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Norma! va de referencia (CTE_DB_HS)

Norma! va CTE_DB_HS4_Suministrament d’aigua 

-L’ instal·lació d’aigua freda cal projectar-la i executar-la de tal manera 
que no es vegi afectada per cap focus de calor i per tant han de discór-
rer sempre separades de les canalitzacions d’aigua calenta (ACS o cale-
facció) a una distància de 4cm com a mínim.

-Els tubs de l’ instal·lació han d’anar per sota de qualsevol element que 
con! ngui disposi! us elèctrics o electrònics, així com qualsevol xarxa de 
telecomunicacions. Cal guardar una distància en paral·lel de 30cm com 
a mínim.

-Es necessari col·locar una vàlvula an! retorn per evitar l’ inver-
sió de sen! t del fl ux després dels comptadors, en la base dels 
ascendents,abans de l’equip de tractament d’aigües ,els tubs d’alimen-
tació no des! nats a usos domès! cs i qualsevol aparell de refrigeració o 
clima! tzació

-Cada càmera humida ha de estar sectoritzada amb una clau de pas es-
tanca i fàcil de registrar.

-La temperatura de l’ACS en els punts de consum ha d’estar compresa 
entre els 50ºC i 65ºC

-La xarxa d’ACS disposarà de una xarxa de retorn quan la longitud de la 
canalització d’anada al punt de consum superi els 15m.

CRITERIS D’INSTALACIÓ SUMINISTRAMENT D’AIGUA

Aigua freda:

-Escomesa de la companyia d’aigües que abasteix el municipi de la Selva 
de Mar, situada al carrer Lugar les Clotes a cota +65m.

Aigua Calenta:

Generació mitjançant captadors solars amb el suport de caldera de bio-
massa.

Distribució:

Conductes de coure amb aïllament de polie! lè

DEMANDA DIÀRIA ACS (Segons CTE db HE4)

DEMANDA ANUAL

7100L * 365 dies = 2591500 l/any

*Segons CTE DB HE4 la contribució solar mínima serà del 70% en el cas d’u! litzar com a Font de re-

colzament electricitat mitjançant l’efecte Joule i del 63% per a altres fonts (segons les taules 2.1 i 2.2 

Contribució solar mínima segons zona climà! ca i demanda diària d’ACS)

DEMANDA ENERGÈTICA ANUAL DE L’EDIFICI (EACS)

EACS   =  Da   x   ∆T   x Ce   x   δ

(Da) Demanda anual /ACS 60º any

(∆T)Salt tèrmic Tº acumulació- Tºabastament

(Ce) Calor específi c de l’aigua 1 kcal/ºCkg*0,0001163kwh/ºCkg

(δ)Densitat aigua 1kg/l

EACS   =2591500 l/any x (60-14)x 0,001163kwh/ºCkg x 1kg/l =  138649 kwh/
any

EACSsolar=0,63 x 138649 kwh/any= 87343,24kwh/any

ÀREA DE CAPTADORS

Panell inclinat 40ª a SUD: 1547,21 kwh/m2 

Rendiment mitjà mensual: 0,7

Acaptadors= 87343,24kwh/any / (1547,21 x 1 x 1 x 0,7)=80,64 m2

TOTAL PANELLS: 41 panells de 2m2

DIPÒSIT ACUMULACIÓ ACS

Necessitem acumular  ACS amb valor de 7100l = 7,2 m3 

U! litzarem dos dipòsits situats a la zona instal·lacions de 4 m3 ( Ø2 x 2h)

LLEGENDA FONTANERIA

SUBMINISTRAMENT D’AIGUA PATRÓ D’AGREGACIÓ
e:1/100

ESQUEMA SISTEMA CONTRIBUCIÓ SOLAR PER ACS

ESQUEMA FUNCIONAMENT 

Entrada aigua freda

Placa Solar

Acumulador
3500l

Sistema 
auxiliar
Caldera de 
biomassa

Sor! da aigua calenta

Planta primera

Planta baixa

PLANTA COBERTA
COTA +68_+69


