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FONTANERIA

Criteris de Traçat:
 L'instalació està formada per 4 circuits:
a) El d'aigua freda (directement de la xarxa).
b) El de l'aigua calenta provinent de l'acumulador.
c) El  de retorn de l'aigua calenta cap a l'acumulador.
A més, com que alguns dels punts de consum es troben molt allunyats de la zona de
producció i emmagatzematge (superen els 15 metres, màxim pel CTE) es recorre a la
utilització d'anells de retorn d'aigua calenta, on mitjançant unes bombes recirculadores es
manté constantment un petit cabal d'aigua recirculant, cosa que conserva el sistema calent.
D'aquesta manera, quan s'obre una aixeta, l'aigua surt a condicions de consum casi
instantàniament.
d) El circuit d'aigües reutilitzades provients del dipòsit.

-Per a la producció d'ACS s'utititzarà la mateixa bomba de calor geotèrmica per alimentar
l'acumulador.

- Per a la reutiltizació de les aigüesi pluvials s'instal.larà un grup de pressió per tal de
poder distribuir-la per tot l'edifici.

Materials
   El material utilitzat per a les canonades serà el poliprolié, és una mica més car que el
coure però al ser un material aïllant, té menys pèrdues per recorregut, factor a tenir en
compte donada la geometria de l'edifici.

Generalitats:
- L'entrada d'aigua a l'edifici es realitzarà per un sol punt a la cota +100. En aquest punt
d'accés es col.locarà el quadre de contadors per tal de que siguin fàcils de revisar.

- El traçat principal s'ubicarà en passadisos, i des d'aquests entraran les canonades a les
diferents estancies.

- L'instal.lació es distribuirà en la seva totalitat pel falç sostre i des de dalt baixarà
amagada pels envans o trasdossats fins a l'aparell corresponent.

-Les canonades, tant d'aigua freda com d'aigua calenta, han d'estar aïllades tèrmicament
amb els gruixos indicats a les IT.IC del reglament de climatització , calefacció i aigua calenta
sanitària, per tal d'evitar les condensacions als tubs de conducció d'aigua freda i les
pèrdues de calor als tubs de conducció d'aigua calenta.
A més hauran d'estar separades entre elles una distància de 4cm com a mínim. Quan
estiguin en un mateix pla vertical, la de l'aigua freda anirà per sota de la de l'aigua
calenta. Ambdues han d'anar per sota de qualsevol canalització o element que contingui
dispositius elèctrics, electrònics o de telecomunicacions (com a mínim en paral·lel a una
distància de 30cm).

-S'haurà d'instal·lar una clau de pas fàcilment registrable a l'entrada de cada local que
disposi d'aigua, per de possibilitar el seu tancament en cas d'avaria.
S'ha de preveure sempre un circuit independent per donar servei als fluxòmetres que s'han
d'instal·lar als WC.

-S'estableixen uns cabals mínims instantanis a subministrar als aparells i equips
d'equipament higiènic d'aigua freda i aigua calenta, que en termes generals es poden
considerar suficients.

B. L'Aigua dels Patis

C. Reaprofitament de l'aigua dels dipòsits-El Reg

Reg per aspersió i goteig:
S'ha optat per l'ús de dos sistemes de reg: el de goteig,

destinat exclusivament als parterres de labanda que es troben
en les immediateses dels murs i els vestíbuls; i el d'aspersió
per poder mantenir el bon estat de l'entorn.

Per aconseguir un bon sistema de reg es necessari
obtenir una bona pressió de l'aigua; ja que es posen tots els
aspersors al mateix temps. És per això que s'haurà de posar un
grup de pressió amb el dipòsit.

En general, la xarxa de conductes que porten l'aigua per
la superfície per regar es composa de ramals d'alimentació que
condueixen l'aigua principal per subministrar als ramals
secundaris que conecten directament amb els aspersors.
Els aspersors utilitzats pel reg de grans superfícies allunyades
de l'edifici són giratoris, 360º i poden arribar a un radi
d'asperció de fins a 11 metres.

A. Esquema de l'arribada d'aigua a l'edifici:
D'una part de les cobertes de l'edifici es recullen les aigues
pluvials que s'acaben reconduint a un dipòsit on s'hi
connectarà el sistema de rec de la part ajardinada de la
parcela, ja que l'aprofitament d'aquestes aigües és fàcilment
amortitzable i contribueix a disminuir el consum d'aigua de
xarxa.
La instal·lació conté un sistema de filtració, la cisterna, una
estació de bombeig, un tanc híbrid i un grup de pressió.
Quan la quantitat de pluja no és suficient a causa dels llargs
períodes de sequera, l'aigua potable circula fins a aquest tanc
acumulador extern. L'estació de bombeig s'encarrega de
distribuir l'aigua extreta del dipòsit als punts de consum.

PLANTA BAIXA

PLANTA 1 PLANTA 2

La làmina d'aigua que es
troba als patis de les
sales de vetlla, ha de ser
clorada i tractada.
Es per això que es
disposa d'un cuart circuit
tancat, que conecta
aquestes basses a un
dipòsit instal·lat en una
cambra propera als patis,
el qual garantitza la
renovació de l'aigua
evitant que sigui
putresent.

Esquema de reg conectat a dipòsit de pluvials . E:1/1.000

Taula Cabals Instantanis.

1.023 m2 gota-gota

2.977 m2 a mantenir

Dipòsit aigües pluvials =
Tenint 3000m2 de zona
verda, i tenint en compte
que es necessiten 2l/m2
d'aigua pel reg al dia,
necessitarem 6000l d'aigua
al dia per a un bon
manteniment.
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