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                   FITXES DE COMPROVACIÓ 
DEL CTE

HS 4 Subministrament d’aigua

041 Caracterització i quantificació de les exigències

01 - Propietats de la instal·lació

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Qualitat de l'aigua Compleix la legislació vigent per a consum humà.

Les companyies subministradores han facilitat les dades de cabal i 
pressió que han servit de base per al dimensionament de la instal·lació.

Els materials de la instal·lació, s'ajusten als requisits següents:
a) canonades i accessoris: No produeixen/exedeixen concentracions 
de substàncies nocives (Reial decret 140/2003);
b) no modifiquen les característiques organolèptiques ni la salubritat 
de l'aigua subministrada;
c) resistents a la corrosió interior;
d) capaços de funcionar eficaçment en les condicions de servei 
previstes;
e) no presenten incompatibilitat electroquímica entre si;
f) resistents a temperatures de fins a 40 ºC, i a les temperatures 
exteriors del seu entorn immediat;
g) compatibles amb l'aigua subministrada i no afavoreixen la migració 
de substàncies dels materials en quantitats que siguin un risc per a la 
salubritat i netedat de l’aigua de consum humà;
h) el seu envelliment, fatiga, durabilitat i les restants característiques 
mecàniques, físiques o químiques no disminueixen la vida útil prevista 
de la instal·lació.

Per complir les condicions anteriors s'utilitzen:     revestiments;    
      sistemes de protecció;      sistemes de tractament d'aigua.

La instal·lació de subministrament d'aigua té les característiques 
adequades per evitar el desenvolupament de gèrmens patògens i no 
afavoreix el desenvolupament de la biocapa (biofilm)

Protecció contra 
retorns

Disposa de  sistemes antiretorn en els punts següents:
      Després dels comptadors;
      A la base de les ascendents;
      Abans de l'equip de tractament d'aigua;
      Als tubs d'alimentació no destinats a usos domèstics;
      Abans dels aparells de refrigeració o climatització.
      Altres que ho requereixen
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HS 4 Subministrament d’aigua

041 Caracterització i quantificació de les exigències

01 - Propietats de la instal·lació

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Protecció contra 
retorns

La instal·lació de subministrament d'aigua no es connecta directament 
a instal·lacions d'evacuació  ni a instal·lacions de subministrament 
d'aigua provinent d'un altre origen que la xarxa pública.

En els aparells i equips de la instal·lació, l'arribada d'aigua es fa de tal 
manera que no es produeixen retorns.

Els antiretorns es disposen combinats amb aixetes de buidatge, 
(sempre és possible buidar qualsevol tram de la xarxa).

Condicions 
mínimes de 
subministrament

La instal·lació subministra als aparells i equips de l'equipament higiènic 
els cabals mínims següents:

Es compleixen les següents pressions als punts de consum:
     ≥ 100 kPa per a aixetes comunes;      ≥ 150 kPa per a fluxors i 
escalfadors;      ≤500 kPa en qualsevol punt de consum.

     La temperatura d’ACS en els punts de consum esta compresa 
entre 50 ºC i 65 ºC,
     Per edifici exclusiu d'habitatges sense afectació de l'ambient 
exterior:             ºC

Manteniment Per plurifamiliars: Els elements i equips de la instal·lació que ho 
requereixen s'instal·len en locals adequats pel manteniment.

Xarxes de canonades:     En la mesura del posssible es disenyen 
accessibles pel seu manteniment;     No és possible fer-les 
accessibles;        Es fan accessibles pel seu manteniment.
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HS 4 Subministrament d’aigua

041 Caracterització i quantificació de les exigències

02 - Senyalització

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Per aigua no potable Les canonades, les aixetes i els altres punts terminals s'assenyalen 
adequadament.

03 - Estalvi d'aigua

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Comptabilització Disposa d'un sistema de comptabilització d'aigua freda i d'aigua 
calenta per a cada unitat de consum individualitzable.

Retorn per l'ACS Les canonades de ≥15m fins al punt de consum més allunyat disposen 
de xarxa de retorn.

Zones de Pública 
concurrència

Aixetes dels lavabos i cisternes amb dispositius d'estalvi d'aigua.

