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Criteris Generals
Donada la gran varietat d’usos i requeriments de l’aigua, el projecte compta amb 3 tipus d’aigua:

- Aigua freda potable: Es distribueix directament de la xarxa. Utilitzada en lavabos, i la cuina del bar/restaurant

- Aigua calenta sanitària: Prové de la xarxa pública i s’escalfa a través de calderes geotèrmiques

- Aigua pluvial: Emmagatzemada en un dipósit i posada a disposició amb una sortida  a l'exterior per ús dels serveis

municipals de neteja i jardineria. També utilitzada per el sistema de contra incendis.
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Característiques del sistema

- Les canonades d’aigua s’instal·laran per sota de les conduccions elèctriques i separades mínim 30cm.

- Les canonades d’ACS aniran separades mínim 4cm de les d’aigua freda.

- Les cambres humides estaran sectoritzades mitjançant claus de pas

- Mesures d’estalvi d’aigua:

· Reutilització d’aigües pluvials per a usos del servei públic municipal

· Aixetes amb temporitzadors i airejadors, estalvi del 50%

· Inodors amb doble descàrrega i fluxors

Recollida d'aigues pluvials

P.0,00 P.+5,00 P.+13,00

Segons l'apartat del CTE DB HE_HE4

Per valora les demandes tindrem en compte:

Taula 4.1. Demanda de referència a 60 ºC

Càlcul aportació ACS

Església 4
Bibloteca 4
Bar / Restaurant 8

Litres / dia / persona

80 per
136 per
40 per

Ocupació

320

Demanda Total Litres / dia

544
320

TOTAL 16-1.184 l/dia

Dosrius correspon a la zona climàtica III segons CTE (taula 2.1) de 5-5000 l/dia es

considera una contribució geotèrmica del 50% aproximadament

Demanda anual ACS

1184 l/dia x 365 dia/any = 432.160 l/any

Demanda energètica anual per a l’escalfament d’ACS, EACS

La demanda energètica anual per a la producció d’aigua calenta sanitària està

en funció del consum d’aigua i del salt tèrmic, la Tº de red i la Tª de consum

EACS = Da x Δ T x Ce x δ

EACS: Demanda energètica anual d’ACS de l’edifici en KWh/any

Da: Demanda anual d’ACS a 60 ºC de l’edifici en litres/any

ΔT_TªACS – Tª XARXA (TªACS és igual a 60ºC segons CTE i Decret d’Ecoeficiència i Tª

XARXA

Ce: Calor específic de l’aigua (0,001163 KWh/ ºC kg)

δ: Densitat de l’aigua (1 Kg/litre)

432.160 l/any 60ºC
1.184 l/dia 60ºC

Tº ACS

0,001163
0,001163

Ce

25.130 KWh/any

Da EACS

68,85 KWh/dia
10
10

Tº xarxa

50
50

ΔT

1kg/l
1kg/l

δ

Xarxa AF

Superfície Coberta Normativa/Unitats

S<100 m² 2

200<S<500 m² 4

S>500 m² 1 cada 150 m²

Coberta Biblioteca  216 m² ------->  4 embornals

Àrea aproximada de la plaça 620 m² ------->  6 embornals

La coberta de l'església s'obta per seguir la lògica de desaigua que té la pròpia

l'església i es decideix canalitzar l'aigua cap a les gargoles existents en els

contraforts i muntar un sistema de drenatge en l'espai públic

Es disposa d'un diposit d'aigues pluvials de 20.000 litres a utilitzar per els serveis

municipals de manteniment en el cas que vulguin netejar la plaça, o vulguin

agafar l'aigua per a regar plantes del municipi, o també per a estats d'emergència

de sequera

Dimensionat d'embornals

6.INSTAL·LACIONS


