
CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA
Entre 50-5.000l/dia es del 70% per un sistema de recolzament d’efecte Joule. 

DEMANDA ANUAL D’ACS DE L’EDIFICI
Dd= Ddp x p 
Dd= 2530 x 365 = 923.450 l/dia
DEMANDA ENERGÈTICA ANUAL PER ACS
Eacs= Da x  ΔT X Ce x Y 
Eacs= 923450 x (60-12,6) x 0,001x1=  43771,53 Kwh/any 
 
DEMANDA DE CAPTADORS SOLARS
Eacs= 43771,53 x 0,7 = 30640,07 Kwh/any
AREA CAPTADORS SOLARS
A captador solars = Eacs solar / I  x  α x  δ  x  r 
 
I= 15,5 MJ/m2 dIA= 1571,53 Kwh/m2 any (irradiació) 
α= 95% (coef. Reduccio orient.) 
δ= 1 (coef. D’ombra) 
r= (rendiment instal·lació) 
 
A cap= 30640/ (1571,53x0,95x1x0,4)=51,3 m2 
 52 captadors solars = 1x1m 
 (Majorarem aquesta quantitat degut a que l’edifici disposa de bastants banys 
que han de servir a un nombre elevat i variable de gent, segons l’ocupació i ús ) 
 
Els distribuirem segon la demanda en cada coberta:
- 40 (37) Coberta hotel
- 15 coberta Centre Cultural
- 15 coberta Ateneu

VOLUM DIPÒSITS EMMAGATZEMATGE 

Segons CTE el volum d’acumulació ha de complir la seguent relació: 
50<V/A<A 
V> Ax50= 15m2 x 50 = 750 
V< Ax180= 15 m2 x 180= 2700 
Valor mig 1.750 Litres 
 
V> Ax50= 40m2 x 50 = 2000 l 
V< Ax180= 40 m2 x 180= 7200l 
valor mig 4.600 Litres

FONTANERIA

L’equipament compta amb 3 tipus d’aigua canalitzada:
Aigua potable: ens servim directament de la xarxa pública per fer-la arribar als 
punts de consum.
Aigua calenta sanitaria: també prové de la xarxa i es escalfada gràcies als col·lectors 
solars de lla coberta.
Aigua pluvial: es recollida de coberta i patis i emmagatzemada en un dipòsit i utilit-
zada per reg, rebuig i incendis.

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DEL SISTEMA
- Les canonades d’ACS aniràn a una distancia de 4cm de les d’aigua freda, i en cas 
de sobreposar-se, les d’aigua freda aniran per sota de l’ACS.
- Les canonades d’aigua s’instal·laran per sota de les conduccions elèctriques i sepa-
rades un mínim de 30 cm.
- Cada cambra humida anirà sectoritzada mitjançant Claus de pas.
- Sistemes d’estalvi d’aigua:
 - Reutilització d’aigues pluvials
 - Inodors amb doble descàrrega i fluxor
 - Dutxes murals amb cabal i temperatura regulable, tot activat amb tem  
  poritzadors (pulsadors)
 - Aixetes amb temporitzador i airejadors
 
XARXA D’ACS.  
La instal·lació solar es dimensiona perquè tingui una contribució mínima de 
l’energia anual necessaria per la producción d’ACS. Els càlculs es realitzen tenint 
present el decret d’Ecoeficiència 21/06 ja que és més restrictiu que el pròpi CTE.

DEMANDA DIARIA D’ACS PER PERSONA
Centre plurifuncional  (necessitat de Tº de referencia de 60ºC per dutxes) 
Hoteles    35 l/pers.  X 24 pers. 
Vestuarios   20 l/pers    x 20 pers. 
Administrativo  3 l/p  x 30 pers. 
Restaurante   5-10 l/àpat x 200 apats 
Bar    1 l/àpat x 200 àpats 
 
 840+400+90+1000+200= 2530 l/dia 
 
ZONA CLIMÀTICA
Cuenca – Zona climàtica III 
 

LLEGENDA

conducte aigua freda potable

conducte ACS

conducte retorn ACS

conducte aigua pluvial

baixant aigua freda potable

baixant ACS

baixant aigua pluvial

interacumulador ACS

grup de pressio (bomba) 
 
clau de pas

comptadors generals

conexió xarxa pública

Centre Plurifuncional a Cuenca 
PFC Juny 2013 Alumne: Oriol Bach

1.1. Situació  1.2. Analisi  1.3 Estratègia  1.4 Evolució
1.5 Plantes  1.6. Alçats  1.7 Seccions  
1.Projecte

2.1. Mur i Bigues  2.2. Forjat  2.3 Fonamentació
2.Estructura

3.1. Il·luminació  3.2. Climatització  3.3 Sanejament  
3.4Fontaneria  3.5. Incendis   3.6 Construcció
3.Instal·lacions

e  1:200

P-1 PB

P1 P2

P3

ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓ DE L’AIGUA

COBERTA


