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Dip. esteriliotzador Reg

PluvialsNegres

ex
cé

s

excés

Grises

DipòsitDepuradora

INSTAL·LACIONS PROPOSTA SALA POLIVALENT
Esquema Fontaneria - Aigua freda i aigua calenta

Fontaneria - Aigua freda i aigua calenta

Sanejament - Aigües negres i grises

Esquema Sanejament - Aigües negres i grises

Cabal mínim per cada tipus d’aparell

Unitats de descàrrega i Ø mínim

El Ø dels ramlas i col·lectors entre aparells sanitaris i baixants 
amb pendent del 2%, separant aigües negres i grises serà de 
mínim Ø 40 mm.

Els Ø dels baixants segon els número d’unitats i alçada (inferior  
a 3 plantes). Per 11 UD -> 63 mm. Per les aigües negres 
s’unifiquen els baixants de Ø 100 mm dels inodors.

La superfície de coberta és superior al 500m2 i, per tant, ne-
cessitem 1 bonera cada 150 m2. Per la geometria de la cober-
ta i per no superar els 20 cm màxims de formigó de pendents 
i amb un 2% de pendents màxim tindrem 10 boneres.

La superfíce de captació per cada bonera es troba entre els 65 
i els 113 m2 i, per tant, el diàmetre serà de 63 mm.

Segons l’apartat 3.3.3.4 del CTE-HS5, ens permet l’ús del sis-
tema de vàlvules d’aireació per tal de no sortir a la coberta, ja 
que per qüestions de programa convé tenir lliure.

Pel fet de ser un edifici aïllat, no tenim connexió a la xarxa de gas i, per tant, o utilitzem un sistema elèctric o busquem 
mètodes d’autoporoducció d’energia. Degut a no tenir una zona habilitada per col·locar plaques solar, ni en el nou edifici ni 
en l’edifici existent (degut a ser un edifici catalogat com a patrimonial) i pel fet d’estar ubicat en una zona forestal i agrària 
extensa, s’utilitzarà la biomassa com a producció d’energia.

Com que no es disposa de xarxa de clavegaram, s’ha optat per un sistema de sanejament autònum que tracta in situ les 
aigües residuals. El sistema escollit és una depuradora compacte d’oxidació totalment enterrada.

La depuradora està formada per dos dipòsits, que fan les funcions de sedimentació i oxidació, fins la sortida de l’aigua neta. 
El sistema funciona amb 4 fases; decantació, ventilació, repòs i extracció.

Un cop tractada, l’aigua encara pot contenir bacteris, virus o spolids en suspenció i, per aquest motiu, és necessari un trac-
tament terciari d’esterilització d’aigua. Un cop finalitzat aquest tractament, l’aigua és apte pel reg.

Les aigües pluvials s’emmagatameran en un dipòsit a part i també s’usarà pel reg.

Consum de 3L dia/persona. Calculem 
la demanda de consum per l’ afora-
ment màxim de 500 persones. Això 
ens dóna una demanda de 1500 L/dia.

- Eficiència = 93%

- Potència = 100 kW

- Control Estiu (ACS) i 
Hivern (Clima + ACS)

- Capacitat 750L -> Uti-

litzarem dos acomuladors 

connectats en sèrie

- Dimensions -> Ø100cm 

x 189,5cm

- Pes -> 147 kg

- Consum -> 3 kW/h

CABAL

ENERGIA

TRACTAMENT AIGÜES RESIDUALS

AIGÜES RESIDUALS AIGÜES PLUVIALS

SISTEMA DE VENTILACIÓ AMB VÀLVULES D’AIREACIÓ

Caldera ECOFOREST model VAP 100 Acomulador Vitocell 100-V
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Dipòsit exterior
comunitari 
monestir

Clau general Comptador

Dutxes

Aixetes

Sanitaris
Dutxes

Aixtes
Caldera

Dipòsit

ELEMENTS UNITATS Ø MÍNIM

Lavabo 2 40 mm

Dutxa 2 40 mm

Inodor 5 100 mm

ELEMENTS FREDA (dm3/s) CALENTA (dm3/s) Ø MÍNIM

Lavabo 0,10 0,07 12 mm

Dutxa 0,20 0,10 12 mm

Inodor cisterna 0,10 - 12 mm


