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FONTANERIA

S’utilitzen de 3 tipus de xarxes d’aigua:

_Aigua Freda Potable, directa de la xarxa de subministrament per a la utilització de lavabos, dutxes i cuina

_Aigua Calenta Sanitària (Acs), provinent de la xarxa de subministrament i escalfada per una bomba de calor 
aerotèrmica, amb recolzament solar, la mateixa que fem servir per la calefació. Aquest sistema està contemplat pel 
CTE_HE, ja que el 75% de l’energia necessària és renovable. Aquest sistema garanteix la producció d’ACS durant 
tot l’any, adaptant-se a la demanda

_Aigua Pluvial, emmagatzemada en dipòsit d’aigües pluvials. S’utilitzarà l’aigua per al reg, per a les descarregues de 
cisternes als banys i per a les necessitats contra incendis

MESURES D’ESTALVI D’AIGUA

_Reutilització d’aigües pluvials
_Inodors fluxors de doble descàrrega (30% d’estalvi aprox.)
_Aixetes de banys amb temporitzadors i airejadors (50% d’estalvi aprox.) 
_Dutxes murals dels vestidors amb cabal i temperatura regulable i temporitzadors (40% d’estalvi aprox.)

CARACTERÍSTIQUES DEL SISTEMA (CTE_DB_HS4)

_Les canonades d’ACS aniran separades un mínim de 4 cm respecte les d’aigua freda. En cas de sobreposar-se 
verticalment, les canonades d’aigua freda aniran per sota les d’ACS
_Les canonades d’aigua s’instal·laran per sota les conduccions elèctriques, i separades un mínim de 30 cm
_Cada cambra humida anirà sectoritzada mitjançant claus de pas

APORTACIÓ ACS (CTE_DB_HE4)

Residència 41 l/dia per persona

Demanda diària _20 habitacions · 2 residents per habitació  40 residents
  _previsió treballadors    25 treballadors
        65 persones

Demanda diària 65 pers · 41 l/d x pers = 2665 l/dia
Demanda anual 2665 l/dia · 365 dies =  972725 l/any

DEMANDA ENERGÈTICA ANUAL PER A LA PRODUCCIÓ D’ACS

DACS = Dd · d · CE · Variació Tª (Tª ACS - Tª xarxa)
DACS = 972725 · 1 · 0,001163 · (60º-10º) = 56563,96 Kwh/any  _  154,97 Kwh/dia

La companyia distribuïdora disposa de pressió i cabal suficient per subministrar aigua a tot l’edifici sense necessitat 
de grups de pressió. En aquest cas, es preveu una previsió de quatre dipòsits de 1000l cada un de reserva d’aigua 
freda, connectats a la xarxa de subministrament de l’edifici i a un grup de pressió, per a un possible tall, no quedar 
sense subministrament d’aigua. Aquests dipòsits aniran renovant l’aigua aproximadament cada 30 dies.

CÀLCUL ÀREA CAPTADORS SOLARS

Àrea = ACS solar anual / l · a · Y · r  l = valor irradiació solar _ 1795
     a = orientació - inclinació _ 0,90 (10% de pèrdues) 
     Y = sombra _ 0,90 (10% de pèrdues)
     r = rendiment mig anual habitatges pluridamiliar

56564 Kwh/any · 0,3 = 16970 Kwh/any

Àrea = 16970 / (1795 · 0,90 · 0,90 · 0,4) = 29,28m2 / 1,95 m2/captador = 14,96 captadors  _  15 captadors

SANEJAMENT

El sanejament es basa en un sistema separatiu d’aigües residuals (grises i negres) i aigües pluvials

_Les aigües residuals, que aniran connectades directament a xarxa de sanejament públic

_Les aigües pluvials, es condueixen a uns dipòsits soterrats en PB.  Aquest sistema es porta a terme per un 
sistema de 
secció plena, es a dir, que no va per gravetat. Optimitza i disminueix la secció de les canonades i de les boneres. 
S’utilitza aquest sistema per tal d’abastir unitats de descàrrega pels WC dels banys, per a l’ajuda del rec i 
manteniment del jardí i per proveir d’aigua en cas d’incendi

CARACTERÍSTIQUES DEL SISTEMA (CTE_DB_HS5)

_Es facilitarà un traçat senzill i més recte possible. Es garantirà un pendent mínima del 2%
_Tot els aparells, aniran connectats a un element sifònic per evitar males olors, i es col·locaran vàlvules d’airejament 
en cada ramal per evitar succions
_Els col·lectors aniran penjats del forjats i amagats pel fals sostre en els banys.  A les plantes superiors, cada bany 
d’habitació disposa de manera independent d’un baixant per patis, fins a arribar a l’espai reservat per instal·lacions, 
on seran reconduïts i connectats a als baixants generals , que es connectaran a la xarxa de sanejament
_Els banys de les plantes inferiors, també disposen d’un baixant independent situat als patis laterals
_Es col·locaran registres a cada ramal per facilitar la neteja en cas d’obstrucció
_En cada connexió dels diferents ramals amb el col·lector general, es col·locarà una arqueta de registre 

