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colector aigües pluvials

colector aigües negres

baixant aigües negres (N)

punt de desguàs

llegenda sanejament

colector aigües negres fals sostre

colector aigües pluvials fals sostre

baixant aigües pluvials

clau de pas

punt consum

tub baixada a planta inferior

tub pujada a planta superior

acumulador agua precalentada 2500 litros

acumulador agua caliente 60º  2500 litros

recorregut aigua fluxors

recorregut aigua calenta sanitaria

recorregut aigua freda

recorregut aigua circuit solar

colector solar (producció ACS)

intercanviador circuit solar

sentit circulació

recorregut aigua freda fals sostre

recorregut aigua calenta sanitaria fals sostre

recorregut aigua fluxors fals sostre

llegenda fontaneria

planta baixa   e. 1/300planta soterrani Ŀ sales d'instalĿlacions   e. 1/300

esquema circuit d'ACS i AFS. esquema circuit d'aigües pluvials per a reg i fluxors.

esquema recollida d'aigües pluvials.

*criteris de sanejament

29 +instal·lacions··· sanejament i fontaneria

planta segona   e. 1/300 planta segona  e. 1/300

sistema separatiu d'evaquació d'aigües negres,
pluvials i industrials.
negres. abocament directe a la xarxa de
clavegueram. recorregut a través de fals sostre i
pasos d'instal·lacions fins a arribar a la cota de
sortida de l'edifici per a connexionat amb la
xarxa de clavagueram.
pluvials. reutilizació per reg del patis comuns i
wc (fluxors) industrials. acumulació en dipòsit
especialitzat per a la seva recollida i tractament
posterior.
pluvials. 4 dipòsits.
tant l'edifici de la biblioteca i viver d'empreses
com el de la residència compten amb una planta
soterrani on s'ubiquen els dipòsits de recollida
d'aigües pluvials.
els altres dos edificis comparteixen un mateix
dipòsit situat a una cota inferior a la de planta
baixa, que està soterrat sobre el pendent natural.
tots dos dipòsits poden omplir-se amb aigua de
la xarxa en cas de ser necessari i disposaran
sobreeixidors connectats a la xarxa de
clavegueram.
els recorreguts seran el més senzills possibles per
aconseguir la circulació per gravetat, garantint
sempre el 2% de pendent.

*criteris de fontaneria

disposem d'una única escomesa general que deriva a un contador per tot
l'edifici (ubicat en un armari registrable desde carrer).
reutilizació de les aigües pluvials.
tubs d' AF i ACS separats 4 cm como a mínim, quan es troben en un
mateix plànol horitzontal, AF circulant per sota de l'ACS (garantint que la
calor no es transmeti a l'aigua freda).  tots dos tipus de tub han d'anar per
sota de qualsevol canalització o element elèctric.
producció d'ACS en laboratoris i residència mitjançant un sistema de
colectors solars,  ubicació d'una caldera per garantir en tot moment la
demanda d'ACS.
la resta de lavabos de l'edifici no requereixen d'ACS.
la cafeteria la obtindrà mitjançant l´us d'una caldera.

*instal·lació de sanejament *instal·lació de fontaneria
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