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Pendents

Dipòsit de pressió

Bomba

Canonada d'aigua reaprofitada

S' ha disposat d' una instal.lació de captació i aprofitament d' energía produida pel sol, per a la contribució en la genaració d'
aigua calenta sanitària. La instal.lació consta d' un sistema de captació consistent en una plantació de plaques solars a la
coberta de l' edifici conectada a un sistema d' acumulació, on mitjançant un serpentí, es transmet el calor a l' aigua continguda
en aquest acumulador. Aquests acumuladors s' han col.locat a la planta coberta, en els mateixos espais on són les 2 plantacions
de plaques. Aquests espais ocupen la superficie total de 2 de les 7 cobertes del complex. Ubicades de manera estratégica per
salvar les distancies que han de cobrir, per una banda l' hotel de pacients i per l' altre, la residencia d' estudiants.

Aquest sistema es recolza en un sistema de producción de calor convencional  (caldera), que s' encarrega d' aportar l' energía
necessaria en els dies nubolats.

A partir d' aquest punt de generació, parteix tota la xarxa d' aigua calenta sanitària, distribuint-se pels diferents patis verticals
pensats per a instal.lacions.

S' han previst un sistema d' aprofitament d' aigua mitjançant la creació de dos circuits hidràulics separats. A través d' un d' ells
circula únicament l' aigua potable per a aixetes i dutxes, mentre que l' altre conté l' aigua obtinguda a través d' aquest sistema
de reciclatge. Així l' aigua reciclada es reutilitza, per aquells casos en que no és indispensable l' aigua potable, tals com
inodors, rentadores, etc.

Xarxa dividida en 3 conductes segons procedència:

Aigües fecals: procendents de innodors i vàters;
Directa a la xarxa de clavegeram.
A planta soterrani -2 s'ubica una cisterna que emmagatzema les aigües fecals que no poden ésser expulsades per gravetat i a
travès d'una  bomba (per superar la diferència de cota) les transporta a la xarxa de clavegueram.

Aigües pluvials: es conta amb 2270 m2 de cobertes.

Aigües grises: s'aprofita la seva recollida per reaprofitament, un cop filtrada, en sistemes d 'aigua no potable.(Sistema de
filtratge  explicat a la làmina fontaneria).

Diàmetres:
Rentamans: 40 mm
Dutxa: 50 mm
Wc: 150 cm

Reduïr el consum d'aigua.

Per aconseguir-ho s'usarà la recollida de les aigües pluvials de la coberta.
La pluviositat no és constant per tant s'ubicarà unes cisternes interconnectades que disposen d'un grup elevador de pressió que
canalitza  l'aigua cap a les diferents destinacions de manera continuada.

Dimensionat dipòsit aigües pluvials:

Pluviositat a Barcelona (mitjana /anual) 600mm/m2 (segons meteo.cat)
Tenim una mitjana de 50 mm/m2 mes.
Tot i que la pluviositat el mes de juliol és de 20mm/m2 i al mes de octubre és de 92mm/m2 es manté una certa constancia la
resta de mesos.
La pluviositat mensual doncs és 50 mm/m2, això equival a 50 litres m2 contant que la coberta té una superfície total de 2270
m2 tenim que  anualment recollim un total de 113.500 Litres. S'aplica però un coeficient de seguretat del 15% degut a possibles
pèrdues per filtració o  evaporacions en el sistema. Ens queden 96.500 litres que equivalen a 96.5 m3 d'aigua que
reaprofitariem, en usos de aigua no potable.

El benefici  mediambiental:

Es calcula el gast d'aigua mensual (només en vàters)de l'hotel contant una ocupació mitjana del 50%.
Són 150 clients allotjats més 20 clients externs i unes 30 persones del personal de servei.
Si contem que diàriament se suposa que cada persona farà un ús diari del WC (200x 5.5 litres x 30 dies) tenim 33 m3 de despesa
d'aigua mensual.  Per tan resulta un consum del 30% aprox.de l'aigua enmagatzemada (i ens sobra per altres serveis).

Per donar servei als vàters ja no cal fer us del l'escomesa general.

Estalvi total anual de 1160 m3 d'aigua (només pluvials). No es conta el sistema de reaprofitament d'aigues grises.

Estudi del guany econòmic:

El guany que suposa aquest estalvi d'aigua és calcula suposant el m3 d'aigua a 1,33 euros (segons el bolet ín económico de la
construcción:  numero 276, any 2008 referenet a agua para la construcción).

Tenim 1160 m3 a 1,33 euros el m3 que resulten 1.540 euros anuals.
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