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recollida aigua de pluja per canaló longitudinal

baixants col·lectors d’aigua de pluja

colectors d’aigua de pluja a través de jardinera

colectors d’aigua de pluja sobrant de les basses

punts alts de la topografi a i esquema d’escorrentia 

* Fontaneria i sanejament ala planta sotacoberta* Pilars a amb basses de recollida d’aigua de pluja , depurades per sistema natural , escala 1/20

detall constructiu bassa d’aigua de pluja

1a: formació de la bassa
-plantes depuradores, d’arrel i superfi cials, tipus macròfi ts
-pedres de riu per a permetre que s’hi agafi n les plantes d’arrel
-làmina d’impermeabilització antiarrels
-morter especial 10mm
-formigó fí d’acabat impermeable i hidròfug
-capa selladora de 3mm de poliuretà
-formigó alleugerit amb porexpan 50mm
-barrera de vapor 1mm
-20cm de formigó armat autocompactant
1b- sobreeixidor central integrat al pilar tubular
1c- aspiració superfi cial, per al buidat,zz on l’aigua és més neta per a conduïrla cap a 
les basses d’acumulació als patis
1d- arqueta registrable i fi ltre de control

* Esquema suministre

* Fontaneria i sanejament a la planta sotacoberta

basses d’acumulació d’aigua de pluja als patis

baixants i col·lectors d’aigua de pluja

punts de consum i tubs de suministre d’aigua neta freda i calenta

bomba i conductes de recollida d’aigües negres tipus sanitrit

recollida d’aigües grises

wc sanitrit amb bomba trituradora incorporada

xarxa d’aigua freda

xarxa d’acs

anell de recirculació d’acs

grup de pressió

punt de suministre

clau de pas en arqueta registrable

clau de pas

contador general

vàlvula antiretorn
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