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#plantaprimera
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#criteris
. Es regularà en funció del compliment del:

. CTE DB HS4: Salubritat. Subministrament d'aigua

. CTE DB HE4: Estalvi energètic. Contribució solar mínima d'ACS

. Hi ha un únic punt de connexió amb la xarxa pública que deriva al comptador corresponent.

. Es contempla un sistema de producció i acumulació centralitzada per a ACS, que es situa en planta primera a l'espai destinat a instal·lacions.

. Existeix també un circuit tancat de panells solars que connectats a un esquema de interacumulador-acumulador-caldera, assumeix les necessitats d'ACS demandada.

. Els traçats de distribució d'aigua es desenvoluparan pel fals sostre.

#dimensionat #subministrament
Pressió subministarment:

. Aixetes comuns: 100kPa

. Escalfadors i fluxors: 150kPa

. Pressió màxima: 500kPa

Diàmetres derivacions:

. Dutxa: ∅20mm ; 0.20l/s

. Lavabo: ∅16mm ; 0.10l/s

. Pica : ∅20mm ; 0.20l/s

. Inodor: ∅20mm ; 0.20l/s

. Urinari: ∅20mm ; 0.15l/s

. Rentaplats ∅20mm ; 0.20l/s

#sistemes
Aigua freda sanitària:

. Es subministra directament des de la xarxa pública d'aigua potable.

. A l'entrada de cada cambra humida es sectoritza la instal·lació amb una clau de pas accessible.

. Els tubs d'AFS circularan per sota dels tubs d'ACS (garantint així que la calor no afecti l'aigua freda). Els
dos aniran aïllats i per sota de qualsevol canalització elèctrica o de telecomunicacions.

Aigua calenta sanitària:

. S'aconsegueix mitjançant un sistema de panells solars de tubs de buit. Tot i així, es preveu la ubicació d'una
caldera de gas natural per garantir en tot moment les necessitats d'ACS.

. Els panells solars s'ubiquen a la coberta de la sala de representació orientats a sud. El sistema consisteix en
un circuit tancat d'aigua que passa pels panells solars i per un interacumulador, el qual, mitjançant un serpentí,
se li transmet al fluid la calor del circuit. A l'interacumulador li arriba AFS de la xarxa i en el seu interior
s'escalfa.

. L'aigua de l'interacumulador, aigua pre-escalfada, és conduïda fins l'acumulador a temperatura de consum (CTE
60º). Aquesta aigua calenta passarà per una vàlvula de tres víes en la qual, si l'aigua està massa calenta, es
barrejarà amb AF.

. En el cas de que la temperatura de l'aigua sigui inferior, o en èpoques de poca radiació, l'aigua s'acabaria
d'escalfar amb la caldera.

. Les canonades seran de multicapa aïllades tèrmicament per evitar condensacions i pèrdues tèrmiques.

. Com que la línia d'ACS és >15m es disposa d'un circuit de retorn.

Gas natural:

. Tots els trams que travessin parets, forjats o falsos sostres aniran embeinats o seran ventilats.

. Les canonades seran de coure.

#demanda #ACS
Consum mitjà:

. Dutxes: 21litres x 20persones: 420litres

. Dutxa restaurant: 21litres x 1persona: 21litres

. Restaurant: 8litres x 50persones: 400litres
Total: 841litres

Volum mínim dipòsit ACS: 1000litres

Zona climàtica: Segons CTE, Zona II. Contribució solar mínima=30%

Pèrdues:

. Per orientació i/o inclinació: 30%

. Per ombres: 0%

. Per rendiment del sistema: 30%

S'instal·laran 6 captadors solars.

#llegenda #aigua

1. Panell solar

6. Control

3. Caldera

7. Consum ACS

2. Interacumulador

4. Grup de bombeig

5. Vas d'expansió

#d1 e:1/50

1. Vas d'expansió

2. Grup de bombeig i control

3. Interacumulador 1000litres

4. Acumulador 1000litres

5. Grup de bombeig

6. Caldera de gas natural
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#d1

#llegenda #gas
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