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POSSIBILITAT D'INTEGRACIÓ DE PLAQUES SOLARS AL CIRCUIT PER PRODUCCIÓ D'ACS
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Transformació i Ampliació de Fàbrica Tèxtil en Escola d'Arts i Oficis, i Residència

Esc.: 1/20
Fontaneria i ACSP25

Per fer front a la demanda energètica es disposa de la instal.lació de plaques solars.
Si obtenim 80 l. per cada m2 de superfí cie captadora pode dir que:
La inclinació de les plaques serà de 52º per evitar un sobreescalfament a l'estiu

RESIDÈNCIA 25 m2
ESCOLA 30 m2

Els sitema de producció d'aigua calenta sanitària es fara mitjançant un 
escalfador acumulador centralitzat La potència i capacitat d'aquest es 
determinarà en funció del nombre d'aixetes a les que ha de donar abast.

ESCOLA
Ús: edifici públic
Aixetes:58
P: 71.875 Kcal/H
C: 2.500 L
Escalfador LAPESA MV 2500
Diàmetre 1660 altura 2035

RESIDÈNCIA
Ús: edifici públic
Aixetes:42
P: 58.040 Kcal/H
C: 2.050 L
Escalfador LAPESA MV 2000
Diàmetre 1360 altura 1850

Es parteix del fet de que el sistema idoni per escalfar l'aigua és la combinació 
d'un interacumulador ACS amb una caldera

Per parlar de l'abastiment d'aigua a l'edifici haurem de fer la seguent distinció

AIGUA POTABLE
Captació a través de la xarxa per abstir cuines, lavabos i vestuaris.
Es preveurà l'espai per a un acumulador per la residència  per possibles 
tall en el subministrament.
Aquest acumulador es situarà a les planta cobertes al qual arribarà
l'aigua dels comptadors mitjançant un grup de pressió
Residència 
100 l/persona dia
20 persones
Acumulador 2000 l.

AIGUA NO POTABLE
Seran aigues reciclades de la pluja i els lavabos . Tot i que quan aquesta 
no sigui suficient es preveurà un subministrament a través de la xarxa. 
Aquestes aigues serviran per :
 - rec
 - Incendis
 - circuit de calefacció
 - Wc
Com a acumulació es preveu una bassa separadora de l'edifici interior 
i exterior que disposarà de un sistema de depuració natural per evitar 
olors: peixos
Les aigues grises es depuraràn abans de ser abocades a la bassa.
Depuradora tipus biomin


