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CRITERIS DE TRAÇATS

La instal.lació de fontaneria comença on hi ha els comptadors, que és on l'aigua passa de ser de la companyia a
ser del propietari.
Hi haurà varis comptadors . Comptadors divisionaris per les zones de vivendes i contadors per els locals, així
com per a l'escola bressol i la biblioteca.

La escomesa per els locals será la mateixa que per a les vivende.

A totes les distribucions dels diversos programes s'ha intentat agrupar les instalacions per tal de simplificar el
seu traçat.

La descarrega dels sanitaris  es directe i el desuguás de la resta d'aparells sanitaris, rentadores, etc... es molt
curt, evitant l'aparició de falsos sostres i evitant conflictes entre veins.

A l'entrada de cada cambra humida serà necessari sectoritzar amb una clau de pas estanca i fàcil de registrar.
A més cada aparell porta la seva pròpia clau.
Qualsevol canalització d'aigua anirà per sota les canalitzacions elèctriques o de telecomunicacions.

PRODUCCIÓ A.C.S.

La producció d'A.C.S. s'aconsegueix mitjançant panells solar de tubs de buidat situats a la coberta aprofitant la
bona orientació i la pendent que ens permet aquesta tecnologia (<5%). També serà necessària una caldera per
assumir la totalitat de les necessitats d'acumulació i escalfament de l'aigua.

La xarxa d'A.C.S. es fa a partir d'un circuit tancat per tal que en tot el circuit circuli l'aigua calenta
constantment per evitar que en punts de consum allunyats tardi molt a arribar l'A.C.S. Es preveuen comptadors
d'A.C.S. per controlar el consum.

ESQUEMA DE FONTANERIA ESCOLA BRESSOL I HABITATGES

SISTEMA DE GENERACIÓ D'AIGUA CALENTA SANITARIA

E1 E2 E3 E4 E5 E6

plaques A.C.S

PLANTA BAIXA 1/250

EQUIPAMENTS PÚBLICS A L'EIXAMPLE DE BARCELONA
ANA-MONICA sOINEA • TUTOR SANTI SOTO PI • TRIBUNAL 7 • ETSAV • PFC JUNY 2010

*INSTAL·LACIONS - FONTANERIA

PLANTA BAIXA- escola bressol 1/200 PLANTA PRIMERA - habitatges 1/200

El càlcul de les plaques necesaries s'ha establert seguint el decret d'ecoeficiencia. i els seus
criteris de determinació de la demanda d'aigua calenta sanitaria necesaria segons la
tipologia dels edificis.

Aquests valors s'estableixen a la Taula de referencia d'aigua calenta sanitaria a 60° C
SISTEMA DE GENERACIÓ D'AIGUA CALENTA SANITARIA.

Càlcul de les plaques de A.C.S necesaries per la demanda d'aigua calenta sanitaria de les
diferentes edificacions.

E1*  56 alumnes x 20 l /prs = 1120 l  _  50 %  _ 7 plaques
E2    8 vivendes x  2 prs= 16 prs. x 28 l/prs.= 448 l _ 50 % _ 2 plaques
E3  12 vivendes x  2 prs= 24 prs. x 28 l/prs.= 672 l _ 50 % _ 5 plaques
E4  16 vivendes x  2 prs= 32 prs. x 28 l/prs.= 896 l _ 50 % _ 6 plaques
E5   6 vivendes x  2 prs=  12 prs. x 28 l/prs.= 336 l _ 50 % _ 2 plaques
E6   La biblioteca no te requeriments en aquest aspecte.

* a l'escola bressol s'ha tingut en compte un consum de 20 l per persona degut a que a les
instalacions es disposa de petites banyeres per a rentar els nens. Així l'escola bressol es té
en compte com a escola amb dutxes. .


