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INSTAL·LACIONS_AIGÜES

INSTAL·LACIONS_CLIMATITZACIÓ

SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

-Cabal instantani mínim per a cada aparell o punt de consum.
CTE - HS Salubritat. Taula 2.1

-Diàmetre mínim de derivacions als aparells.
CTE - HS Salubritat. Taula 4.2

• "En els punts de consum la pressió mínima ha de ser de 100KPa i en cap punt ha de superar els 500KPa."
• "La temperatura d'ACS en els punts de consum ha d'estar compresa entre 50º i els 65º."
• "La contribució solar mínima per ACS podrà ser substituida parcial o totalment mitjançant una instal·lacióalternativ d'altres

energies renovables, procesos de cogeneració o fonts d'energia residuals procedents de l'instal·lació de recuperadors de
calor aliens a la pròpia instal·lació térmica de l'edifici, bés realitzada en el propi edifici o a través de la connexió a una red de
climatització urbana."

• Triem una caldera de biomassa mixta (pelets i estelles) d'alt rendiment i automàtica de 200Kw de potència. Els Les estelles
sortiran de la gestió i manteniment e la roureda, d'altra banda comptem amb la possibilitat dels pelet, ja que s tracta de la
biomassa més comercialitzada i fàcil de trobar.

-Esquema ACS. Utilitzant biomassa

EVAQUACIÓ D'AIGUA

-Xarxa d'evaquació d'aigües residuals.
CTE - DB HS Salubritat. Taula 4.1 fins a Taula 4.5

• Tot i que per càlcul el dimensionat dels baixants i ramals per plantes ens dóna 90mm i 110mm de diàmetre
respectivament, obtem per la col·locació d'un tub de PVC diàmetre 125mm, ja que es tracta d'una mida més comú i
deixem cert marge de seguretat.

-Xarxa d'evaquació d'aigües pluvials.
CTE - DB HS Salubritat. Taula 4.7 fins a Taula 4.9

• La recollida d'aigües pluvials es produeix mitjançant un sistema de canalons a la coberta, connectats a baixants verticals
que desenvoquen en un sistema de pous e graves, que serveixen de drenatge natural per retornar aquesta aigua al
terreny.
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PLANTA COBERTA 1/600 PLANTA EVAQUACIÓ AIGÜES 1/600 PLANTA SUBMINISTRAMENT AIGUA 1/600
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PLANTA TERRA RADIANT 1/600 PLANTA CLIMATITZACIÓ/VENTILACIÓ 1/600 PLANTA FALS SOSTRE 1/600

CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

-Estratègia

Obtem per un sistema de climatització mixta, basat en jugar amb la inèrcia tèrmica de l'edifici:
• D'una banda col·loquem un terra radiant, escalfat a trvés de la caldera de biomassa (esquema anterior), que contribuirà a tenir una llosa calenta(o freda) i

amb gran inèrcia a tot l'edifici.
• D'altra banda per fer front a necessitats i ajustaments instantanis o puntuals tant pel que fa a la climatització com a la ventil·lació, obtem per la col·locació

d'un sistema Aire-Aire (tot aire) amb recuperador de calor.

D'aquesta manera podem combinar un sistema d'inèrcia amb un de
rendiment instantàni, per fer ront als diferents usos i necessitats de l'edifici.

La climatitzadora es troba a la planta -1 de l'edifici amb accés directe a
l'exterior per dos punts, per façana (captació d'aire) i pel sostre (expulsió
d'aire). Aquesta consta d'un sistema de recuperador e calor per millorar el
seu rendiment. També aprofita l'ACS escalfada per biomassa per escalfar
l'aire en temporada d'hivern.

-Dimensionat i distribució

Exigències en funció de la qualitat de l'aire:

IDA2. Aire de bona qualitat - 12,5 dm3/s per persona
Aplicable en oficines, residències, sales de lectura, museus, sales de
tribunals, aules i piscines.

IDA3. Aire de qualitat mitjana - 8 dm3/s per persona
Aplicable en edificis comercials, cinemes, teatres, sales d'actes,
restaurants, cafeteries, bars, sales de festa, gimnasos, i sales d'ordinadors.

Taula de dimensionat dels conductes de ventil·lació/climatització:

• Fins a 6m/s es considera una instal·lació silenciosa, dels 6 fins els 12m/s fa sorolls, però està dins de la normativa. En aquest cas
treballem amb una velocitat de 4m/s, pel que encara tenim marge per tal de tenir una instal·lació silenciosa.

• Segons la normativa (taula 1.4.2.5 Clases de filtración) en relació a la qualitat de l'aire exterior ODA, els filtres que haurem d'aplicar
són: F8 pels espais amb IDA2, i F7 pels espais amb IDA3.

Integració dels conductes

A les sales del museus els conductes pasen a traves d'un
sòcol de xapa de corten adossat al murs i baranes de
formigó, de tal manera que queden perfectament integrats,
generant una distribució en forma de dits, similar a la
planta del museu.

A la resta d'espais representatius s'obta per una integració
a través d'un sistema de fals sostre, conseguint en el cas
de la sala d'actes i del bar un millor comportament acústic.

-Qualitat de l'aire exterior:

ODA1.  Aire pur que s'embruta només temporalment (per exemple polen).


