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ESTRATÈGIA

SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

CTE, DB HE_4.

l'ACS es preveu una contribució solar mínima, tal com marca la normativa del 

Pel que respecta al subministrament d'aigua, l'AFS està garantida i 

d'aquestes instal·lacions.

de fàcil disponibilitat i permetran una gran flexibilitat a l'hora de proveir-se 

recorren el subsòl de Barcelona. Les seves connexions amb l'edificació seràn 

tots els serveis necessaris estaran garantits per les instal·lacions que 

Es tracta d'un edifici residencial al centre d'una gran ciutat, per tant, 

DIMENSIONAT

CANONADES (CTE DB HS_5)

com a mínim

telecomunicacions. La separació dels conductes d'AFS i d'ACS serà de 4 cm 

Les canalitzacions verticals d'aigua es sectoritzen del circuit elèctric i de 

de calor en els tubs d'aigua calenta.

D'aquesta manera s'eviten condensacions en els tubs d'aigua freda i pèrdues 

d'estar aïllades tèrmicament amb els gruixos indicats al IT 1.2.4.2 del RITE. 

Les canonades tant d'aigua freda com les d'aigua calenta seran de coure i han 

CABAL INSTANTANI D'AFS

0,05 (x3) + 0,1 (x2) + 0,3 (x2) + 0,2 (x2) + 0,15 + 0,2 = 1,7 l/s

CABAL INSTANTANI D'ACS

Pica (x3) + WC amb cisterna (x2) + Banyera (x2) + Aigüera (x2) + Rentavaixelles + Rentadora

Pica (x3) + WC amb cisterna (x2) + Banyera (x2) + Aigüera (x2) + Rentavaixelles + Rentadora

0,03 (x3) + 0,065 (x2) + 0,2 (x2) + 0,1 (x2) + 0,1 + 0,15 = 1,07 l/s

SUBMINISTRAMENT D'AIGUA (CTE DB HS_4)

TOTAL: 70 x 30 cm (en dos fileres)

5 cm per muntant.

Espai reservat en cada planta pels muntants: profunditat 15 cm i ample 

fileres.

Local de centralització de comptadors d'aigua: 24 comptadors en 3 

Finalment, � del tub d'alimentació 72 mm.

Per tant, � muntants 32 mm; nº d'habitatges 24.

màxima d'edifici 40 metres.

Xarxa tipus D, Màxima superfície proveida < 120 m² i amb alçada 

32 mm-� Muntants

CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA D'ACS (CTE DB HE_4)

Zona climàtica II = 3,8 < H < 4,2 kwh/m²-Taula 4.4

0,85-Factor de centralització

28 l / persona·dia-Demanda

TOTAL = 99 persones

33 persones

Tipologia (2 hab) 3 persones · 11 vivendes =

66 persones

Tipologia (4 hab) 6 persones · 11 vivendes =Nº de persones:

25 mm-� Muntants

Muntants ACS solar: 30 x 90 cm (tubs distribució i elements regulació)

solars.

Plaques solars de 3 m² cadascuna. Nº de captadors = 5 - 15 captadors 

àrea captadors entre 13,09 m² i 47,12 m².;50< V/A < 180

Demanda garantida: 0,85 x 2.772 = 2.357 l/dia (vol. acumulació solar)

Demanda: 28 l/pers·dia x 99 pers = 2.772 l/dia

1.500 L

1.500 L 1.500 L

1.500 L

COL·LECTORS SOLARS DE BUIT COL·LECTORS SOLARS DE BUIT

ELEMENTS ACS ELEMENTS ACS

1,2

1,2

CLAU DE TALL

CLAU DE PAS GENERAL

AIXETA

ACUMULADOR ACS


