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Segons el DB HS4, al tractar-se d'un equipament
de
escollim un esquema de tipus a, format per
l'escomesa, la
general que
un armariet o arqueta del comptador general, un tub
i els
principals; i finalment les derivacions per planta. D'aquesta manera tota l'aigua que demanda l'edifici

Com s'oberva a l'esquema inferior, la
dels conductes d'aigua freda i els d'aigua calenta s'organitzen sempre
en tres grans columnes verticals que es corresponen als tres nuclis de comunicacions i
que disposa
l'edifici.
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d'aquests nuclis serveix una zona
aquest cas:

de l'edifici, com ja s'ha vist en el cas de la
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Volumetria de l'edifici: 3 peces
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Nuclis verticals de l'edifici:
tres zones vinculades als tres nuclis
NUCLI A

NUCLI A - ZONA A: Abasteix d'aigua tots els banys de planta i els vestidors.

BANYS DE PLANTA

En el cas de l'aigua freda la
en els tres
pricipals es produeix en el soterrani (tot bifircant-se en
6
en
de la necessitat o no de GEP) i en el cas dels
d'aigua calenta la
es
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ESCOMESA D'AIGUA
GEP

PLANTA SOTERRANI

PLANTA BAIXA

PLANTA PRIMERA

PLANTA SEGONA

50 PLAQUES SOLARS
MODEL LUMELCO ST-3500

PLANTA REFRIGERADORA
circuit tancat clima

CALDERA

PLANTA TERCERA

circuit tancat clima

PLANTA QUARTA

PLANTA CINQUENA

COBERTA

CIRCUIT D'AIGUA FREDA SANITARIA

CIRCUIT D'AIGUA FREDA SANITARIA SOTA SOSTRE

CIRCUIT D'AIGUA CALENTA SANITARIA

CIRCUIT D'AIGUA CALENTA SANITARIA SOTA SOSTRE

A l'exterior de la propietat hi

la clau de presa que connecta la xarxa de la ciutat amb l'escomesa de
clau de tall exterior.

Ja a l'interior de la propietat, i dins de l'armariet a la sala de
interior, el filtre general, el comptador, una aixeta de
sortida.

del soterrani, trobem la clau de tall
, una
antiretorn i una clau de

- Una branca

horitzontalment el sostre del soterrani i es
en tres conductes que
aniran a buscar els tres nuclis
verticals que organitzen els serveis de l'edifici.
Aquests tres tubs
principals
l'AFS de tots els aparells situats a les plantes fins

- L'altre branca

al Grup Elevador de
que
a les bombes
dur l'AFS a la
resta de plantes i fins a la planta superior on trobem la planta refrigeradora, la caldera i el sistema
de plaques fotovoltaiques. En aquest cas, del GEP sortiran dues branques en
a dos dels
tres nuclis verticals abans esmentats.

Dades dels captadors seleccionats
Model: LUMELCO ST 3500
Dimensions: 1,055 m x 2,05m

Ascendint per l'espai reservat a les zones del nucli de
vertical els
principals d'AFS
sense GEP i els que neixen en el GEP van generant derivacions que
bifurquen segons les
necessitats de cada planta, recorrent l'espai a vegades penjades dels forjats, de vegades dins de falsos
sostres registrables i de vegades vistes.
En arribar a la planta superior, dins la sala de
trobem la planta refrigeradora, que refreda l'aigua de
diversos circuits tancats per a refredar l'aire dels locals quan cal. La planta refrigeradora
una
D'altra banda,
a la sala de
de la planta superior trobem la caldera que escalfa l'aigua dels
circuits tancats dels aparells de
per a escalfar l'aire dels locals (de forma
a la planta
refrigeradora) i que
escalfa l'ACS que
a tot l'edifici. La caldera
una
d'AFS
Per a la
d'ACS la caldera escalfa un
sistema de plaques fotovoltaiques

a

d'un circuit tancat i de forma

ho fa el

2. Dimensionat caldera

186 kW

659 kW
Comprobacions CTE
Sumant les dues demandes: 186 kW + 659 kW = 845 kW
Tenint en compte un rendiment del 80%,

Percentatge aportat per les plaques : 62%

Dades inicials
Tipologia de l'edifici: escola
Nombre d'usuaris = nombre d'alumnes: 800
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