DESPLAGABLE
E: 1/200

Superfície de coberta169 m²

CRITERIS GENERALS_Fontaneria i Sanejament

DRENATGE

Donada la gran varietat d’usos i
requeriments de l’aigua, el projecte
compte amb 3 tipus d’aigua:
- Aigua freda potable: Es distribueix
directament de la xarxa. Utilitzada
en lavabos, cuina i piques dels tallers.
- Aigua calenta sanitària: Prové de
la xarxa pública i s’escalfa a través
de calderes geotèrmiques.
- Aigua pluvial: Emmagatzemada
en un dipósit i utilitzada per innodors i reg.
Característiques del sistema
- Les canonades d’aigua s’instal·laran per sota de les conduccions
elèctriques i separades mínim
30cm.

El sanejament de l’edifici es basa en un sistema separatiu d’aigües residuals (grises i negres) i d’aigües pluvials. Les aigües grises (lavabos, dutxes, piques i rentaplats) i negres
(inodors) es condueixen directament a la xarxa de sanejament pública.

- Les canonades d’ACS aniran separades mínim 4cm de les d’aigua
freda.
- Les cambres humides estaran
sectoritzades mitjançant claus de
pas

DIMENSIONAT DE LA XARXA:
Alhora de dimensionar la xarxa s’utilitza el mètode d’adjudicació d’unitats de desaigua -UD-.
Cada aparell té assignat un nombre d’UDs que a l’hora de dimensionar els baixants i col.
lectors cal tenir en compte la suma d’UDs assignats en cada una de les derivacions de la
xarxa, i en funció de les taules del CTE, s’obté el diàmetre dels baixants.

Superfície de coberta 147 m²

EVACUACIÓ D’AIGÜES pluvials

- Mesures d’estalvi d’aigua:
_Reutilització d’aigües pluvials
_Aixetes amb temporitzadors, estalvi del 50%
_Inodors amb doble descàrrega i fluxors
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Mesures de precaució
En cas que, degut a una tempesta,
s’envagi la llum i la bomba de impulsió no pugui evacuar les aigues
pluvials que posem dins l’edifici,
tindrem una via d’escapament que
per gravetat conduirà les aigues
cap l’exterior.

Pericó

Segons la taula 4.9 del CTE, el pendent dels colectors i el diametre en funció del m2 que abasteix:
Superficie màxima per bonera:
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643’5/5 boneres= 128’7m2/cada
≈ 125m2
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EVACUACIÓ D’AIGÜES negres i grises

3% tub drenatge
Ø 150mm
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Baixants verticals d’aigues residuals
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3% tub drenatge
Ø 150mm

Col·lectors horitzontals d’aigues residuals

Xarxa

Conexió al sistema de sanajament
Bomba de calor

Acomulador AF

Captació d'aigues pluvial i de drenatge
Diposit d'aigues reciclades

Pous de Geotèrmia
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