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Per a l'ús continu dels diferents serveis es considera la utilització de pannells solars tèrmics.

Serveis: MENJADOR PRINCIPAL 5 litres per menú.
BAR - CASAL  5 litres per menú.
VESTIDORS O DUTXES COL·LECTIVES 15 litres per servei.
RESIDENCIA GENT GRAN 40 litres per llit.

[DADES DEL DECRET D'ECOEFICIENCIA]

Si es considera que l'edifici en conjunt té un aforament aproximat de 80 persones, a raó de  
50l/persona, resulten uns 4000 litres d'aigua diaris, necessaris per al seu ús.

Un 60% d'aquests 4000 litres d'aigua tindrà el seu origen en el sistema de pannells solars (2400 l). 
Això es correspon amb uns 28 m2 de pannells solars.

Per tant seran necessaris 14 panells de 2 m d'alçada x 1 m d'amplada amb una inclinació ideal de 42º 
respecte a la horitzontal.

CRITERI DE TRAÇATS:

S'utilitza un circuit tancat on el líquid 
d'escalfat circula seguint la seqüència 
pannells solars - bescanviador- dipòsits 
acumuladors . En aquests darrers, la 
calor es transmet a l'aigua mitjançant un 
serpentí. Finalitzada la seqüència, el 
líquid torna a passar pels pannells i 
s'inicia de nou el cicle.

A l'acumulador li entra aigua de la xarxa 
freda, que s'escalfa al seu interior. 

Aquesta aigua -a temperatura normal- 
passa per la caldera (que només 
s'encén si l'aigua és massa freda), i un 
cop escalfada, surt ja per al consum.

PANNELLS SOLARS TÈRMICS:
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COMPTADOR

- Únic punt d'entrada d'aigua amb un comptador general. Sens perjudici d'això, es disposa també de 
comptadors secundaris al menjador principal i al bar del casal, per la possibilitat de tenir llogats 
aquests dos espais.

- L'aigua calenta es produeix mitjançant un circuit tancat de pannells solars - acumuladors, tot i que es 
fa necessari disposar addicionalment d'una caldera per tal d'assumir la totalitat de les necessitats 
d'aigua i una connexió a la xarxa general d'aigua freda per la necessitat de refredar en els casos que 
l'aigua assoleixi una temperatura excessivament elevada.

- Els traçats de distribució d'aigua -ja sigui freda o calenta, o preescalfada- es realitzaran pel fals 
sostre de les diferents plantes, excepte en planta baixa a la zona de serveis del casal, on anirà per 
terra.

- Atès que alguns dels punts de consum es troben molt allunyats de la zona de producció i 
emmagatzematge es recorre a recirculacions per tal d'evitar tot un recorregut d'aigua que ja no arriba 
calenta al punt de consum.

- El subministre de gas serà pel pati d'instal·lacions ventilat. Els pasos per dins de l'edifici (cuines del 
casal, menjador principal i apartaments tutel·lats de les plantes tercera i àtic) discorreran per un caixò 
en el fals sostre ventilant cap a l'exterior.
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VÀLVULA ANTIRETORN La ubicació definitiva dels elements caldrà replantejar-se a l'obra
Els trams subjectats als paraments hauran de tenir
espai suficient per a permetre les dilatacions del material 

CAIXÒ A FALS SOSTRETRAÇAT AIGUA RETORN

TRAÇAT AIGUA CIRCUIT SOLAR

TRAÇAT AIGUA PREESCALFADA