042 Disseny dels elements de la xarxa d'aigua freda

01 - Esquema general de la instal·lació

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Xarxa amb 
comptador general 
únic

Composta per la connexió de servei, la instal·lació general que conté 
un armari o arqueta del comptador general, un tub d'alimentació i un

                                                    distribuïdor principal, i les derivacions col·lectives.

Xarxa amb 
comptadors aïllats

Composta per l'escomesa, la instal·lació general que conté els compta- 
dors aïllats, les instal·lacions particulars i les derivacions col·lectives.

02 - Elements que componen la instal·lació: Xarxa d'aigua freda

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Connexió de 
servei - escomesa

Disposa, com a mínim, dels elements següents:
a) Clau o collarí de presa en càrrega, sobre xarxa exterior;
b) Tub connector entre clau de presa i clau de tall general;
c) Clau de tall a l'exterior de la propietat.

Per captació privada o zones sense xarxa general de subministrament:
Disposa de vàlvula de peu, bomba per al trascolament de l'aigua i 
vàlvules de registre i general de tall.
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HS 4 Subministrament d’aigua

042 Disseny dels elements de la xarxa d'aigua freda

02 - Elements que componen la instal·lació: Xarxa d'aigua freda

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Clau de tall general Situada dins de la propietat, en zona d'ús comú, accessible per 
manipulació i assenyalitzada.
    Es disposa d'un armari o arqueta del comptador general: s'allotja al 
seu interior.

Filtre de la 
instal·lació general

S’instal·la a continuació de la clau de tall general. 
   Es disposa d'armari o arqueta del comptador general: s’allotja al seu 
interior.
Filtre de tipus Y amb llindar de filtratge entre 25 i 50 μm, amb malla 
d'acer inoxidable i bany de plata. Situat de forma que permet realitzar
neteja i manteniment sense tall de subministrament.

Armari o arqueta 
del comptador 
general

Conte en aquest ordre; clau de tall general; filtre; comptador; clau; 
aixeta o ràcord de prova;  vàlvula de retenció; clau de sortida. Instal·lat

                                                    de forma horitzontal.

Tub d'alimentació El traçat del tub d'alimentació es realitza per zones d'ús comú.
    Per tub empotrat: Disposa de registres de control en extrems i 
canvis de direcció.

Distribuïdor principal Es realitza per zones d'ús comú. 
   Per tub empotrat: Disposa de registres de control en extrems i canvis 
de direcció.

S'ha d'adoptar la solució de distribuïdor en anell en edificis com ara els 
d'ús sanitari, en els quals en cas d'avaria o reforma el subministrament 
interior hagi de quedar garantit.

Disposa de claus de tall a totes les derivacions.

Ascendents o 
muntants

Transcorren per zones d'ús comú.

Allotjades en recintes o espais, construïts amb aquesta finalitat.
Recintes no compartits amb altres tipus d'instal·lacions, registrables i 
adequats pel manteniment.

Disposen de; vàlvula de retenció a la base (en primer lloc), clau de tall, 
clau de pas amb aixeta o tap de buidatge, de fàcil accés i senyalitzades.
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HS 4 Subministrament d’aigua

042 Disseny dels elements de la xarxa d'aigua freda

02 - Elements que componen la instal·lació: Xarxa d'aigua freda

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Ascendents o 
muntants

A la part superior s’instal·len dispositius de purga, amb separador o 
cambra que redueix la velocitat de l'aigua.

Comptadors 
divisionaris

Situats en zones d'ús comú de l'edifici, de fàcil i lliure accés.

Preinstal·lació per l'enviament de lectura a distància.

Abans de cada comptador disposa de clau de tall.
Després de cada comptador disposa de vàlvula de retenció.

Instal·lacions 
particulars

Compostes dels elements següents:
a) Clau de pas accessible situada a l'interior de la propietat particular;
b) Derivacions particulars;  a les cambres humides són independents i 
disposen  de clau de tall (per aigua freda i calenta).
c) Ramals d'enllaç;
d) Punts de consum; tots els aparells de descàrrega porten una clau 
de tall individual.

03 - Sistemes de control i regulació de la pressió

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Sistemes de 
sobreelevació: 
grups de pressió

Permet el subministre possible amb pressió de xarxa, sense grup de 
pressió.

