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1- Xarxa pública
2- Clau de presa en càrrega
3- Ramal extern
4- Clau de registre
5- Clau interna

6- Filtre
7- Comptador
8- Aixeta de comprovació
9- Antiretorn
10- Clau de pas d'esfera
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SISTEMA SOLAR TÈRMIC INDIRECTE 
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PLANTA BAIXA

PLANTA PRIMERA

SISTEMA DE PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA

CRITERIS GENERALS DE LA FONTANERIA

Rentamans
Dutxa
Vàter
Urinari
Pica no domèstica
Rentaplats
Rentadora industrial

-Les aigües grisses acumulades al dipòsit de la planta soterrani -1 
es conduiran al dipòsit de la coberta amb l'ajuda d'un grup de 
pressió. A partir d'allà es distribuiran per tota la planta.

DIÀMETRE
(mm)

16
20 
16 
16 
20 
20 
25 

CABAL AFS 
(dm3/s)

0.10
0.20 
0.10 
0.10 
0.30 
0.25 
0.60 

CABAL ACS 
(dm3/s)

0.065
0.10 

- 
- 

0.20 
0.20 
0.40 

Es regularà en funció del cumpliment Bàsic HS Salubritat.  
 

- Cada un dels usos (biblioteca, guarderia i habitatges) disposarà d'una  
escomesa de  la xarxa pública amb el contador corresponent.  
 

- La distribució d'aigües es realitzarà mitjançant unes traçades senzilles i   
ordenades fins als núclis húmits. Tant a través del fals sostre o dels núclis  
d'instal·lacions previstos en vertical.  
 

- Les canalitzacions d'aigua freda no han d'està afectades per cap font 
de calor  per la qual cosa estaràn separades de l'aigua calenta com a 
mínim 4cm. En un  plà vertical l'aigua freda anirà per sota. I tant l'aigua 
calenta com l'aigua freda  sempre aniràn per sota de qualsevol element 
elèctric, electrónic o de  telecomunicacions.  
 

S'ha escollit el sistema de tubs de buit de FLUIXE DIRECTE pel seu 
rendiment constant durant tot l'any, perque tenen un rendiment 
molt alt quan treballen a temperatures molt elevades, i per les 
pèrdues de rendiment reduides.
Aquest sistema com que treballa a temperaturas elevades 
també va molt bé per evitar la propagació de la Legionela.

TIPOLOGIA:
Sistema centralitzat amb acumulador d'inercia, escalfament 
auxiliar i separació de l'instal·lació en tres circuits individuals. Això 
fa que tinguem perdues de calor en els intercambiadors, però 
prevenim la LEGIONELA. Aquest tipus de sistema ens facilita el 
poder arribar a 70ºC un cop al mes, a l'acumualdor, per poder 
matar la bacteria sense necesitat de fer servir sistemes auxiliars.

AVANTATGES:
- Les pèrdues de calor a l'acumulador són reduides
- Funció de refrigeració nocturna de la instal·lació
- Facilitat de purgació de l'aire i (el reomplert) del circuit de ACS 

en l'edifici.

- Com a criteri general cal dir que tant els habitatges com la guarderia 
diposaran d'aigua calenta sanitaria, cosa que en la biblioteca això no 
passa, ja que es concidera que a barcelona, l'aigua a temperatura 
d'ambient és prou agradable per satisfer les necessitats dels usuaris d'una 
biblioteca, tenint en compte que únicament s'hauran de rentar les mans.

 
- L'aigua calenta sanitaria( ACS) de la guarderia s'obté mitjançant un 
sistema de tubs de buit,  amb un sistema auxiliar format per una caldera 
per assumir la diferència de  temperatura. Com que alguns punts de 
consum es troben molt allunyats de la  zona de producció i 
enmagatzematge s'utilitzaran anells de retorn d'aigua  calenta; 
mitjançant unes bombes es manté circulant una petita quantitat d'aigua  
de tal manera que el sistema es conserva sempre calent. Així, quan s'obre 
una  aixeta, l'aigua surt en les condicions de consum quasi 
instantaneament.
 

Podem identificar els requerimients especifics d'ACS en una guarderia:  
Gran demanda  de ACS en hores concretes (hora de dinar i hora de pati)
 

-La caldera estarà en funcionament segons la potència necessaria per 
conseguir  el cabal a una temperatura mínima de 50ºC.  
 

-Es planteja una xarxa sectorizada, on s'ha d'instal·lar una clau de pas 
estanca i  fàcilment registrable a l'entrada de cada local húmit. Al mateix 
temps cada  aparell sanitari també disposarà d'una clau pròpia.  
 

- S'estableixen uns cabals mínims instantànis a subministrar als aparells 
sanitaris:  

Està format per:
- 2 acumuladors d'acer inoxidable connectats en 

serie(augmenta l'estratificació) i aïllats. 
- Sistema hidràulic i d'aïllament: esta format per tub, bombes, 

intercambiadors, vàlvules, aïllants i tots els altres components 
que siguin necessaris per al funcionament hidràulic del sistema 
solar.
- Sistema de regulació i control: En un sistema d'energía solar és 

bàsic un bon sistema de regulació de la instal·lació, obtenint 
una elevada eficiència del sistema solar, si la protegim del 
sobreescalfament.


