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COMPTADORS DE FONTANERIA

CÀLCUL DEL CABAL | CTE-DB-HS4

DIMENSIONAT DEL SISTEMA | CTE-DB-HS4

- Reserva d'espai a l'edifici:

- Dimensionat de les xarxes de distribució:

- Dimensionat de les cambres humides i brancals d'enllaç:

utilitzarem la taula 2.1 "Cabal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato" del punt 2 "Propiedades de la instalación del CTE-DB-HS4".

fer-ho Per d'aquesta. cabal del estimatiu càlcul un fer de hem lloc primer en d'aigua, subministrament de instal·lació la dimensionar poder de tal Per 

Per tal de poder dimensionar la instal·lació de subministrament d'aigua seguirem el punt 4 "Dimensionado" del CTE-DB-HS4.

concretes del número de comptadors a instal·lar i les tasques de manteniment necessàries.

necessitats les a adequat ser de haurà reservat l'espai tant, Per mínimes. dimensions unes especifica no CTE el comptadors de bateria amb edificis Per 

s'hauran de comprovar en funció de la pèrdua de càrrega que s'obtingui amb els mateixos.

posteriorment que previs diàmetres uns així obtenint i mateixa la de desfavorable més tram el seleccionant dimensionat primer un amb farà es càlcul El 

el bon funcionament i l'economia de la mateixa.

compatibles facin que mínims els seran obtinguts diàmetres els i instal·lació cada de peculiaritats les compte en tenint sempre farà es dimensionat Aquest 

els criteris de subministrament donats per les característiques de cada aparell i es dimensionarà en conseqüència.

compte en tindran es resta, la A CTE-DB-HS4. del 4.2 taula la a s'estableix que al conforme dimensionaran es domèstics aparells als d'enllaç brancals Els 

mínim els valors de la taula 4.3 que presentem a continuació:

a com adoptant-se 4.2, l'apartat a establert procediment el conforme dimensionaran es subministrament de xarxa la de trams diferents dels diàmetres Els 

Lavabo

Dutxa

d'AFS (dm3/s)

Cabal inst. min. 

0,10

0,20

0,10

d'ACS (dm3/s)

Cabal inst. min. 

0,07

0,10

-

Número total d'aparells

(dm3/s)

AFS Cabal TOTAL 

(dm3/s)

ACS Cabal TOTAL 

PB P1 P2 P3 P5 P6 PCP4

Inodor cisterna

Tot.

0,20

6 4 9 8 10 5 42

7 5 9 10 5 36

7 5 10 9 10 5 46

2,734,20

3,607,20

0,004,60

Aigüera domèst.

0,15

0,20

0,20 -

Rentavaixelles

0,10 2 7 4 10 5 28 5,60 2,80

Rentadora

Grifo garatge

0,10 2 7 4 10 5 28 4,20 2,80

0,15 6 11 4 10 5 36 7,20 5,40

2 42 0,80 0,00

TOTAL

d'aparell

Tipologia 

33,80 17,33

Lavabo

Dutxa

1/2

1/2

1/2 12Inodor cisterna

1/2Aigüera domèst.

1/2

3/4

1/2 12

Rentavaixelles

Rentadora

Grifo garatge

los aparatos

a derivaciones de mínimos Diámetros | CTE-DB-HS4 del 4.2 TAULA 

de consum

punt o Aparell 

12

Diàmetre nominal del brancal d'enllaç

Tub coure o plàstic (mm)Tub acer

20

20

Tub coure o plàstic (mm)

12

12

12

20

TAULA 4.3 del CTE-DB-HS4 | Diámetros mínimos de alimentación

brancal d'enllaç

del nominal Diàmetre 

Alimentació cambra humida: bany o cuina

Tram considerat

apartament o local comercial

habitatge, particular: derivació a Alimentació 

Columna (muntant o descendent)

Distribuidor principal

20

25

SISTEMA DE TUBS DE DISTRIBUCIÓ

dues capes d'adhessiu intermitges.

les compte en tenir sense (PEX), reticulat polietilè i (AL) Alumini (PE), Polietilè capes: tres per compost està multicapa tub el indica, nom propi seu el Com 

Els tubs multicapa poden ser utilitzats en instal·lacions de fontaneria per subministre d'AFS, ACS, calefacció i terra radiant.

eines especialitzades).

necessiten es (no instal·lació senzilla i ràpida seva la a degut multicapa tubs de base a és fontaneria de instal·lació la terme a dur per escollit sistema El 

després de la unió per facilitar el seu muntatge.

l'accessori girar permet i estanquitat perfecta una garanteix que elàstica, junta amb "press-fitting" tècnica la mitjançant terme a duen es unions Les 

El més habitual i recomanable és utilitzar tubs multicapa fins un diàmetre de 32 mm, per diàmetres més grans sol instalar-se polipropilè.

Es ven per rotllos i és molt manejable a la hora d'instal·lar (pots fer una corba de 90º sense utilitzar peces especials).

Els tubs multicapa tenen molt bona acceptació entre tècnics instal·ladors, a part de per les seves propietats, també per la seva fàcil instal·lació i transport.

→ PE-X: la capa interior que està en contacte amb el fluid. És un material capaç de soportar temperatures de fins a 95ºC.

→ AL: La capa intermitja d'alumini permet que les dilatacions siguin mínimes, reduïnt el número de soports.

→ PE: La capa protectora exterior de Polietilè dona cohesió i uniformitat al tub.

- Unificació dels comptadors:

Els mesuradors de consum (o subcomptadors) s'instal·laran a cada planta de l'edifici.

ESQUEMA DE FONTANERIA I ACS

dividir les despeses de consum d'aigua de forma justa.

poder permetrà ens que habitatge per consums de mesurador un continuació, a i, baixa planta en ubicat general comptador sol un haurà hi tant, Per 

en un de sol. Això permet baixar la potència contractada i suposa una rebaixa substancial de la factura d'aigua (reduïm costos indirectes).

comptadors els tots de unificació la possible fa l'Habitatge de l'Agència Barcelona) de (Ajuntament propietari sol d'un d'acollida centre d'un tractar-se Al 

funció de la "UNE 19-900 Baterias metálicas para la centralización de contadores de agua (juliol 1994)".

en dimensiona es comptadors de armari o cambra Aquesta comptadors. de armari d'un o comptadors de cambra d'una dins anar poden comptadors Els 

En el nostre cas disposarem d'un armari de comptadors a cada planta i tindrà unes dimensions mínimes segons la imatge d'aquest apartat.

Simbologia Descripció DescripcióSimbologia

LLEGENDA FONTANERIA

Aigua freda sanitària

Aigua calenta sanitària

Aigua calenta sanitària procedent de les plaques solars

Receptor d'aigua freda sanitària

Receptor d'aigua calenta sanitària

Caldera de gas estanca de condensació

Comptador o medidor de consum d'aigua

Vàlvula de tancament d'AFS

Vàlvula de tancament d'ACS

Retorn d'aigua calenta sanitària

Muntant d'AFS, ACS o retorn d'ACS

Grup de pressió

22 Fontaneria i gas