   Grup de pressió convencional que disposa de: Dipòsit auxiliar 
d'alimentació; Equip de bombament de ≥2 bombes (funcionament 
altern) de iguals prestacions; Dipòsits de pressió amb membrana amb 
dispositius per l'arrencada/parada automàtiques;
   Equip d'accionament regulable o cabal variable: (dipòsit auxiliar 
d'alimentació no obligatori); Variador de freqüència d'accionament de 
les bombes mantenint constant la pressió de sortida; una de les 
bombes manté part de cabal necessari per al manteniment de la 
pressió.

En local d'ús exclusiu, de dimensions suficients pel manteniment. Pot 
albergar el sistema de tractament d'aigua.

Sistemes de 
reducció de la 
pressió

S'instal·len les vàlvules limitadores de pressió en ramals o derivacions 
que ho requereixen, o perquè es preveuen increments significatius de 
la pressió de xarxa.
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HS 4 Subministrament d’aigua

042 Disseny dels elements de la xarxa d'aigua freda

04 - Sistemes de tractament d'aigua

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Condicions generals No empitjora l’aigua subministrada i en cap cas incompleix els valors 
paramètrics establerts a l’annex I del Reial decret 140/2003.

Materials de l'equip Tenen les característiques adequades (resistència mecànica, química 
i microbiològica).

Funcionament La parada momentània del sistema no suposa discontinuïtat en el 
subministrament d'aigua a l'edifici.

Dotat de dispositius de mesura que permeten comprovar l'eficàcia.

Disposen d'un comptador que permet mesurar, en la seva entrada, 
l'aigua utilitzada per al seu manteniment

Productes de 
tractament

Es preveu el seu emmagatzematge en condicions de seguretat 
requerides. L'entrada al local disposa de sistema per limitar l'accés a 
les persones autoritzades.

Local per l'equip Preferentment d'ús exclusiu. Pot contenir el sistema de sobreelevació.
Accés restringit a personal autoritzat,  per l'exterior o zones comuns.
Dimensions adequades per l'instal·lació i el manteniment. 
Disposa de desguàs a la xarxa de sanejament, i aixeta o presa d'aigua.

043 Disseny dels elements de la xarxa d'aigua calenta sanitaria (ACS)

01 - Instal·lacions d'aigua calenta sanitària

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Distribució 
(impulsió i retorn)

Disseny anàleg a la xarxa d'aigua freda.

Per instal·lacions amb contribució d'energia solar per ACS: Disposa de 
preses d'aigua calenta per rentadora i  rentavaixelles.

Disposa de xarxa de retorn per canonades ≥15m fins el punt de 
consum més allunyat.
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HS 4 Subministrament d’aigua

043 Disseny dels elements de la xarxa d'aigua calenta sanitaria (ACS)

01 - Instal·lacions d'aigua calenta sanitària

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Distribució 
(impulsió i retorn)

La xarxa de retorn disposa de:      
     Colector amb pendent descendent, de retorn de columnes d'anada 
amb igual pressió;
     Columnes de retorn: des de l'extrem superior de les columnes d'anada

                                                    o des del col·lector de retorn, fins a l'acumulador o escalfador centralitzat.

Les xarxes de retorn transiten paral·lelament a les d'impulsió.

Retorn a la part superior del muntant  i per sota de l'última derivació 
particular. La base disposa de vàlvula d’assentament.

     Per instal·lacions grans (exclòs unifamiliars): Disposa de bomba de 
recirculació doble, de muntatge paral·lel o “bessones”, de funcionament
anàlec al grup de pressió d'aigua freda. 
     Instal·lacions individuals: Incorporada a l'equip de producció.

Per distribucions principals, les canonades i els seus ancoratges 
poden dilatar lliurement. Per trams rectes es considera la dilatació 
lineal, distàncies màximes  i dilatadors si és necessari.

L'aïllament de les xarxes de canonades compleix els requeriments del 
RITE.

Regulació i control 
de la temperatura

Es regula i controla la temperatura de preparació i la de distribució.
Per instal·lacions individuals: Incorporats als equips de producció i 
preparació; Es pot fer recircular l'aigua sense consum fins que 
s’assoleix la temperatura adequada.

