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INSTAL·LACIONS AFS - ACS

SUMINISTRE D'AIGUA

Elsubministramentd'aigua estàseparat en dos grups,les zonescomunesi les residencies.Elfet de que
siguiunaresidènciad'estudiantsespreveuqueelsusuarisestaranenconstantrotació,pertantespretén
fer un càlcul individualitzat per el consum de cada residència. Per tant, el conjunt de les residències
tindranun úniccomptadori a l’entradade cadascuna es situaràuncomptadorindividualitzat,deixant
uncomptadorperleszonescomunesi unperl'aiguacalentaquedespréses comptabilitzariade forma
individual dividint el consum de les zones comunes i les residències.

Leszonescomunesenglobenla cuinai treslavabosde la zonaconjuntade la fàbricai lesbugaderies
situades en els diferents pisos, tots aquests punts de consum es comptabilitzarien amb un mateix
comptador.

Pelque fa a lesresidencieses comptabilitzad'unaformaindividualamb un comptadora l'entradadel
subministrament a cadascuna, l'aigua calenta tindria el seu propi comptador ja que ve de la caldera.

Elrecorregutdelcircuitd'aiguaesdura termeperelfalssostreenl'edificide lesresidències.Enleszones
comunes de la fàbrica mitjançant tubs enterrats.
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PLANTA PRIMERA AFS-ACS
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Acumulador d'energia 4000 L
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Acumulador d'ACS
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Caldera modular de gas
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Acumulador d'aigua per la calefecció
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ESCOMESA PRIVADA

ESCOMESA PÚBLIC

AIGUA CALENTA SANITARIA

Càlculde ladimensiómínimade lainstal·lacióde plaquessolarsperlaproducciód'aigua
calenta sanitaria.

Demanda ACS per usuari
-Nombre d'habitatges

22 habitatges

-Nombre màxim de residents

44 residents

-Nombre d'usuaris ocasionals

20 usuaris

-Consum usuari

40 L/dia· persona

-Consum usuari ocasional

4 L/dia· persona

Demanda diaria d'ACS
-Consum total = consum x usuaris

1760 L x dia

-Consum anual

642.400 litres

Contribució solar mínima
-Dp 50-5000 litres

50%

-Contribució solar

321.200 litres

-Temp. entrada

9ºC

-Temp. sortida

60ºC

-Coef. orientació (sud)

1

-Coef. inclinació (45º)

1,2

Contribució solar mínima
-Energia necessaria

19.051 kW/any

-Superfície de plaques necessaria

32.5 m²

-Superfície de plaques en el projecte

36 m²
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