
Instal·lació de Fontaneria

Xarxa existent
La parcel·la compta actualment amb una caseta d’aigua, on el pagès i té algunes 
eines i el control del reg de les vinyes.

Es pren aquesta caseta existent com a escomesa per al projecte, així doncs es 
proposa substituir la caseta actual per una de nova i derivar una línia cap a l’edifici.
L’aigua que serveix aquesta caseta no està potabilitzada, de forma que es preveu 
ubicar una planta potabilitzadora annexa a la caseta existent i servir d’aquí l’aigua 
de  l’edifici

El comptador i la clau de pas general s’ubicaran al cancell d’accés generant un 
armari dins la cambra d’aire de la paret. A través del fals sostre de la planta baixa 
es derivarà l’aigua en dues direccions, una cap al darrere de l’ascensor per pujar 
fins a la coberta on hi ha la instal•lació d’ACS de l’edifici i una altra es derivarà 
cap a  l’ascensor d’ús públic que servirà als dos lavabos públics que obtindran 
l’ACS mitjançant dos petits acumuladors de 30l ubicats al fals sostre de cada bany 
i el mateix muntant servirà d’aigua les diferents aixetes que pugui precisar la part 
industrial.

Aigua Calenta Sanitaria
La manca d’instal·lacions que trobem al terreny fa que es proposi un sistema 
Hidrònic per a la producció d’aigua calenta sanitària i per la climatització de l’edifici. 
Es proposa ubicar dues unitats exteriors de bomba de calor, i escalfar aigua en 
acumulador ubicat a la coberta també. Es descarten altres sistemes per no disposar 
de gas a la parcel·la.

Aquesta instal·lació es troba a coberta i a través del forat reservat al pas d’instal·lacions  
de darrere de l’ascensor permetrà derivar l’aigua calenta sanitària. A la torre és on 
s’agrupen la majoria de cambres higièniques i peces que necessiten instal•lació 
d’aigua, tot i això no hi ha una gran demanda d’aigua calenta, l’ús més gran que 
podem trobar serà en èpoques concretes de verema quan els treballadors puguin 
fer servir els vestidors. 

Els banys de la zona pública, queden força allunyats de la torre, motiu pel qual es 
preveu ubicar els acumuladors elèctrics al fals sostre. Si fos possible fer arribar 
l’aigua calenta des de coberta es faria passar pel fals sostre de la planta baixa igual 
que s’ha fet amb la xarxa d’aigua freda.

Xarxa Contra Incendis
La xarxa d’extinció contra incendis compta amb un dipòsit propi, aquest s’ubicarà 
enterrat a la part posterior de l’edifici. La xarxa servirà per a les BIE ubicades 
principalment a la part industrial i pública, ja que la zona administrativa, degut a les 
seves reduïdes dimensions es resoldrà mitjançant extintors.

Els tubs de la xarxa d’incendis que trobem a la planta industrial aniran vistos i 
degudament protegits al tram inferior per evitar impactes per part de la maquinària 
manejada pels operaris.
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Llegenda
XARXA D’ AIGUA I ACS

  Connexió soterrada en rasa fins a caseta existent

  Clau d’edifici en arqueta.

  Vàlvula antiretorn.

  Comptador

  Muntant d’aigua freda.

  Muntant d’aigua calenta sanitària.

  Clau de pas d’aigua freda.

  Clau de pas d’aigua calenta sanitària.

  Punt d’alimentació d’aigua freda.

  Punt d’alimentació d’aigua calenta sanitària.

  Tuberia d’aigua freda de polietilè reticulat amb aïllament i veina

  Tuberia d’aigua calenta sanitària de polietilè reticulat amb aïllament i veina.

  Acomulador elèctric a fals sostre de 30 litres.

  Dipòsit d’acumulació d’aigua .

  Bomba de calor, unitat exterior.
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