
Climatització i ventilació

   Normativa de referència (CTE-DB-HS)

   Normativa DB-HS Qualitat de l'aire interior

Els recintes han de disposar d'un sistema general de ventilació que pot ser híbrid o mecànic. L'aire ha de

circular des dels locals secs als humits. Els locals humits han de disposar d'obertures d'extracció, mentre

que els locals secs han de disposar d'obertures d'admissió. Un mateix conducte pot ser utilitzat per cuines,

banys i trasters. Les cuines han de disposar d'un sistema addicional de específic de ventilació amb

extracció mecànica pels vapors i contaminants de la cocció. Cal emprar un conducte diferent al de

ventilació de la resta de locals.

   Criteri sobre climatització

Calefacció

S'utilitza el sistema de terra radiant. Aquest sistema és el que millor s'adapta a l'energia solar tèrmica i és el

més saludable. Està constituït per una xarxa de tubs uniformement distribuïda i enterrada sota el paviment.

La temperatura a la qual flueix l'aigua és moderada, de 35 a 45ºC. Al distribuir-se pel terra, s'aconsegueix

un gradient de temperatures ideal pel confort humà, mantenint els peus calents i el cap fresc. Aquest

gradient de temperatures afavoreix l'estalvi energètic. Escalfant el terres cobreixen les necessitats sense

haver d'escalfar l'aire del sostre innecessàriament i estalviant energia. Al treballar amb baixa temperatura no

resseca l'ambient i la baixa velocitat a la que s'eleva l'aire escalfat no aixeca pols ni microorganismes.

Els captadors tèrmics no poden generar aigua calenta tots els dies ja que estan subjectes a les incidències

climàtiques, així el sistema haurà de basar-se en una caldera de gas que aporti la calor requerida per a tota

la instal·lació. Els captadors funcionaran de forma complementària, proporcionant un gran estalvi.

Refrigeració

S'utilitza el sistema d'aire-aigua, bomba de calor - fan-coils. Es un sistema gairebé invisible, aporta una

excel·lent qualitat de refrigeració, no genera sorolls ni vibracions i proporciona una gran flexibilitat d'ús.

S'utilitzen bombes de calor compactes aire-aigua. Estan constituïdes per un sistema compacte que inclou:

compressor, intercanviador d'aire, ventiladors, refrigerant i intercanviador refrigerant-aigua.

El fan-coil és l'intercanviador encarregat de transferir l'energia desde la corrent d'aigua proporcionada per la

màquina fins a l'aire present al recinte a climatitzar. Es un intercanviador de calor aire-aigua on l'aigua

transcorre a través d'un circuit de tubs de coure. 

   Criteris sobre ventilació

Ventilació creuada

La majoria d'estances del hotel, ja sigui a la part de les habitacions com a la part dels serveis comuns, la

ventilació creuada es garanteix gràcies als retranqueig que té el projecte a la façana nord-oest i els patis.

En el cas de les habitacions dobles la ventilació creuada és més complicat aconseguir la ventilació creuada

ja que no es beneficia dels patis i només tenen obertures a la façana nord, però en el cas dels apartaments

la ventilació està totalment garantida.

Els diferents espais dels serveis comuns també disposen de ventilació creuada ja que donen a dos

orientacions diferents o a algun dels patis creats per il·luminar el seu interior i garantir la ventilació.

Ventilació mecànica

Els banys de les habitacions es ventilen de forma natural per la finestra, no es així amb els banys públics.

Indiferentment de si tenen ventilació natural o no es ventilen mecànicament a través de sistemes que

consten de conductes verticals amb un extractor mecànic d'aire situat a la coberta.

Les cuines dels apartaments també disposen d'extracció mecànica i funciona de la mateixa manera que la

dels banys extractor-conducte-coberta. La cuina de l'hotel disposa d'un gran conducte que comunica amb

la coberta per extreure els fums.

E 1/250   Plantes

   Instal·lacions de climatització i ventilació
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   Instal·lacions de climatització al patró d'agregació
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