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Es proposa un sistema natural de ventilació a través
d'admissió natural als espais secs i d'extracció mecànica als
espais humits (banys, cuines) complementari a la ventilació
natural, calculat segons els valors de la taula del CTE per
vivendes, on els dormitoris i les sales d'estar requereixen un
cabal de ventilació de 5 i 3 l/s i per ocupant, 15 l/s per cada
bany i 2 l/s per cada m² de cuina i 0.7 l/s per traster, afegint 8
l/s per la cocció per combustió. A la planta de les habitacions,
el volum queda equilibrat entre l'admissió a la zona de dormir i
l'extracció als banys. L'extracció mecànica dels banys (15 l/s
per bany) s'iguala al volum de les habitacions (5 l/s i persona ·
3 persones). Els volums d'extracció i admissió es divideixen en
dos en aquesta planta: les habitacions 1-7 amb un volum de
105 l/s, i les habitacions 8-12 amb un volum de 75 l/s. El volum
de ventilació queda equilibrat, a l'ala sud de la planta baixa,
entre l'admissió al restaurant (45+45 l/s) i l'extracció als banys
(45 l/s) i la cuina (2 l/s i m² · 22.5 m² = 45 l/s). A la cuina és
necessari un sistema d'extracció mecànica de vapors, que
consta d'un extractor i conducte d'extracció independent de la
ventilació general de l'edifici. Donat que es tracta d'una cuina
de restaurant, el diàmetre del conducte d'extracció és de
40cm. El volum de ventilació queda equilibrat, a l'ala sud, entre
l'extracció dels banys (30 l/s) i l'admissió a la sala comuna (30
l/s).
El projecte en el seu sistema de ventil·lació mecànica afegeix
també un recuperador de calor, que permet a recuperar part
de la calor que volem conservar en la renovació d'aire. La
potència que requereix el recuperador de calor la calculem
sumant la càrrega de ventilació sensible i la càrrega de
ventilació latent, obtenim una potència de 1614,8 kcal/h (1,88
KW). El model escollit és de la casa Soler i Palau, CADB-N DC
08, que té una potència de 0.6kW, i una eficiència del 50%. Les
seves dimensions són 850x850x360mm. La secció dels
conductes es calcula amb l'expressió Secció > 2.5 · volum
(que equival a adoptar una velocitat de 4m/s per limitar el
soroll).

La superfíce de la coberta, de 592 m², requereix, segons la
taula 4.6 del CTE-DB-HS5, 1 embornal cada 150 m², per tant 4
embornals en total, situats en quatre punts estratègics per
poder conduïr-los als punts verticals de pas d'instal·lacions.
L'edifici s'ubica a Menorca, zona B, on segons el CTE hi ha un
règim pluviomètric de I=110 mm/h (Zona B, Isoyeta 50). Per

tant s'aplica el factor de correcció f = i
100 = 110

100 = 1.1.
Segons la taula 4.8 del el CTE-DB-HS5, per una superfície
servida de 185.9 m² (169 m² · 1.1), els baixants han de ser
mínim de Ø90 mm. Els canalons, per aquesta superfície
servida i amb un 1% de pendent, han de tenir un Ø200. Pel
que fa a la xarxa horitzontal d'aigües pluvials, per col·lectors
amb pendent de l'1% i superfície servida de fins a 229 m² , el
diàmetre nominal del col·lector és de 110 mm.
Per a l'evacuació de pluvials del pati, amb una superfície de
152.24 m² (138.4 m² · 1.1), hi ha d'haver mínim dos embornals i
els baixants han de ser mínim de  Ø63, però s'adopta  Ø75. El
diàmetre dels canalons és de Ø125 per una superfície servida
de màxim 80 m².
Per als baixants de coberta, per una superfície servida de 72
m² (65.5 m² · 1.1), hi han d'haver dos embornals i els baixants
han de ser mínim de  Ø50, però s'adopta  Ø65. El diàmetre
nominal del col·lector és de Ø100 amb 1% fins a 45m² de
superfície servida .
Es recolleixen les aigües pluvials per utilitzar-la per regar
plantes, utilitzar-la per netejar i per les cisternes dels wc. Es
condueix fins a un aljub situat a la planta -1, que pot disposar
de fins a 16 T, el diàmetre del col·lector final, per una superfície
servida de 338.4 m², és de Ø160mm.
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