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Per l’atri s’organitzen els conductes 
d’aigüa freda, calenta i baixants de 
grises negres.

Un cop a l’edifici es distribueixen per 
una franja de cel ras entre el mobiliari i 
els forjats. Baixant a punxar a les 
aixetes de les piques de les unitats i 
de la zona comuna.

Els baixants de les unitats van a 
buscar l’atri.

secció i planta  e 1 : 50

planta  e 1 : 200

secció  e 1 : 200

secció  e 1 : 200

dipòsit pluvials

galeria de distribució barri

galeria de projecte

conductes d’evacuació de negres i grises

Del barri hi ha una galeria de 2x2 perimetral que distribueix tot el calor ACS i climatitsació.

d’aquest es generen, sota els punts de comunicació vertical del projecte unes noves galeries desde les quals 
s’organitzen tots els pujants d’aigua calenta i aigua freda a través dels atris.
sota mateix dels atris hi ha els dipòsits d’aigües pluvials.

En el cos master passa el mateix però els dipòsits de pluvials es col.loquen entre els edificis. Degut a la diferen-
ciació dels edificis es decideir per posat una nova escomesa a la xarxa i nous contadors.

No s’han utilitzat col.lectorsa solars degut a 
que en el barri 22@ tota la necesitat d’ACS 
ja que, com passa amb la calefacción ve per 
district heating.

-Connexió amb l'escomesa de la xarxa mu-
nicipal, que després de passar pel quadre de 
comptadors es distribueix per l'edifici.
-Recollida de les aigües pluvials que 
serveixen pel rec, per les boques d'incendi i 
per les cisternes dels wc.
Com que les boques d'incendi sempre han 
de tenir aigua per si a cas, el dipòsit rebrà 
aigua de la xarxa quan estigui sota mínims.

CÀLCUL DIPÒSITS D'AIGUA:

Superfície d'aigua reutilitzable, s’ha escollit 
la situación major que trobem: 600m2

600x600=36.000l    =>amb una reserva de  
    60 dies: 6.000l

dipòsit escollit: dipòsit enterrable de doble 
paret.

capacitat de 15.000l
mides:12 m x 2,5 m. profunditat: 0,5 m
l'aigua podrà ser utilitzada per a:
-el rec de tot l’espai interior d’illa 
-cisternes wc
-en cas d'incendi
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