
FONTANERIA:

Hi haurà una única escomesa a la xarxa pública connectada al comptador gen-
eral.
Clau de registre: colocada al final de l'escomesa perquè pugui tancar-se el 
pas de la instalació general de l'edifici quan sigui necessari.
El traçat de distribuició de l'aigua fins als nuclis humids es realitzarà 
de forma senzilla i ordenada. La distribuició es farà per façana, fals 
sostre i el nucli d'instalacions previst en vertical.
Hi haurà un ramal de distribuició per a cada sector d'ús independent. Cada 
ramal tindrà la seva corresponent clau de pas.
Les canalitzacions d'aigua freda estaran sempre degudament aïllades i sepa-
rades de les d'aigua calenta per una distància mínima de 4 cm. Quan estiguin 
en un mateix pla vertical, l'aigua ferda anirà per sota de la calenta, i 
ambdues han d'anar per sota de qualsevol element que contingui dispositius 
elèctrics o de telecomunicacions (com a mínim en paral·lel i a 30cm)

Diàmetres i caudals mínims:

   diàmetre  caudal instantani (l/s)
Aixeta  20   0.30
Rentamans  12   0.05
Inodor  25-40   1,25-2

MÀNEGUES D'INCENDIS:

La instal·lació i la connexió de servei seran independents de la resta de 
la xarxa, sense contador. la xarxa d'aigües de terrassa garanteix la pressió 
i el cabal necessari, no es requerirà una instal·lació addicional d'un grup 
de pressió.

PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀIRA:

L'aigua calenta sanitària s'obtindrà a través d'una bomba de calor con-
nectada a la instalació, situada a la planta soterrani. 

SANEJAMENT: 

S'opta per la separació d'aigües negres i aigües grises (provinents de 
l'aigua de la pluja recollida per coberta i espai públic). 
Les aigües pluvials es recolliran a través d'embornals en la coberta i baix-
ants integrats en els elements estructurals verticals, procurant que siuin 
el menys visible possible.
L'espai públic exterior tindrà sempre un pendent mínim del 2%, permetent que 
l'aiugua es concentri en les canals de recollida per gravetat, des d¡on serà 
conduida conduida cap a la riera.

El traçat de la xarxa d'aigües negres serà el més senzilll possible per tal 
d'aconseguir que funcioni per gravetat, evitant canvis de direcció bruscos 
i utlitzant les peces especials adequadess garanteix un pendent del 2% en 
tots els recorreguts de sanejament.
Es col·locarà un registre de cada ramal, una arqueta en aportacions d'un 
cabal important, màxim cada 25-30m, i una arqueta sifònica en la connexió 
amb la xarxa general de clavegueram.
Els baixants han de disposar de subministres de ventilació tan a la xarxa 
d'aigua residual com en les pluvials. s'utilitzarà un sistema de vàlvules 
d'aireació.
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