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ESCALA DIN A1: 1/250
ESCALA DIN A3 :1/500Fontaneria i sanejament

Planta mercat Planta supermercat

Esquema fontaneria 

FONTANERIA

Escomesa  o ramal que uneix la instal·lació de l'edifici amb la 
canonada de la xarxa pública.
Clau de pas general . Clau col·locada al final de l'escomesa 
per tal que es pugui tancar el pas de l'aigua cap a tota la 
instal·lació interior de l'edifici. 
Comptador general . Aparell que mesura la totalitat del 
consum de l'edifici. L'armari de comptadors està ubicat en 
una zona de fàcil accés, en planta baixa, previst de ventilació i 
desguàs.
Grup de sobreelevació de pressió . Equip que permet disposar 
d'una pressió major que la proporcionada per la xarxa de 
distribució per garantir l'arribada de l'aigua a totes les parts de 
l'edifici.
Les calderes  i acumuladors  de A.C.S es col·locaran en les 
parts altes de l'edifici, on tindran la ventilació necessària.
Col·lectors solars (Captador solar tèrmic) . Dispositiu 
dissenyat per absorbir la radiació solar i transmetre l'energia 
tèrmica produïda a un fluït de treball que circula pel seu 
interior. Les plaques es col·locaran en la coberta de l'edifici. 
S'aconseguirà aigua calenta sanitària bé per l'aportament 
energètic del sistema o bé per la caldera de reforç.
Es tracta d'una xarxa de distribució sectoritzada. S'instal·larà 
una clau de pas estanca en un lloc fàcilment accesible a totes 
les entrades dels locals que tinguin subminstrament d'aigua.
Els Ø mín. seran els següents:
-Rentamans 40mm
-Dutxa 50mm
-wc 110mm
Les canalitzacions, tant d'aigua calenta com freda, hauran 
d'estar aïllades tèrmicament, per evitar condensacions a les 
canalitzacions d'aigua freda i pèrdues tèrmiques a les d'aigua 
calenta.
Els caudals instantanis mínims del diferents aparells seran:
-rentamans  0.1l/s
-dutxa   0.1l/s
-wàter amb fluxor 1.5 l/s
-urinari 0.4 l/s
El tipus d'aixeta serà temporitzada. Als lavabos i dutxes 
s'incorporaran dispositius reductors de consum.
Els aparells sanitaris hauran de tenir un sifó individual.
En quant al sistema d'aigua calenta sanitària es disposarà d'un 
sistema centralitzat de regulació i limitació de la temperatura 
de distribució d'aquesta aigua a les dutxes, en un màxim de 
40º.
Càlcul del volum d'acumulació: 

Pluges m2

superficie estimada de recollida 187,50

pluja litres per m2 i dia 30,00
dies continus de pluja a emmegatzemar 2,00
volum recollit (sense consum) en m3 11,25

dipòsit triat diàmetre 2,50
alçada 3,50
volum 17,18

Consum
reg: litres per 100m2 de paviment o similar 200

superficie a netejar m2 300
consum diari m3 0,6

Autonomia 28,63 dies

Aigües grises usos dia/unitat consum/u litres total
renta mans 29 10 12 3480
us bloc botigues 7 20 15 2100
us bar 1 1 500 500
us restaurant 1 1 1000 1000

TOTAL 7.080,00
dipòsit triat diàmetre 2,00

alçada 2,10
volum 6,60

Aigües negres
WC 21 10 10 2100
dutxes 4 10 50 2000
orinaris 5 24 1 120

TOTAL 4.220,00
Reaprofitable per gris (sense dutxes) TOTAL 2.220,00
dipòsit triat diàmetre 1,70

alçada 2,10
volum 4,77
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Aigües grises

Aigües pluvials


