
  

Instalació de fontaneria

Criteris de traçat:

- El traçat de les instal·lacions de fontaneria comença amb l'escomesa de la com-
panyia i el comptador. Aquest és registrable des de l'exterior es una de les tres 
línies d'entrada d'aigua a l'edifici.
- A cada cambra humida hi haurà una vàlvula, fácil de registrar, tanmateix que 
cada aparell tindrà la seva pròpia clau.
Les instal·lacions d'aigua aniran distribuides pel terra tècnic, per sota de les 
instal·lacions elèctriques (distribuides pel fals sostre) per raons de seguretat.

DIÀMETRE CABAL
Rentamans à DN16 - 0'1l /s
Inodor à DN20 - 0'2l /s
Boca d'incendi à DN25 - 0'3l /s
Boca de rec à DN20 - 0'2l /s

- Produccio d’ACS

- Segons la normativa d'estalvi energètic CTE/DB-HE, s'ha de produïr com a mínim 
un 30%de l'aigua calenta sanitària necesaria. En aquest cas, l'ús aigua calenta 
sanitària de la biblioteca és mínim, ja que només s'usa per la maquinària de clima-
tització.
- A coberta, hi ha un seguit de plaques. Un 80% són panells fotovoltàics que abas-
teixen energia a la xarxa elèctrica, i un 20% són col·lectors solars. Així doncs, 
s'aconsegueix el total de l'aigua calenta necessària a l'edifici, amb aquest 20% de 
panells captadors solars de tubs de buidat, per una vegada ja escalfada, poder ser 
emmagatzemada a la caldera de la zona de màquines.

Esquema de l’instalació de sanejament

*2 Aljub d’aigúes grises

*1 Filtre d’aigúes negres i obtenció de substracte tipus Aquatron

*3 Filtre d’aigúes grises per posibilitar la reutilityació als sanitaris

*4 Aljub per l’hort

*5 Sobreeixidor per evacuació de possibles aigúes sobrants
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Planta sòcol

Planta serveis - +136,50 m

Planta residència - 140,50 m

Instal.lació de sanejament

Criteris de traçat:

- Per a les instal·lacions de sanejament es compleix la normativa actual CTE/DB-HS, 
apartat 5, referent a l'evacuació d'aigües.
Pel traçat de la xarxa de sanejament es fa servir un sistema separatiu d'aigües, per 
dirigir conjuntament les pluvials i les grises d'una banda i les fecals d'altre .
- Les fecals es condueixen directament a la xarxa de clavegueram, les grises són 
tractades per poder ser reutilitzades en rec o inodors abans de ser retornades a la 
xarxa.
- Això suposa tenir els baixans i els col·lectors independents per tal de no barrejar 
els
«circuits d'aigües».
- Hi ha un únic dipòsit d'aigües grises, on es recullen pluvials i aigua utilitzada de 
lavabos.
- Està soterrat aprofitant les plataformes a diferents nivells de l'espai pavimentat 
exterior.

Diàmetre de desguàs

Rentamans à 40 mm
Inodor à 110 mm
Bonera à 110 mm
Bonera canal à 110 mm

- El sistema d'evacuació d'aigües funciona per gravetat amb un 2% de pendent en 
tots els recorreguts i permet possibles registres gràcies a uns calaixos registrables al 
forjat de planta baixa i a al sostre tècnic i el nucli d’instalacions dels moduls en la 
residència.

- Es situarà un registre per cada ramal, una arqueta de registre per als grans cabals 
i un pericó sifònic de 90x90cm. Les aigues grises, seguint criteris de disseny de 
l’escola, s’emmagatzemaran en uns aljubs enterrats a la zona d’horts. D’aquesta 
manera el campus sencer podria restar desconnectat de la xarxa, aportant cabal a 
aquest nomes en casos extremadament puntuals.
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