
SUBMINISTRAMENT AIGUAPFC REHABILITACIÓ DE L’HOTEL JUANITO PLATJA I EL SEU ENTORN e: 1/200

0 0,5 2,5 5

JOAN RAMON CARRASCOetsav  setembre  2017 

Mes I (MJ/m2)
Tiempo 

de Sol (s) IT (W/m2)

Enero 7,5 28800 260,42
Febrero 10,5 32400 324,07
Marzo 15 32400 462,96
Abril 20 34200 584,80
Mayo 23,25 34200 679,82
Junio 24,75 34200 723,68
Julio 23,75 34200 694,44
Agosto 22 34200 643,27
Sep�embre 18 32400 555,56
Octubre 13 32400 401,23
Noviembre 10 28800 347,22
Diciembre 8,5 27000 314,81
Media 16,4 32100 499,4

Com a valor �nal, el valor mitjà de radiació solar útil que reben els captadors en un any és de:
IT = 499,4 W / m2

Nombre d'hores diàries útils per a captadors orientats a l'equador amb un angle igual a la latitud.
Latitud de:  
  
  Gen  Feb  Mar  Abr  Mai  Jun  Jul  Ago  Set  Oct  Nov  Des
 + 25º a 45º   8   9   9   9,5   9,5  9,5  9,5  9,5  9   9  8  7,5

A continuació es mostra la taula de propietats dels diferents captadors solars que s'han  considerat per 
a aquest projecte:

IVIESSMANN VITOSOL-300F SV3A

Factor d'E�ciència 0,833

Coe�cient Global de Pèrdues: 3,6769W / m2K

Corba de Rendiment:
η = ,833-3,6769 · ((Te-Ta) / IT)

on:

o Et: Temperatura d'entrada del �uid al col·lector
o Ta: Temperatura mitjana ambient
o IT: Radiació en [W / m2]
A efectes pràctics, la temperatura Et es prendrà com la temperatura a la qual es demana la càrrega 
energètica, per tant, 60 ºC.

En els càlculs presentats �ns al moment les variables observades tenien una relació directa amb la 
superfície de captació, ignorant el rendiment que pogués presentar la resta de elements participants 
en el sistema.

Com la valoració de la resta d'elements precisa d'un pre-dimensionament de la superfície de captació, 
s'ha continuat el càlcul, calculant un rendiment energètic de la resta d'equips d'un 85%

Mes Dias
Consumo 

(l/dia)
Consumo 
Total (m3)

TRED 
(°C)

TUSO 
(°C)

ΔT (°C) DACS (MJ) 

Enero 31           3.850      119             10   60     50           24.986             
Febrero 28           3.850      108             11   60     49           22.117             
Marzo 31           3.850      119             12   60     48           23.986             
Abril 30           3.850      116             13   60     47           22.729             
Mayo 31           3.850      119             15   60     45           22.487             
Junio 30           3.850      116             18   60     42           20.311             
Julio 31           3.850      119             19   60     41           20.488             
Agosto 31           3.850      119             20   60     40           19.989             
Sep�embre 30           3.850      116             18   60     42           20.311             
Octubre 31           3.850      119             16   60     44           21.988             
Noviembre 30           3.850      116             12   60     48           23.213             
Diciembre 31           3.850      119             11   60     49           24.486             

 
Demanda de 

ACS del edificio 
[l/día] 

Zonas climáticas 
II III IV 

50 a 5000 40 50 60% 

ACS SOLAR TÈRMICA :

Tenint en compte que es tracta d'un Hotel ***, i segons les especi�cacions del Document Bàsic de Estalvi 
d'Energia HE4 ( contribució solar mínima d' aigua calenta sanitària ) pertanyent al Codi Tècnic de l'edi�-
cació , la demanda d' A.C.S. serà de 55 litres per llit i dia.

L'edi�ci disposa de 70 llits , de manera que el consum total d' A.C.S. serà :
70 x 55 = 3.850 l / dia a 60ºC

.

Amb les dades indicades anteriorment , podem dur a terme el càlcul de la demanda energètica d'aigua 
calenta sanitària que es necessita.

DACS = Vacs · ρa · CP · ( Tuso - Tred )

DACS Demanda ACS ( MJ )
ρa Densitat de l'aigua ( Kg / m3 )
Tuso Temperatura de consum ( ° C )
V Consum ACS ( m3 / dia )
CP Calor especí�ca de l'aigua ( J / (kg · ° C ) ) = 4187 J / (kg · ° C )

La xarxa d'ACS es caracteritza per:

- Dotació d'una xarxa de retorn, ja que la longitud del tub al punt de consum més allunyat és superior 
a 15m. La xarxa de retorn estarà composta per un col·lector de retorn a les distribucions per grups 
múltiples de consum. El col·lector té una canalització amb pendent descendent des del col·lector de 
retorn, �ns l'acumulador. Les xarxes de retorn discorreran paral·leles a les d'impulsió.

