
.21

C e n t r e  C u l t u r a l  i  T u r i s t i c  a  C u e n c a
Autor:  Roger L lorens V iader
Tutor:  Raimon Farré

P R O J E C T E  F I N A L  D E  C A R R E R A 
T R I B U N A L  0 4  E T S A V  G E N E R  2 0 1 419 i n s t a l . l a c i o n s :  f o n t a n e r i a
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INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA I ACS
CRITERIS GENERALS

El document bàsic emprat per al disseny d’aquest apartat ha estat en CTE DB HS secció 4. S’extreuen els següents paràmetres:

:: Les escomeses i contadors de tota la instal·lació d’aigua freda es localitzarà a l’espai tampó previ a l’accés de l’Edifi ci Est, permetent una 
fàcil distribució ja que es troba en un punt de centralitat en el projecte i permet les derivacions en ambdós direccions. En aquest recinte 
només hi haurà tres contadors: 1. Aigua freda Edifi ci Est 2. Aigua freda Edifi ci Oest 3. Aigua freda per a geotèrmia per tal d’aconseguir ACS 
i aigua de climatització. La companyia subministradora del servei tindrà clau per accedir aquests recintes i per tant, estaran sectoritzats 
de la resta de l’edifi ci.

:: La instal·lació seguirà l’esquema adjunt, per tal de seguir recorreguts clars i el màxim de rectilinis possibles. Es durà a terme una 
instal·lació sectoritzada, cosa per la qual caldra la introducció de claus de pas en cada cas que la conducció principal es deriva per entrar 
a una sala diferent. Degut al llarg recorregut que haurà de ferl l’ACS abans no arrivi a els punts més remots de la xarxa, s’organitza un 
cirqüit tancat amb anells de recirculació, de manera que l’aigua sempre estigui calenta i no calgui espera a que arrivi.

:: Les conduccions principals es faran sempre amagades sobre dle cel-ras de manera que per baixar als punts de consum s’haurà de 
canalitzar l’aigua a través dels envans de pladur. El trànsit de subministrament d’un edifi ci a l’altre, es farà a través de rases fetes en el 
terreny entre els dos blocs. Un cop dintre la zona construïda, les instal·lacions faran us del forjat sanitari per a distribuïr-se.

:: La consecució d’ACS es realitzarà mitjançant el sistema de la geotèrmia ja que ens trobem en un clima continental i ens dona un molt 
bon rendiment degut al material base on s’intruduirien els tubs. En el recinte de Geotèrmia és on es localitzaran els dos contadors d’ACS. 
Un per a cada edifi ci.
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dimensionat del cirqüit
[CTE DB-HS secció 4 taules 2.1 i 4.2]

ACS. producció per geotèrmia

Per a la producció d’ACS, es vol emprar un sistema sostenible per escalfar l’aigua ja que per un costat la normativa a fer-ne us per un 
petit percentatge de la producció i el convenciment de la necessitat d’aquest típus de sistemes. Degut a aquesta premisa i el clima conti-
nental de afecta tota la provincia de Cuenca, i després d’un bon periòde d’investigació, he arribat a la conclusió que el sistema que millor 
s’adapta al lloc és la geotèrmia. Caracteritzada per la substitució del aeroterm exterior de la bomba de calor per uns tubs de fl uïd que 
s’endinsen forces metres sota terra, ens permetra produïr tota l’escalfor mitjançant energia renovables i aconseguir uns rendiments molt 
millors degut a la temperatura constant del terreny, en lloc d’utilitzar la temperatura de l’aire ja que aquesta és molt més variable i sempre 
contrària als interessos de l’edifi ci a l’hora d’extreure’n calor. El terreny de roca caliça, malgrat la seva relativa difi cultat deperforació, ens 
donarà una capacitat de les més elevades entre els terrenys rocosos. D’aquesta manera, també podrem centralitzar tota la maquinària en 
una planta soterrani molt centrada en el solar per tal de facilitar la posterior distribució de l’aigua ja calenta.

ELEMENTS
inodor amb sisterna
pica
dutxa
aigüera cuina
rentaplats industrial
presa de reg

DIÀMETRE TUB DE COURE
Ø12 mm
Ø12 mm
Ø20 mm
Ø20 mm
Ø25 mm
Ø20 mm

CABALS AIGUA FREDA
0,10 dm3/s
0,10 dm3/s
0,30 dm3/s
0,30 dm3/s
0,60 dm3/s
0,20 dm3/s

CABALS ACS
--

0,063 dm3/s
0,20 dm3/s
0,20 dm3/s
0,40 dm3/s

--

llegenda

tub de subministrament d’aigua freda

tub de subministrament d’ACS

canalització d’aigua de pluja 

clau de pas aigua freda

clau de pasACS

clau de pas aigua de pluja

punt de consum d’aigua freda

punt de consum d’ACS

punt de consum d’aigua de pluja 

grup de pressió ACS

grup de pressió aigua de pluja


