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SUMINISTRAMENT D’AIGÜA 

AIGUA FREDA (AFS). CTE-HS4

El subministrament d’aigua es realitza a partir de la xarxa de distribució pública de 
Barcelona. La connexió de servei del centre es determina en funció de la pressió de 
subministrament del nivell de la xarxa, cabal i consum previst.

Es disposaran de sistemes antirretorn per evitar la inversió de sentit del fluxe en 
els següents punts o d’altres necessaris: desprès dels contadors; en la base de les 
ascendents; abans de l’equip de tractament d’aigües; en els tubs d’alimentació no 
destinats a usos domèstics; abans dels aparells de refrigeració o climatització.

La instal·lació suministrará als aparells i equips els caudals següents:

-100 kPa per les aixetes comuns i 150 kPa per a fluxors i calentadors
- La presió en qualsevol punt de consum no superará els 500 kPa

AIGUA CALENTA (ACS). 

L’aigua calenta ve donada per la caldera i acumulador situats a la sala tècnica adjunta 
al gimnàs, situada allà per la proximitat als vestuaris.

Tal i com exigeix la norma, s’aplica la contribució d’energia solar per a la producció 
d’aigua calenta sanitària, incorporant plaques solars a la coberta. També s’instal·lará 
una vàlvula termostàtica que reguli la temperatura prèvia als punts de consum. La 
demanda diària d’aigua calenta que correspon a un institut 4/3 es de 3000 l/d. 

Com la captació solar supera els 20 m2, cal l’instal·lació de comptabilitazió de consums 
d’aigua i d’energia solar tèrmica.

Les plaques solars es situades a la coberta són fàcilment accessibles pel futur 
manteniment.

XARXA D’INSTAL·LACIÓ EN PLANTA BAIXAESQUEMA  AFS   
RECORREGUT FINS EL PUNT MÉS DESFAVORABLE

ESQUEMA SUBMINISTRAMENT D’AFS I ACS

XARXA D’INSTAL·LACIÓ EN PLANTA PRIMERA I SEGONA

Total: 19,94 m.c.a.
+10

Subministrament empresa 20,94 m.c.a.

Tramos

Puntos 
consumo 

P [nº]

Caudal 
instantáneo 

Q [L/s]

Coeficiente 
simultaneidad

coef K

Caudal 
simultáneo

Q' [L/s]

Longitud 
tramo 

[m]

Interior 
Tubo 

D [mm]

Velocidad
tramo 
V [m/s]

Pérdidas
carga 

J [mm,c,a/m]

Pérdidas
Tubo

(0,6·32/1000)
[m.c.a]

Pérdida 
Aparato

(0’02·1'2)
coef 1'2

Pérdida
altura

[m]

Pérdidas 
tramo 

(10+11)
[m.c.a]

A-B 1 0,10 1 0,10 0,6 15 0,60 32 0,02 0,02 0 0
B-C 3 0,30 1 0,30 3,3 23 0,65 20 0,07 0,08 0 0
C-D 8 5,30 0,37 1,96 4,5 50 1,00 20 0,09 0,11 0 0
D-E 11 5,70 0,31 1,76 264,8 45 1,00 25 6,62 7,94 12 19,94