044 Proteccions contra retorns

01 - Condicions generals de la instal·lació de subministrament

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Aparells i 
dispositius instal·lats

Impedeixen la introducció de qualsevol fluid en la instal·lació i el retorn 
de l'aigua que en surt

Limitacions de 
connexió

No es connecta directament a una conducció d'evacuació d'aigües 
residuals.
No s'estableixen connexions amb instal·lacions subministrades per 
altres xarxes.
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HS 4 Subministrament d’aigua

044 Proteccions contra retorns

01 - Condicions generals de la instal·lació de subministrament

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Sistema de 
tractament d'aigua

Proveït d'un dispositiu per impedir-ne el retorn; situat abans del 
sistema i al més a prop possible del comptador general si n’hi ha.

02 - Punts de consum d'alimentació directa

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Distàncies mínimes Aparells subministradors d'aigua: distància ≥20mm entre sortida 
d'aigua i vora superior del recipient.

Antiretorn Ruixadors de dutxa manual: tenen incorporat un dispositiu antiretorn.

03 - Dipòsits tancats

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Condicions Separació ≥40mm entre tub d'alimentació i punt més alt de la boca del 
sobreeixidor. 
Sobreeixidor amb capacitat d'evacuar el doble cabal d'entrada.

04 - Derivacions d'ús col·lectiu

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Derivacions no 
domèstiques

Proveïts d'un dispositiu antiretorn i una purga de control.

Connexió a xarxa 
pública

    No es connecta directament a la xarxa pública.
    És instal·lació única de l'edifici: Es conecta a la xarxa pública.

05 - Connexió de calderes

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Calderes de vapor 
o ACS amb 
sobrepressió

No s'empalmen directament a la xarxa pública de distribució. Parteix 
d'un dipòsit, (es compleixen les dispossicions pels dipòsits).
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HS 4 Subministrament d’aigua

044 Proteccions contra retorns

06 - Grups motobomba

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Disposició de la 
bomba

    S’alimenta des d'un dipòsit (no connexio directamenta a xarxa de 
subministrament)
    Disposa de dispositiu de protecció i aïllament (impedeix depressió a 
la xarxa)
    Per grups de pressio d'acció regulable: inclou dispositiu que 
tancament d'aspiració i parada, en cas de depressió en canonada 
d'alimentació, i diposit contra les sobrepressions produides per cop 
d'ariet.

Grups de 
sobreelevació 
convencionals

S’instal·len una vàlvula antiretorn, de tipus membrana, per esmorteir 
els possibles cops d'ariet.

045 Separacions respecte altres instal·lacions

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Proximitat aigua 
freda-calenta

Canalitzacions d'aigua freda separades ≥4cm de canalitzacions 
d'aigua calenta.
Si coincideixen: l'aigua freda es situa per sota de l'aigua calenta.

Proximitat altres 
instal·lacions

Les canonades per sota de instal·lacions elèctriques, electròniques o 
telecomunicacions, separades ≥30cm en paral·lel .

Distància ≥3cm a conduccions de gas.

046 Senyalitzacio

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Colors indicatius Les canonades d'aigua potable s'assenyalen amb els colors verd fosc 
o blau

Aigua no potable Les canonades, les aixetes i els altres punts terminals s'assenyalen de 
manera adequada.
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HS 4 Subministrament d’aigua

047 Estalvi d'aigua

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Edificis de pública 
concurrència

Disposa de dispositius d'estalvi d'aigua a les aixetes.
   Aixetes amb airejadors;    Aixetes termostàtiques;      Aixetes amb 
sensors infraroigs;    Aixetes amb polsador temporitzador;    Fluxors i 
claus de regulació abans dels punts de consum.

Equips pel consum 
humà

Equips amb condensació d'agents frigorífics: Equipats amb sistemes 
de recuperació d'aigua.

048 Dimensionat

01 - Reserva d'espai a l'edifici

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Comptador general 
únic

Les dimensions de l'armari o càmera compleixen la norma:
     Armari;     Cambra; Diàmetre nominal del comptador:      
Dimensions: Llarg              ; Ample:             ; Alt               ;

02 - Dimensionat de les xarxes de distribució

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Dimensionat dels 
trams

En funció del cabals de càlcul i velocitats:
 - El cabal màxim es calcula amb les cabals indicats en normativa
 - Els coeficients de simultaneïtat són adequats
 - Cabals de càlcul = cabals màxims x coef. Simultaneïtat
 - Velocitat de càlcul entre:     0,5 - 2 m/s (canonades metàliques);
          0,5-3,5 m/s (termoplàstiques o multicapes).

