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CRITERIS DE LA XARXA DE FONTANERIA

Es regularà en funció del compliment bàsic HS 5: salubritat (subministre aigua).
L'edifici disposarà d'una escomesa de la xarxa pública amb el comptador
corresponent. Després dels comptadors, un del bar i un altre del CAP, a la base
dels muntats, es disposaran els sistemes antiretorn.
Es planteja una xarxa sectoritzada, degut a les diferents freqüències d'ús de
l'edifici, instal·lant una clau de pas estanca i fàcilment registrable a l'entrada de
cada local humit. Alhora, cada element disposarà d'una clau de seccionament.

L'aigua calenta sanitària, tant del CAP com del bar, prové del sistema d'acumulació
d'aigua de producció solar gràcies a les plaques ubicades a coberta. Aquesta dota
als dos equipaments d'A.C.S. mitjançant un sistema d'intercanviador de calor entre
els sistemes primari, secundari i terciari.
Aquest sistema ve complementat per uns escalfadors elèctrics situats a les dutxes
del CAP i a la cuina del Bar, que permeten assolir la temperatura necessària en
cas en que la temperatura interna dels acumuladors sigui inferior a la demandada.

DIMENSIONAT SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE

Pressió de subministrament:
-Aixetes comuns.............................................................................100KPA
-Pressió màxima.............................................................................500KPA

Diàmetres de les derivacions:
-Rentamans.............................................................................Ø16; 0,1 L/S
-Vàter......................................................................................Ø20; 0,2 L/S
-Aigua cuina............................................................................Ø25; 0,3 L/S
-Boca reg................................................................................Ø20; 0,2 L/S
-Boca incendis.........................................................................Ø20; 0,2 L/S

CRITERIS DE LA XARXA DE SANEJAMENT

Es regularà en funció del compliment bàsic HS 5: salubritat (evacuació d'aigües).
El dimensionat dels elements com les derivacions, els baixants i els col·lectors
serà independent segons la seva procedència. El traçat de la xarxa serà el més
senzill possible per tal d'aconseguir una circulació natural per gravetat, garantint en
tot cas una pendent no inferior al 2%. Es col·locarà un registre a l'inici de cada
ramal, un pericó en aportacions de cabal importants, màxim cada 25-30 m i un
pericó sifònic de 60x60 dins el límit de la parcel.la i abans de connectar amb la
xarxa.
El sanejament de l'espai públic exterior es realitzarà a base d'embornals lineals.

INSTAL.LACIÓ DE SANEJAMENT: Sistema UNITARI a xarxa pública.
INSTAL.LACIÓ INDIVIDUAL (encastada)

Derivació individual: Ø110mm.
Baixants residuals: Ø125-Ø160mm.

Derivació col.lector: Ø50-Ø63mm.
Baixants pluvials: Ø125mm.

EVAQUACIÓ EN POSICIÓ HORIZONTAL
La fixació es realitzarà amb el terra o paret amb una abraçadora de

fixació (PF) en la zona de la embocadura i una abraçadera de guiat

(PG) en les mateixes intermitges.

La distància entre abraçaderes ha de ser: 10 x Ø mm, exemple en

canonades de 3 m

EVAQUACIÓ EN POSICIÓ VERTICAL

La fixació es realitzarà amb una abraçadera de fixació (PF=Punt

Fix) a la zona de la embocadura i una abraçadera de guiat(PG=Punt

Guia) en les zones intermitges.

La distància entre abraçaderes ha de ser: 15xØ mm, exemple en

canonades de 3m:

- Pendent mínima dels aparells sanitaris = 2,5 %
- Pendent òptima ret penjada = 1.5 %
- Pendent mínima ret penjada = 1 %
- Totes les climatitzadores i unitats de conductes
disposaran de connexió a la ret de sanejament
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PLANTA COBERTA

PLANTA SEGONA

PLANTA PRIMERA

PLANTA BAIXA

PLANTA PLAÇA

Sortida Fuid Calent.
Retorn de captadors

Entrada Fluid Fred.
Anada a captadors

2
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Producció d'ACS amb interacumulador solar

Circuit solar amb interacumulador.

1.- Circuit primari. Anada a captadors          

2.- Circuit primari. Retorn de captadors

3.- Serpentin interior

4.- Interacumulador solar

5.- Circuit secundari. Caudal igual al caudal de subministre de acs

6.- Sistema auxiliar         
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ESQUEMA DE PRINCIPI - TIPOLOGIA DE CICUIT SOLAR

Connexió en serie entre captadors

APARELL Ø diàm. ALÇADA
AIGÜERA CON.
LAVABO
DUTXA
WÀTER

40mm.
32mm.
50mm.

110mm.

50cms.
50cms.
11cms.
11cms.

Conducte d'aigua freda

Conducte d'aigua calenta

Punt de consum d'aigua freda

Punt de consum d'aigua calenta

Clau de pas d'aigua freda

Clau de pas d'aigua calenta

Armari de comptadors

Acumulador

Derivació en cel ras d'aigües fecals/pluvials

Bunera

Baixant aigües grises/negres

Baixant aigües pluvials

Canaleta de recollida
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