
R e n t a m a n s

Per a donar l’aire indus-
trial de l’edifici s’han es-
collit els rentamans tipus 
rodó industrial amb peu 
rodó d’acer inoxidable 
de la marca CITALSA, 
per neteja personal.

1_ Superficie d’absorció a base de 
Crom Negre sobre base de Pintura 
Solar Selectiva en models G i aletes 
soldades ultrasónicament a la par-
rilla de coure. 
2_ Xarxa de conductes de coure. 
3_ Conexió a tuberia. BSP famella  
en bronzo. 
4_ Full d’alumini reflectant. 
5_ Vidre solar. 

FONTANERIA
_________________________________________________________
COMPLIMENT DEL DOCUMENT BÀSIC HS. SALUBRITAT                          SECCIÓ HS4:

Subministrament d’aigua

El fet d’estar situat a la serra de Collserola impossibilita l’accés a una xarxa pública d’aigua. Per aquest 
motiu s’ha de disposar d’aljubs o depòsits que responguin a les necessitats de l’edifici i de les persones. 
Per una banda hi ha el consum d’aigua per al manteniment i neteja de tot l’edifici, i per altra banda 
el consum d’aigua potable per als usuaris de l’edifici.

Les disposicions d’aquests dipòsits venen condicionats per l’ús previst:

Aigua potable::    suministrament camions   
Aigua no potable:   provinent d’aigües pluvials
Aigua incendis::   provinent d’aigües pluvials

GENERALITATS

En tot cas es es seguiran les següents indicacions de disseny:
Les canalitzacions d’aigua freda no han de resultar afectades pels focus de calor i per tant es-
taran separades de les d’ACS a una distància mínima de 4 cm. Quant estiguin en un mateix pla 
vertical, la d’aigua freda anirà a sota de la d’aigua calenta. Ambdues han d’anar per sota de qual-
sevolcanalització o element que continguidispositius electrònics o de telecomunicacions ( com 
a mínim en paral·lel a una distància de 3o cm). Aquestes no disminuiran la qualitat de l’aigua, seran 
fàcils de mantenir i tindran la seva durabilitat assegurada(depenent de les característiques de 
l’aigua escollirem entre un material d’acer galvanitzat, acer inoxidable, coure o plàstic). També 
establim els diametres i cabdals mínims instantanis necessaris dels principals punts de consum:
        
CONSUM   num  aff (l/s)  acs(l/s)
_______________________________________________________________
aixeta    1  0.1  0.1
rentamans   9  0.05  0.05 
wc    9  0.1  ---- 
dutxa     1  0.2  0.2
aixeta producció   6  0.3  0.3   
  
consum total (l/s):          
4.1  punts de consum:          
 31 coeficient simultaneïtat per punts de consum:      
 0.18   
Caudal TOTAL (l/s):         
0.75 

MÀNEGUES D’INCENDIS:

Instal·lació que serà independent de la resta de la xarxa. Es disposa d’un depòsit exclusivament 
per incendis, que s’omplirà mitjançant aigua de pluja o amb una boca accessible des de l’exterior  
preparada per èpoques de sequia.

CUMPLIMENT DEL DOCUMENT BÀSIC HE. ESTALVI  D’ENERGIA 
SECCIÓ HE4:

· PRODUCCIÓ ACS:
Obtenció de la contribució solar mínima segons:
-Zona climàtica (II)
-Demanda diària equivalent a 6oº segons ús i grandària
-Tipus de font energètica de recolzament

Per a fer el càlcul de la demanda de ACS considerem que al Celler hi treballen de mitja unes 20 
persones, amb un consum de 20 litres/persona. Així el consum de ACS és de 400 l/dia.

La producció ACS es realitzarà per mitjà de colectors solars tèrmics model Fagor Solaria 2.1. 
Es disposen 10 unitats i s’arriba a un 92.5% de la demanda anual.

La xarxa disposa d’un circuït de retorn que està composat per un col·lector de retorn i de 
les columnes de retorn fins al acumulador. Aquestes zarxes de retorn aniran paral·leles a les 
d’impulsió.
L’energia calorífica aportada recolzarà l’instal.lació de clima, i cuant sigui necessari es completarà 
amb la caldera disposada.         
 

6_ Aïllant:
GAMA G: Escuma de poliuretà de 50 
mm + làmina AL. 
7_ Caixa d’ acer galvanitzat trac-
tat epoxídicament (series G) 
8_ Sellat amb junta E.P.D.M. adapt-
able a les dil.latacions. 
9_ Làmina dorsal en polipropilà 
moldeat. 
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