
TIPUS D'AIGUA

Donada la gran varietat d'usos i requeriments de l'aigua, l'escola compte amb 3
tipus d'aigua:
-Aigua freda potable: Es distribueix directament de la xarxa. Utilitzada en
 lavabos,cuina i picas dels tallers.
-Aigua calenta sanitària: Prové de la xarxa i s'escalfa mitjantçant plaques solars
 a la coberta. S'instal·la també una caldera la qual s'utilitza com a mitjà preventiu
 en époques de poc escalfament solar.
-Aigua pluvial: Emmagatzemada en un dipósit i utilitzada per innodors, reg i per
 necessitats contra incendis.

CARACTERÍSTIQUES DEL SISTEMA

-Les canonades d'ACS  estaran separades mínim 4cm de les d'aigua freda
-Les canonades d'aigua s'instal·laran per sota de les conduccions elèctriques i
 separades  mínim  25 cm
-Les cambres humides estaran sectoritzades mitjançant claus de pas
-Mesures d'estalvi d'aigua:

· Reutilització d'aigües pluvials, estalvi del 30%
· Inodors amb doble descàrrega i fluxors
· Aixetes amb temporitzadors i airejaments, estalvi del 50%

XARXA D'ACS

La istal·lació solar es dimensiona per què garanteix una contribució solar mínima
de l'energia anual necessària per la producció d'ACS.

DEMANDA DIÀRIA D'ACS PER PERSONA

Centres escolars sense dutxes 4l/persona i dia
Restaurant 5-10l/ persona i dia

NOMBRE DE PERSONES
Alumnes 400
Professorat ( 1 /20alumnes) 20
Administració i conserjeria 10

TOTAL USUARIS ESCOLA: 430 usuaris
TOTAL USUARIS RESTAURANT: 430/ 2 = 215 usuaris

DEMANDA DIÀRIA D'ACS DE L'EDIFICI

Dp = Dpd x P
Dp escola = 4l/pers.dia x 430 = 1720 L/dia
Dp restaurant = 5l/pers.dia x 215 = 1075 L/dia

TOTAL = 2795 L/DIA

ZONA CLIMÀTICA

Barcelona = zona climàtica III

CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA

Dp 50-5000 litres---contribució mínima d'energia solar 50%

DEMANDA ANUAL D'ACS DE L'EDIFICI
Dp = 2795 x 365 dies = 1020175 L/ANY

DEMANDA ENERGÈTICA ANUAL PER ACS

Eacs = Da x AT x Ce x Y
Eacs = 1020175 x 60-13,75) x 0.001163 x 1 = 54873.93 Kwh/any

DEMANDA ENERGÈTICA ANUAL AMB ENERGIA SOLAR

Eacs solar = 54873,93 x 0.5 = 27436,96 Kwh/any

AREA DE CAPTADORS SOLARS
A captadors = Eacs solar / I x α x ʆ x r
A captadors = 27436,96 / 1571,53 x 0,95 x 0,4 = 47m2

24 captadors (2m x 1m)

VOLUM DIPÒSITC ACS

L'aigua escalfada per la instal·lació solar s'ha d'emmagatzemar en un dipòsit
específic. Segons el CTE-DB-HE 4 , el volum d'acumulació d'aigua escalfada per la
instal·lació solar ha de garantir la següent relació

50 < V/A > 180
V > A x 50 = 47 x 50 = 2350 L
V > A x 180 = 47 x 180 = 8460 L

Per tant el volum d'acumulació s'ha de situar entre 2350 i 8460 litres.

LLEGENDA

DIPÒSIT D'AIGÜES
 PLUVIALS

ESPAI
COMPTADORS

ESQUEMA DISTRIBUCIÓ AIGUA

Les instal·lacions es concentren en un quartet de la planta sòcol pròxim al carrer
per tal de facilitar les conexions a la xarxa urbana. Aquestes surten d'aquest
espai i es distribueixen camuflades en el cel ras dels diferents espais de l'edifici.
Les instal·lacions d'electricitat i telecos van protegides en arquetes registrables.
Degut a les grans dimensions de l'edifici i a la gran demanda elèctrica
(enllumenat i sistema de generació d'aire acondicionat) es compta amb dos armaris
d'electricitat amb transformadors de corrent i dos armaris d'aigua, un destinat a
la planta sòcol (banys i cuina) i l'altre destinat a les plantes superiors (banys)

DIPÒSIT D'AIGÜES
 PLUVIALS

ARQUITECTURAESTRATÈGIA ESTRUCTURA CONSTRUCCIÓ INSTAL·LACIONS:
 FontaneriaANÀLISI URBÀ

PLANTA SÒCOL
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