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19. Instal·
lacions (C)

CRITERIS DE CLIMATITZACIÓ

El procés de climatització té com a finalitat el manteniment o
control d'unes determinades condicions ambientals dins d'un local o
edifici.

La funció principal de la climatització és generar i mantenir un
adequat nivell de confort perquè els ocupants d'un determinat
ambient tancat puguin realitzar correctament les seves activitats.

La climatització d'aquest edici està marcada per les diferents
característiques dels espais i les diverses intensitats d'ús de cadascun
d'aquests. Consta de dos usos diferenciats: locals i l'hotel, però a més
dins de l'hotel hem de diferenciar entre les habitacions, les zones
comunes i sales d'ús esporàdic, zones de serveis, magatzems i
aparcament.

Tindrem així quatre sectors diferenciats: locals; plantes baixa i
primera de zones públiques de l'hotel; habitacions  i finalment la
planta d'aparcament. El sistema de climatització triat és mitjançant
bombes de calor, sistema que menys energia consumeix ja que
extreu energia de l'entorn, normalment de l'aire.

SIMBOLOGIA LLEGENDA DE CLIMATITZACIÓ

Conducte d'impulsió

PLANTA COBERTA

PLANTA PRINCIPAL

PLANTA PARKING

PLANTA BAIXA

PLANTA PRIMERA

PLANTA  SEGONA

PREDIMENSIONAT DELS CONDUCTES

PLANTA  HABITACIÓ DOBLE TIPUS    1/75

A continuació es faran una serie de càlculs dels conductes més representatius de l'edifici en funció
del circuit

ESQUEMA DE CLIMATITZACIÓ PLANTAS HABITACIONS

Conducte d'impulsió

Conducte d'impulsió

Eix conductes fancoils

Conducte vertical d'imupulsió

Conducte vertical de retorn
Conducte vertical d'extracció
Baixada i pujada de tubs fancoils

Fancoil

Boca d'extracció

Extracció cuina

Unitat climatitzadora autònoma

Unitat climatitzadora compacta

Unitat climatitzadora amb tractament d'aire

Bomba de calor

SISTEMES UTLITZATS

AIRE -AIGUA: la bomba de calor aire-aigua extreu energia de l'aire exterior i la hi cedeix a
l'aigua o liquid refrigerant que circula pel sistema de climatització i que es dirigeix a les unitats
*tenninales (fan-coils). Aquest sistema ofereix una gran exibilidad pel fet que una sola unitat exterior
sigui capaç de climatizar una gran quantitat d'espais independents (fins a 6o fan-coils es poden
connectar a una mateixa unitat exterior. Els fan-colis són independents i van connectats a una xarxa
de conductes de quatre tubs dos de fred i dos de calor corresponents a subministrament i retorn, de
dimensions mínimes. ja que , només circula en el seu interior liquid i no aire. Utilitzarem el sistema de
fancoiis a les habitacions i sales de petita grandària.

AIRE - AIRE: la bomba de calor aire-aire extreu energia de l'aire exterior i la cedeix als locals
interiors introduint aire a la temperatura de confort. Aquest sistema és adequat per a zones públiques
de gran volum on els conductes projectats impulsen aire cap als diferents locals amb les mateixes
condicions ambientals. A més de resoldre la climatització també resol la ventilació i la renovació de
l'aire. El cabal d'aire que arriba ve determinat per la secció del conducte. Els conductes es
dimensionen a partir de la quantitat d'aire que s'ha de tractar. L'aire ve impulsat per una
cilmatizadora autònoma (UTA: unitat de tractament de l'aire).

Situació dels climatizadores: se situen a la coberta de l'edifici. Aquesta és una zona on es garanteix la
seva correcta ventilació i fàcilment accessible per al seu manteniment periòdic.

Baixada de conductes: tant els conductes d'impulsió com els de retonr, baixen o pugen pels buits
previstos per al pas d'instal·lacions.

Dimensionat de conductes i màquines: Els conductes es dimensionen a partir de la quantitat d'aire
que s'ha de tractar, en canvi per les climatitzadores es tindrà en compte les frigories de càlcul.

La ventilació de l'edifici es produeix de manera natural per mitjà de finestres i portes. Però en aquells
espais que no disposin d'obertures a l'exterior s'ha plantejat un sistema de ventilació mecànica que
garanteixi les renovacions d'aire exigides. Aquest és el cas de la planta d'aparcament en la qual es
preveu instal·lar detectors de monòxid de carboni que activi els aspiradors mecànics quan la
concentració superi els límits establerts.

SISTEMES VENTILACIÓ

Velocitat de sortida 6m/s
Tenim 2 màquines
VENTILACIÓ DE EXTRACCIÓ =11.400 m²/h
11.400 m²/h x 1h/3600 s x 1S/6m = 0,52 m³
CONDUCTE DE BAIXADA DE 400x1.250 mm

PLANTA APARCAMENT

Superfície en planta = 1.900 m²
Altura d'impulsió = 3,00 m
Retorn a cota 3,00 m
Ocupació mitja = 4 renov/hora
1.900m² x 3,00m x 4 renov/h = 22.339 m²/h

CIRCUIT 1

Velocitat de sortida 4m/s
Tenim 1 màquinA
CLIMATITZADORA VERTICAL =8500 m²/h
8500 m²/h x 1h/3600 s x 1S/4m = 0,41 m³
CONDUCTE DE BAIXADA DE 500x800mm

PLANTA BAIXA I PRINCIPAL (ZONES COMUNES)
Superfície en planta = 1.450 m²
Altura d'impulsió = 2,25 m
Retorn a cota 2,25 m
Ocupació mitja = 3 renov/hora
1.250m² x 2,25 m x 3 renov/h = 8.437,50 m²/h

CIRCUIT 2
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