- Es disposarà de bombes de recirculació doble, de muntatge paral·lel, per garantir la pressió en tots 
els punts. Es col·locarà un petit dipòsit per evitar que les bombes succionen a buit com a element de 
protecció de la pròpia instal·lació.

L'aïllament de les xarxes de tubs, tant d'impulsió com de retorn, s'han d'ajustar al Reglament d'Ins-
tal·lacions Tècniques en els Edi�cis i les seves ITE. Els sistemes de regulació i control de temperatura 
estan incorporats als equips de producció i preparació. El control sobre la recirculació permet recircu-
lar l'aigua sense consum �ns que arribi a la temperatura adequada.

Ubicació del comptador general

Es trobarà ubicat a la planta baixa, en un armari destinat per a la recepció d'aquest i de les diferents 
instal·lacions d'IFF de l'hotel. Estarà dotat d'una porta que impedeixi la manipulació de prsonas no 
autoritzades, tant en el comptador com en la seva clau. La càmera de centralització de la instal·lació de 
maquinària i de comptadors ha d'estar ventilada i amb un abocador que comuniqui amb la xarxa de 
sanejament en cas d'inundació.

Cabals Instantanis

Els cabals instantanis s'obtenen amb la suma dels cabals de tots els aparells de l'edi�ci, aplicant un 
coe�cient de simultaneïtat d'ús, ja que no tots els aparells d'un mateix edi�ci s'utilitzen al mateix 
temps.

Encara que no existeix una norma d'obligat compliment en la qual s'indiquin els coe�cients de imulta-
neïtat , poden utilitzar les dades obtingudes amb l'aplicació de la norma UNE 149.201 / 07, en la qual 
els cabals instantanis es tenen amb la següent expressió :

QC = A · ( QT ) B + C

En què:

QC : Cabal simultani de càlcul ( l / s ) .
QT : Cabal total , suma de tots els aparells de l' edi�ci ( l / s ) .
A, B i C : Coe�cients que depenen del tipus d'edi�ci , dels cabals totals de l'edi�ci i dels cabals màxims 
per aparells.

Consums

El consum d'ACS no té per què estar directament relacionat amb el cabal instantani, el qual es donarà 
durant períodes molt curts; per determinar els consums s'aplica el document HE 4 del CTE, en el qual 
es donen els consums diaris d'ACS a 60 ° C, en funció del tipus d'edi�ci (Taula 03).

La temperatura de referència de 60 ° C es correspon amb la d'acumulació de l'ACS per a prevenció de 
la legionel·losi i serà la mínima habitual en els sistemes centralitzats.
En el cas d'habitatges, per determinar el nombre d'ocupants també en el document HE4 s'inclou la 
Taula 04, que �xa l'ocupació en funció del nombre de dormitoris.

En el mateix document (HE4) s'indica que quan es triï una temperatura diferent als 60 ° C el consum 
d'aigua s'ha de modi�car en funció de la següent expressió:

DACS = D60 ° C · (60 - TAFCH) / (TACS - TAFCH)

En què:

DACS: Consum (l / dia) d'ACS a una temperatura (ACS) diferent de 60 ° C.
D60 ° C: Consum (l / dia) d'ACS a 60 ° C, valor indicat en el HE4 (Taula 03).
TACS: Temperatura (° C) de consum d'ACS diferent de 60 ° C.
TAFCH: Temperatura (° C) de l'aigua de la xarxa, depèn del mes i la localitat (Taula 07).

Amb aquesta forma de calcular el consum d'ACS el que realment s'està de�nint és una demanda de 
energia, per això en moltes ocasions al dimensionar les instal·lacions d'ACS poden simpli�car els 
càlculs prenent sempre com a temperatura de referència 60 ° C.

INSTAL·LACIÓ SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

L'edi�ci disposarà de mitjans adequats per subministrar a l'equipament higiènic previst d'aigua apta per al consum de 
forma sostenible, s'ha de comprovar si l'aportació del cabal és su�cient per al seu correcte funcionament sense alterar les 
propietats d'aptitud per al consumidor i impedir els possibles retorns que puguin contaminar la xarxa, així com incorporar 
mitjans que permetin l'estalvi i el control de l'aigua.

Els equips d'aigua calenta sanitària (ACS) dotats del sistema d'acumulació i els punts terminals d'utilització tindran unes 
característiques tals que evitaran el desenvolupament de gèrmens patògens. Així mateix, es disposarà de mitjans adequats 
per a extreure les aigües residuals generades de forma independent de les precipitacions atmosfèriques. La instal·lació ha 
de comptar amb unes condicions mínimes de subministrament en tots els aparells i equips que la conformen. A tots els 
punts de consum la pressió mínima ha de ser de 100kPa i no ha de superar els 500kPa en cap punt de consum.

