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CAPÍTOL 6: 

CONCLUSIONS 

 
 

Per tal de garantir un bon confort en la vivenda i un estalvi energètic en el 
consum d’aigua calenta sanitària, s’ha optat per realitzar les següents 
instal�lacions. 

 
 
 

6.1 Sistema de refrigeració tot aire amb 
recirculació. 
 
Per la refrigeració en l’estiu s’ha optat pel sistema tot aire amb 

recirculació, l’esquema general del qual es troba en la figura 6.1 

 

 

Figura 6.1 Sistema tot aire amb recirculació 
 

Aquest sistema consta d’una UTA ACVZ 401 de la marca Hitecsa de 12 
KW amb la que es garanteix un bon confort en la vivenda. Els conductes 
seran de xapa galvanitzada de 6 mil�límetres d’espessor, concretament es 
necessiten 79.54 m² amb els accessoris de muntatge. Les reixetes seran de 
l’empresa Madel, en les següents taules es pot veure quines seran per la 
impulsió, el retorn i l’exterior. Pel conducte del retorn el ventilador és el SV-
350/H de l’empresa Sodeca. 
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Taula 6.1: Reixetes de impulsió AMT-AN amb SP 
 

 Dimensions [mm] Unitats 
Menjador 700 X 100 1 

Distribuïdor 300 X 150 1 
Dormitori 1 200 X 100 2 
Dormitori 2 350 X 200 1 

Sala 300 X 100 2 
Dormitori 3 350 X 100 1 
dormitori 4 300 X 150 1 

 
 

Taula 6.2: Reixetes de retorn DMT-FY 
 

 Dimensions [mm] Unitats 
Menjador 500 X 250 1 

Distribuïdor 400 X 200 1 
Dormitori 1 400 X 200 1 
Dormitori 2 450 X 250 1 

Sala 450 X 250 1 
Dormitori 3 400 X 150 1 
dormitori 4 400 X 200 1 

 
 

Taula 6.3: Reixetes exteriors DMT-X 
 

 Dimensions [mm] Unitats 
Entrada 200 X 200 1 
Sortida 200 X 200 1 

 
 
 

6.2 Sistema de calefacció amb radiadors i 
caldera de gasoil. 
 
Per la calefacció en l’hivern s’ha optat pel sistema de radiadors amb 

caldera de gasoil, l’esquema general del qual es troba en la figura 6.2 
 



Sistema de climatització i aigua calenta sanitària d’una vivenda unifamiliar 
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Figura 6.2: Calefacció per radiadors 

 

Aquest sistema consta d’una caldera Gavina 30 GTI de 33.7 KW de 
l’empresa Baxiroca alimentada amb gasoil, aquesta caldera ja porta 
incorporats la bomba i el vas d’expansió, amb la que es garanteix un bon 
confort en la vivenda. Els radiadors són Dubal reversible amb obertures 
també de l’empresa Baxiroca. Les tuberies de la instal�lació són de coure. 

 
 
 

6.3 Sistema solar tèrmic. 
 
Per tal de garantir un estalvi energètic en el consum de l’aigua calenta 

sanitària s’ha instal�lat un sistema solar tèrmic com es mostra en la figura 
6.3. Tots els components són de l’empresa Baxiroca. 

 

 
Figura 6.3: Esquema d’ACS per plaques 

 
El sistema consta d’un captador PS 2.0, el qual té 2 m² de superfície que 

garanteixen un 60% de cobertura. El grup hidràulic és el KHS-10, el qual té 
incorporat la central solar CS-10, que és la que s’encarrega de posar el 
circulador en funcionament quan l’∆T del captador i l’acumulador varia. El 
circulador és el SB-5Y. L’acumulador escollit és el AS 160-1E. 
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 El sistema de reforç que recolza al circuit primari quan no pot 
proporciona l’ACS a la temperatura necessària és la mateixa caldera 
utilitzada en el sistema de calefacció. 

 
 


