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maximizing the social contact
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esquema d’abastiment d’aigua

boca de mangueres contra incendis
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boca de ruixador d’emergència contra incendis
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SUBMINISTRAMENT

COBERTA 
ALJUB

conducció de subministrament

conducció d’aigua freda

conducció d’ACS

clau d’ACS

escomesa

bateria de comptadors

escalfador instantàni

petit dipòsit de control de l’aigua en coberta

clau d’aigua freda

bateria de comptadors divisionaris

clau de pas

clau anti-retorn

punt de control de Tª

punt de control de la qualitat de l’aigua

comptador

escalfador instantàni

grup de pressió

 El poc assoleïament de l’edifici ens fa rebutjar sistemes d’estalvi energètic tals com la producció 
d’electricitat o d’aigua calenta sanitària a través de la incorporació de plaques solars. Si més no, tenim una 
gran superfície de coberta plana que ens permet  recol.lecció i emmagatzematge de l’aigua. D’aquesta manera 
comptem, d’una manera molt econòmica, amb un gran volum d’aigua que farem servir per mantenir el jardí de 
la coberta i per a les descàrregues dels WC. En cas de temporada amb manca de pluja continuada i sense 
reserves al dipòsit d’acumulació, el circuit d’aigua podria funcionar enterament amb aigua de subministrament. 

 La xarxa d’abastiment d’aigua està sectoritzada i el seu ús es contabilitza amb diferents comptadors. Per 
una banda hi ha un comptador que engloba tota la part comuna: banys públics, sistema contra incendis,... i per 
altra banda hi ha la part del museu, la del casal popular i la del restaurant que es contabilitzen independent-
ment.