DIMENSIONAT DE LA XARXA D’EVACUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS  (CTE_DB_HS5)

   nº UD  Ø de derivació individual 
Lavabo   2UD  Ø 32mm
WC   5UD  Ø 110mm  
Dutxa   3UD  Ø 50mm
Aigüera cuina  6UD  Ø 40mm
Rentavaixelles  6UD  Ø 50mm

_Unitats a desaiguar (ramals principals) _Diàmetre baixants i col·lectors

 Ramal 1  88ut   Tram 1  110mm
 Ramal 2  140ut   Tram 2  160mm

Tot els baixants i col·lectors adaptats al desaigua més gran (WC 110mm) fins a trobar el baixant general, on 
s’augmenta la secció a 160mm fins a desaiguar a la xarxa de sanejament pública

DIMENSIONAT DE LA XARXA D’EVACUACIÓ D’AIGÜES PLUVIALS

En aquest cas,  s’utilitza el sistema sifònic Geberit. A diferència d’un sistema convencional, aquest sistema treballa 
amb la secció plena, no per gravetat. Aquest principi, permet reduir els diàmetres de les tuberies, instal·lar els 
col·lectors sense pendent i millorar el rendiment.
Una de les diferències principals, són les boneres, que permeten rebre i evacuar l’aigua evitant l’entrada d’aire 
(efecte encebat), aconseguint generar d’aquesta manera un pistó hidràulic al baixant.

_Règim pluviomètric_ Figueres_ Zona B_ Isoyeta 50_ Intensitat pluviomètrica (i)= 100mm/h

_Nombre de desaigües coberta (1 cada 150m2)
  Coberta 1 (plana)   300m2 _ 3 boneres
  Coberta 2 (inclinada)  150m2 _ 3 boneres (en canal) 
  Coberta 3 (plana)   200m2 _ 2 boneres
  Terrassa (plana)   230m2 _ 2 boneres  

_Diàmetre baixant i col·lector d’aigües pluvials 90mm 

DIMENSIONAT DE DIPÒSITS D’AIGÜES PLUVIALS 

Volum = Pmta · Dretenció · Sup. incidència.

D coberta = 1,5 · 30 · 650 = 29250 litres   
D terrassa = 1,5 · 30 · 230 = 10250 litres 2 dipòsits 20000l sota la sala d’aigües, 2,40m de Ø x 4,60m de L
      
Pmta = Pluviometria mitja anual segons localització (zona climàtica II _ 1,5 l/m2dia
Dretenció = Dies acumulació aigua dintre els dipòsits (valor mig entre 30 i 60 dies)
Superfície  Cobertes  650m2
  Terrassa  230m2 

LLEGENDA FONTANERIA

COMPTADORS D’AIGUA

CANALITZACIÓ AIGUA FREDA

CANALITZACIÓ AIGUA CALENTA

CANALITZACIÓ AIGUA BANYS

AIXETA AIGUA FREDA

AIXETA AIGUA CALENTA

AIXETA AIGUA BANYS

CLAU DE PAS AIGUA FREDA

CLAU DE PAS AIGUA CALENTA

CLAU DE PAS AIGUA BANYS

CANALITZACIÓ LÍQUID SOLAR FRED

CANALITZACIÓ LÍQUID SOLAR CALENT

KIT SOLAR

CAPTADOR SOLAR

DIPÒSIT AIGUA FREDA RESERVA

BAIXANTS AÏGUES RESIDUALS

BAIXANTS AÏGUES PLUVIALS

ARQUETA DE REGISTRE AÏGUES RESIDUALS

ARQUETA DE REGISTRE AÏGUES PLUVIALS

DIPÒSIT AÏGUES PLUVIALS 2000L

UNITAT INTERIOR BOMBA DE CALOR AEROTÈRMICA
DAIKIN ALTHERMA FLEX

ACUMULADOR D’AIGUA 400L
DAIKIN

UNITAT EXTERIOR BOMBA DE CALOR
DAIKIN

INSTAL·LACIONS_FONTANERIA I SANEJAMENT

10 2 5 10

PLANTA SANEJAMENT  1/300

Ø 110mm

Ø 90mm

pendent 2%
pendent 2%

Xarxa de sanejament aigües residuals

Xarxa de sanejament aigües pluvials

pendent 2%

pendent 2%

ESQUEMA DE PENDENTS COBERTES PLANES  1/300

Bonera Geberit Pluvia Seire 7Sistema sifònic Geberit pluvia

Sistema de secció plena que permet la reducció 

de boneres i baixants  

COBERTA PLANTA QUARTA 

PLANTA COBERTA

PLANTA TERRASSA P1

LLEGENDA SANEJAMENT