La temperatura d'ACS en els punts de consum estarà compresa entre 50ºC i 65ºC. La instal·lació de subministrament 
d'aigua desenvolupada en el projecte de l'edi�ci està composta per una escomesa, una instal·lació general, una comptabi-
lització per a un únic usuari, un tub d'alimentació i una distribució principal i de les corresponents derivacions col·lectives.

Els conductes aniran pel fals sostre de l'edi�ci i en alguns casos entre les plaques de cartró guix que formaran les divisòries 
entre les diferents estàncies, aïllats en tot el seu recorregut i subjectes al parament vertical o horitzontal que creuin 
paral·lelament. Es col·locaran de manera que es permetin les dilatacions sense afectar els altres elements i quan traspassin 
parets ho faran mitjançant passamurs i garantint l’estanqueïtat.

Les conduccions seran col·lectives, amb un sol comptador i a partir d'aquí sortiran els muntants transportessin l'aigua �ns 
als diferents punts de consum de les diferents plantes, inclòs els muntants que alimentaran la producció d'ACS a través de 
la caldera, de les plaques solars, i dels interacumuladors d'aigua, així com dels punts de consum de la climatització de la 
refredadora i de cada fancoil corresponent. Té com a avantatge, una major compensació de pressió i cabal (Amb el coe�-
cient de simultaneïtat) però es tindrà la precaució de situar les claus de sectorització que ens puguin garantir el subminis-
trament a tot l'edi�ci en cas d'avaria.

El sistema centralitzat sempre va amb acumuladors, per escalfar l'aigua i acumular-la es preveu una habitació on es 
disposaran els interacumuladors i la caldera de gas de la instal·lació, de manera que permeti acumular el volum de aigua 
necessària per a la instal·lació. S'ha de tenir en compte la col·locació d’antiretorns després de els comptadors i a la base dels 
muntants.

La xarxa d'IFF es caracteritza per:

- Connexió de servei amb clau de pas sobre el tub de distribució de la xarxa exterior de subministra-
ment que obre el pas a l'escomesa.

- Un tub d'escomesa que enllaci la clau de presa amb la clau de tall general, que serveixi per interrom-
pre el subministrament a tot l'edi�ci, situat dins de la propietat, accessible per a ser manipulat.

- Filtre de la instal·lació general que reté els residus de l'aigua para evitar problemes en les canonades 
metàl·liques. Situat a continuació de la clau de l'edi�ci. La situació del �ltre ha de permetre les opera-
cions de neteja i manteniment sense haver de tallar el subministrament.

- L'arqueta del comptador general disposarà de clau de tall general, el �ltre, el comptador, una clau, 
una aixeta de prova, una vàlvula antiretorn i una clau de sortida.

- Un tub d'alimentació que circula pel fals sostre, i pels interiors de les parets tècniques de cartró guix 
divisionàries de les estances, amb registres al llarg de tot el seu recorregut per a una correcta inspecció 
i control de fuites.

-Distribució principal amb claus de pas a totes les derivacions, de tal manera que en cas de avaria en 
qualsevol punt no s'hagi d'interrompre tot el subministrament.

- Muntants col·locats en zones buides i registrables. Els ascendents han de tenir una vàlvula antiretorn, 
una clau de tall de les operacions de manteniment i una clau de pas amb aixeta de buidatge.

- Les derivacions en les cambres humides són independents, cadascuna té la seva clau de tall d'aigua 
freda i una altra per a l'aigua calenta.1

A la següent taula podem veure la demanda energètica en ACS per a cada mes de l' any :

NOTES DE LES INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA

- La pressió mínima d'escomessa per a un correcte funcionament de la
instal·lació de fontaneria es de 4 bars.

- Es revisaràn les posicions de les preses d'aigua en funció de les ubicacions
finals dels aparells.

- Es realitzarà la posada en carga de les instal·lacions abans de procedir a
l'encegat de les mateixes.

- La instal·lació interior serà empotrada i a les pareds i suspesa en el sostre.

- Les canonades de ACS s'instal·len aïllades termicament segons el RITE, amb
un aïllament de 25mm.

NOTES D'ENCREUAMENT

- En cas de creuament de canonades d'aigua i conduccions elèctriques, les
canonades d'aigua aniràn per sota.

DIAMETRES MUNTANTS I RAMAS

Muntants
Ramal 1
Ramal 2

32 mm
25 mm
20 mm
12 mmRamal 3

CABDALS MÍNIMS DELS APARELLS
Aparells Aigua freda (l/s) ACS (l/s)
Lavabo
Bidet

Sanit. amb dip.
Banyera

0,1
0,1

0,3
0,1

0,1
0,1

0,3
-

Rentabaixelles 0,2 0,2

Ø tub de PEX
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm

A la Taula 02 es donen els coe�cients ( A, B i C ) per a cada tipus d'edi�ci.