Comprovació de la 
pressió

    Pèrdues de càrrega localitzades estimades en un 20% al 30% de la 
produïda sobre la longitud real del tram.
    Pèrdues de càrrega localitzades avaluades a partir dels elements de 
la instal·lació.
Es comprova la suficiència de la pressió disponible considerant les 
pèrdues de pressió del circuit, la pressió total i l'alçada geomètrica i la 
residual del punt de consum més desfavorable.
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HS 4 Subministrament d’aigua

048 Dimensionat

03 - Dimensionat de les derivacions a cambres humides i ramals d'enllaç

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Derivacions a 
aparells (Ø)

.

Trams (Ø)

.

04 - Dimensionat de les xarxes d'ACS

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Dimensionat dels 
trams

En funció del cabals de càlcul i velocitats:
 - El cabal màxim es calcula amb les cabals indicats en normativa
 - Els coeficients de simultaneïtat són adequats
 - Cabals de càlcul = cabals màxims x coef. Simultaneïtat
 - Velocitat de càlcul entre:     0,5 - 2 m/s (canonades metàliques);
          0,5-3,5 m/s (termoplàstiques o multicapes).

Comprovació de la 
pressió

    Pèrdues de càrrega localitzades estimades en un 20% al 30% de la 
produïda sobre la longitud real del tram.
    Pèrdues de càrrega localitzades avaluades a partir dels elements de 
la instal·lació.
Es comprova la suficiència de la pressió disponible considerant les 
pèrdues de pressió del circuit, la pressió total i l'alçada geomètrica i la 
residual del punt de consum més desfavorable.

Derivacions a 
aparells (Ø)

.
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HS 4 Subministrament d’aigua

048 Dimensionat

04 - Dimensionat de les xarxes d'ACS

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Trams (Ø)

.

Xarxes de retorn Pèrdua de temperatura <3ºC a la aixeta més llunyà respecte 
l'acumulador o intercanviador.

Recirculació ≥ 250 l / h en cada columna.

   Es considera que es recircula ≥10% de l'aigua d'alimentació. El 
   diàmetre interiorde la canonada ≥16 mm.
   

05 - Aïllament tèrmic de xarxes de canonades

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Instal·lacions 
exteriors exposades

L'aïllament té protecció suficient contra la intempèrie. Evita el pas de 
l'aigua per les juntes.

Mesures anti-
congelació

Per exposició amb risc de congelació es defineix:
    Barreja d'aigua amb anticongelant;     Circulació del fluid;
    Aïllant segons Norma UNE eN ISO 12241, apartat 6;
    Escalfament directe del fluid.

mesures anti-
condensacions

    S'instal·la una adequada barrera al pas del vapor ≥50 Mpa·m²·s/g.
    Es calcula seguint  procediment de UNE-EN ISO 12241, apartat 4.3.

Pèrdua tèrmica 
global

Per circulació de fluids que no canvien el seu estat: ≤4% de la 
potència màxima que transporta, pel conjunt de conduccions.
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HS 4 Subministrament d’aigua

048 Dimensionat

06 - Aïllament tèrmic amb conductivitat tèrmica de 0,040W/(m.K) a 10ºC. 
Procediment simplificat

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Instal·lació de 
potència ≤70kW: 
Gruixos mínims 
d'aïllament (mm)

Canonades i accessoris que transporten fluids calents, (inclòs retorn):

Per circuits frigorífics per a climatització (exclòs procés fred industrial):
 

.

Equips, aparells i 
dipòsits

Gruixos mínims ≥ que els indicats per diàmetres > 140mm a les taules 
anteriors
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HS 4 Subministrament d’aigua

048 Dimensionat

06 - Aïllament tèrmic amb conductivitat tèrmica de 0,040W/(m.K) a 10ºC. 
Procediment simplificat

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Canonades 
Øext.≤25mm.

En canaletes interiors, o encastades en envans/sòls, amb longitud 
<10m (des de connexió a xarxa general fins unitat tèrminal): Gruix 
d'aïllament de  10 mm. Evita la formació de condensacions.

