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FONTANERIA
Tots els equipaments dins l’ambit del projecte i la residencia  conten amb 2 
tipus d’aigua:
   - Aigua freda potable: es distribueix directament de la xarxa.
      - Aigua calenta sanitària: s’obtindrà mitjançant un sistema de col·lectors 
solars instal·lats a la coberta de l’edifici. Aquest sistema estara recolzat per  
una caldera de gas centralitzada col·locada a la planta coberta que entrarà 
en funcionament en cas de màxima demanda o de poca insolació.

A continuació es descriuen els criteris que es consideren en el projecte: 
LaLa distribució d’aigua es realitzarà a partir d’un sistema en pinta, mitjançant  
traços senzills i ordenats fins als nuclis humits, a través dels cels rasos i zones tèc-
niques.

L’aigua freda sanitària (AFS) i l’aigua calenta sanitària (ACS) estaran separa-
des 15cm en el pla vertical; quan estiguin en pla horitzontal, l’AFS passara per 
sota de l’ACS i ambdues instal·lacions aniran per sota de qualsevol element 
elèctric, electrònic o de telecomunicacions. Cada cambra humida disposara 
d’una clau de pas estanca i fàcilment registrable, i al mateix temps cada apa-
rell sanitari també disposrà de clau pròpia.

- Aplicació de mesures d’estalvi d’aigua:
     - Inodors amb doble descàrrega i fluxos. 
     - Dutxes murals amb cabdal i temperatura regulable i 
      temporitzadors.
     - Aixetes amb temporitzadors i airejadors. 

               Diàmetre       Caudal AFS      Caudal ACS
Banyera          Ø 20 mm       0,20 dm3/s      0,15 dm3/s
Inodor           Ø 12 mm       0,10 dm3/s      ----------------
LavaboLavabo          Ø 12 mm       0,10 dm3/s      0,065 dm3/s
Aigüera          Ø 12 mm       0,20 dm3/s      0,10 dm3/s
Rentavaixelles      Ø 12 mm       0,15 dm3/s      0,10 dm3/s
Rentadora        Ø 20 mm       0,20 dm3/s      0,15 dm3/s

XARXA D’ACS. CÀLCUL I DIMENSIONAT
EL Decret d’Ecoeficiència 21/6 estableix que en la zona climàtica de BarceloEL Decret d’Ecoeficiència 21/6 estableix que en la zona climàtica de Barcelo-
na (zona III) un 65% de l’aigua calenta sanitària ha de provenir de sistemes sos-
tenibles. 

Residència = 28 Litres/dia per persona a 60ºC

17 habitacions / 2 persones/habitacions         Número de persones = 34    

DEMANDA DIÀRIA D’ACS DE L’EDIFICI. 
Demanda diària d’ACS en l’edifici:
DD = DDP x P
DD = 28 L/dia x 34 persones = 952 L/dia

Demanda anual d’ACS:
DA = DD x 365 dies/any
DA = 952 L/dia x 365 dies/any = 347.480

Demanda energètica anual per a l’Escalfament de l’ACS
Temperatura de l’aigua en la xarxa d’ordenança a Barcelona: 13,75 ºC
EACS = Da x AT x Ce x d  on  AT = Tº ACS - Tº RED (segons UNE)EACS = Da x AT x Ce x d  on  AT = Tº ACS - Tº RED (segons UNE)
EACS = 347.480 L/any x (60º - 13,75ºC) x 0,001163 x 1 = 18.690,51 Kwh/any

Demanda energètica anual a complir amb energia solar segins la nostra 
zona climàtica:
E solar = EACS X CS
E solar = 18.690,51 Kwh/any x 30% = 5.607,15 Kwh/any

Àrea de captadors solars:
Valor de radiació solar a Barcelona: I = 1.795,6 Kw.h/m2Valor de radiació solar a Barcelona: I = 1.795,6 Kw.h/m2
A captadors = E solar / (        )
A captadors = 5.607,15 Kwh/any / (1.795,6 kwh/m2 x 0,95 x 0,9 x 0,3) 
A captadors = 12,15 m2

Per al projecte s’ha escollit el sistema de col·lector de tubs de buit de 
Vitosol 200 - T Model SP2 de la marca Viessmann, amb una superfície de
captació solar aproximada de 1,30 m2. 
Per a la superficie A captadors 12,00 m2: Per a la superficie A captadors 12,00 m2: 
Número de col·lectors = 12,00 m2 / 1,26 m2/col·lectors =  9 col·lectors. 

Dipòsit d’acumulació de l’ACS
Segons el CTE DE-HE4, s’ha de complir que la capacitat dels dipòsits sigui:
50 < Volum dipòsit / A captadors < 180
Volum dipòsit = 12 m2 x 50 = 600 litres
Volum dipòsit = 12 m2 x 180 = 2.160 litres
Volum dipòsit = (2.160 L + 600 L) / 2 = 1.380 litres = 1 dipòsit de 800 L.Volum dipòsit = (2.160 L + 600 L) / 2 = 1.380 litres = 1 dipòsit de 800 L.

REFERÈNCIA: Pèrgola en coberta d’edifici plurifamiliar amb tubs de buit. PICHARCHITECTS

PLANTA PRIMERA
ESCALA 1:100

PLANTA BAIXA
ESCALA 1:100

PLANTA COBERTA
ESCALA 1:100

PLANTA TIPUS
ESCALA 1:100
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