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Norma! va CTE_DB_HS3_Qualitat de l’aire interior 

Els recintes han de disposar d’un sistema general de ven! lació, 

aquest sistema 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 els 

locals secs han de disposar d’obertures d’admissió.

Les cuines han de disposar d’un sistema addicional de ven! lació 

amb extracció mecànica dels vapors i fums de la cocció.

CRITERIS SOBRE CLIMATITZACIÓ

La clima! tzació té com a fi nalitat establir el confort dintre un edifi ci 

o local, aquest confort aportarà als ocupants una qualitat tèrmica a 

l’espai per tal de habitar els espais.

La clima! tzació de l’hotel es basa amb un sistema amb caldera de 

biomassa, que generarà aigua calenta per el sistema de clima! tza-

ció AIRE-AIGUA.

S’u! litza una caldera de biomassa, per la seva sostenibilitat, és un 

sistema ecològic, renovable i molt net.

La caldera escollida és una caldera mul!  combus! ble, que permet 

cremar, restes forestals,estella,pelet,etc.

SISTEMES UTILITZATS

AIRE-AIGUA(CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ)

S’u! litza un sistema d’aigua-aire, aquest sistema està compost per 

la caldera de biomassa que generarà l’aigua calenta, i un condensa-

dor a coberta que permetrà refrigerar l’aigua, amb el principi de la 

bomba de calor .

Aquest sistema permetrà la calefacció i la refrigeració dels espais, 

Es un sistema gairebé invisible, aporta un excel·lent qualitat de refrigeració i calefac-

ció, no genera sorolls ni vibracions i proporciona gran fl exibilitat d’ús.

El sistema està compost per clima! tzadores que conduiran el líquid fi ns les unitats 

terminals (fan-coils) on es farà l’intercanviï aire-aigua. En cada habitació hi haurà un 

fan-coil amb un regulador individual que permetrà als ocupants regular la tempera-

tura dintre d’uns paràmetres establers.

RADIADOR-CONVECCIÓ(CALEFACCIÓ)

S’u! litza un sistema calefacció amb radiadors en les zones de humides, els radiadors 

permeten escalfar l’aire de les zones humides mitjançant la convecció de l’aire inte-

rior. L’aigua dels radiadors s’escalfa mitjançant la combus! ó de material ecològic , i 

amb contribució solar. S’ha escollit un ! pus de radiador- tovalloler per tal de oferir al 

ocupant un plus de confort.

CRITERIS SOBRE VENTILACIÓ

VENTILACIÓ CREUADA

Donada la topogra$ a del terreny, aquesta ven! lació creuada no és possible en totes 

les estances,però s’han creat estratègies de projecte per tal d’aconseguir el màxim de 

zones amb ven! lació creuada. S’han creat pa! s interior i s’ha obert el passadís per 

tal de garan! r una ven! lació en les cèl·lules apartament i habitació.

Els espais comuns,s’han creat estratègies de obertures en façanes pròximes per tal 

de generar un moviment d’aire per diferències de pressió, també s’han projectat 

espais a doble altura amb obertures a diferents alçades que permetran la millor ven-

! lació dels espais.

VENTILACIÓ MECÀNICA

La totalitat de les zones humides de les unitats habitació i apartament, ven! len de 

forma natural a través de l’obertura de façana. Com a complement a aquesta ven! -

lació, es realitza una obertura mecànicament amb un sistema de conductes ver! cals 

amb extractors mecànics.

Totes les cuines disposen d’un sistema d’extracció mecànic, mitjançant un extractor i 

un conducte d’expulsió dels vapors fi ns a la coberta.

En les zones comuns tots els banys tenen ven! lació mecànica, també s’ha disposat 

d’extracció mecànica en les sales de neteja i bugaderia ja que són zones humides.

A la cuina principal del restaurant s’ha disposat d’un sistema d’extracció de fums per 

tal d’evitar els vapors , i olors de les coccions.

ESQUEMA SISTEMA CLIMATITZACIÓ (calefacció i refrigeració)

ESQUEMA SISTEMA CALEFACCIÓ ZONES HUMIDES

PATI SERVEI +61