Superfícies 
planes/circulars

Els valors es calculen aplicant la formula:
    Superfície plana         Superfície secció circular

07 - Aïllament tèrmic. Procediment alternatiu

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Mètode de càlcul Es segueix els criteris de la norma UNE-EN ISO 12241, amb el 
programa informàtic:
L'estudi justifica documentalment, per cada diàmetre de la canonada, 
el gruix empleat del material aïllant elegit, les pèrdues o guanys de 
calor, les pèrdues o guanys de les canonades sense aïllar, la 
temperatura superficial, i les perdudes totals de la xarxa.

08 - Càlcul de dilatadors

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Segons materials     Per materials metàl·lics: s'aplica norma UNE 100.156: 1989
    Per materials termoplàstics: s'aplica norma UNE ENV 12.108: 2002
En tot tram recte sense connexions intermèdies amb una longitud 
superior a 25 m s'han d'adoptat les mesures oportunes per evitar 
les possibles tensions excessives de la canonada, motivades per les 
contraccions i dilatacions produïdes per les variacions de temperatura. 
   

Segons longitud Mesures contra dilatacions-contraccions en trams rectes sense 
connexions intermèdies i longitud >25 m.
    Col·locades equidistants a derivacions més pròximes en muntants.
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HS 4 Subministrament d’aigua

048 Dimensionat

09 - Dimensionat dels equips, elements i dispositius de la instal·lació

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Dimensionat dels 
comptadors

El calibre nominal s'adequa als cabals nominals i màxims de la 
instal·lació (per aigua freda i calenta).

Grup de pressió: 
Volum dipòsit 
auxiliar 
d'alimentació

Es calcula aplicant la següent expressió: V=Q·t·60
sent: V és el volum del dipòsit [l]; Q és el cabal màxim simultani 
[dm3/s]; t és el temps estimat (de 15 a 20) [min].
    Capacitat d'aigua estimada segons UNE 100 030: 1994.

Grup de pressió: 
Bombes

    de cabal constant: càlcul fet en funció del cabal, pressions 
d'arrencada i parada (mínima i màxima, respectivament), 
    de cabal variable: Pressió en funció del cabal sol·licitat en cada 
moment i sempre constant.
Nombre de bombes per grup de tipus convencional (excloent les de 
reserva) segons cabal total del grup:      2ud per a cabals de fins a 10 
dm³/s;    3ud per a cabals de fins a 30 dm³/s;     4ud  per a més de 30 
dm³/s.
El cabal de les bombes és el màxim simultani o cabal punta en funció 
de l'ús i  necessitats.
Pressió mínima o d'arrencada (Pb)=altura geomètrica d'aspiració (Ha)+ 
altura geomètrica (Hg)+pèrdua de càrrega del circuit (Pc) + pressió
residual a l'aixeta, clau o fluxor (Pr).

Grup de pressió: 
Dipossit de pressió

Pressió màxima: s'adopta un valor que limita el nombre d'arrencades i 
parades del grup .Valor comprès entre 2 i 3 bar per sobre del valor de 
la pressió mínima.

Càlcul dipossit de 
pressió

S'aplica la fórmula: Vn = Pb x Va / Pa
sent Vn el volum útil del dipòsit de membrana; Pb la pressió absoluta 
mínima; Va el volum mínim d'aigua; Pa la pressió absoluta màxima.

Reductor de 
pressió

Diàmetres nominals segons cabals màxims simultanis:

.
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HS 4 Subministrament d’aigua

048 Dimensionat

09 - Dimensionat dels equips, elements i dispositius de la instal·lació

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

sistemes/equips 
tractament d'aigua

Mida dels dosificadors en funció del cabal punta i del consum mensual 
previst.
    Consum previst de 60 m3 en 6 mesos (tractament d'aigua freda i 
ACS)
    Consum previst de 30 m3 en 6 mesos (tractament d'ACS).
Límit de treball superior del dosificador ≥ cabal màxim simultani o 
cabal punta.
Volum de dosificació per càrrega ≤ consum d'aigua en 6 mesos.

Equips de descalcificació: Cabal ≥ 80 litres per persona i dia.
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