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2 Bombes de Calor
geotèrmica

MAXA HWW-A182 "604"
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CIRCUIT TERRA TÈRMIC CALEF. I REFRESCAMENT
La modulació de Tª Impulsió es fa mitjançant v. 3 vies.

Sonda Humitat

i

ESC OK

1 2 3

Termostat
d'Ambient
Sub-zona 1

Termostat
d'Ambient
Sub-zona 2

CIRCUIT TERRA TÈRMIC CALEF. I REFRESCAMENT
La modulació de Tª Impulsió es fa mitjançant v. 3 vies.

i

ESC OK

1 2 3

Comandament
interactiu +
sonda ambient

Sonda Humitat

Grup hidràulic

1.0

2.0

3.0

Emplenat

FAN COIL


  















  

ESQUEMA CIRCUIT AIRE

Circuit retorn

Circuit impulsió

Sector fancoils

Col.lector general retorn

Col.lector general impulsió

Fan Coil

ESQUEMA INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ

Fancoil

Recuperador de calor

Conducte captació d'aire exterior

Conducte d'impulsió d'aire tractat

Conducte extracció d'aire

Conducte d'extracció mecànica d'aire

RCA



Es proposa un sistema mixta aire - líquid, el qual es conforma d'una bomba de calor central amb
sondes geotèrmiques, la qual distribueix el líquid refrigerant a les unitats terminals formades per
fan-coils i recuperadors de calor. A l'estiu la mateixa bomba crearà aigua calenta per escalfar el
circuit de terra radiant.

Recuperadors de calor

Degut a la obligatorietat per part del RITE de renovar mecànicament l'aire interior amb aire
exterior filtrat, es proposa la instal lació de recuperadors de calor. Aquests capten i filtren l'aire
exterior, realitzant-li un intercanvi de calor amb l'aire interior extret. L'eficiència és de fins al
90%, recuperant així gran part de la calor o fred interior.


- Aula polivalent: ((0'0125m³/s persona)*21 persona)*3600s = 945m³/h (IDA 2)

Secció conducte: 1500 m³/h / 4m/s / 3600s = 0'1m² = 0'22x0'45

- Biblioteca: ((0'0125m³/s persona)*30 persona)*3600s = 1350m³/h (IDA 2)
Secció conducte: 1350 m³/h / 4m/s / 3600s = 0'094m² = 0'35x0'25

- Gimnàs: ((0'008m³/s persona)*53  persona)*3600s = 1526'4m³/h (IDA 3)
Secció conducte: 1526'4 m³/h / 4m/s / 3600s = 0'106m² = 0'32x0'32

- Tallers: ((0'02m³/s persona)*21  persona)*3600s = 1512m³/h (IDA 1)
Secció conducte: 1512 m³/h / 4m/s / 3600s = 0'106m² = 0'23x0'47

- Restaurant: ((0'008m³/s persona)*130  persona)*3600s = 3744m³/h (IDA 3)
Secció conducte: 3744 m³/h / 4m/s / 3600s = 0'26m² = 0'65x0'40

CRITERIS ESPECÍFICS DEL PROJECTE

Fancoils

S'instal len fan-coils que reben el líquid de la bomba de calor i que recirculen l'aire interior.
S'escullen diferents models de fan-coil segons la potència que ofereixen i la superfície que han de
climatitzar. A més de renovar l'aire aquests serviran per refrigerar i per deshumidificar en el cas
que es vulgui refrigerar mitjançant el terra tèrmic.



En aquest, la bomba de calor capta l'energia mitjançant les sondes geotèrmiques. La màxima
longitud dels conductes de distribució del líquid des de la bomba de calor a les unitats terminals
per un funcionament eficient de 400 metres, sent àmpliament superior a la màxima longitud en
el nostre cas.

La bomba de calor pren l'escalfor de l'aigua provinent de les sondes a l'hivern, a l'estiu pren el
fred. El funcionament és com el d'una bomba tradicional a diferència que el desfasament entre la
temperatura a la que rep l'aigua és molt més estable que el d'una bomba que treballi a l'exterior.

Segons el RITE 1.1.4.2 l'aire interior s'haurà de renovar mecànicament amb aire exterior filtrat.
S'ha decidit no recircular l'aire interior al entendre que aquest pot portar elements químics
procedents de les activitats docents.

Exigència de cabals

EL RITE estableix 3 cabals en funció de l'ús del recinte:

IDA 1: 20 dm3/s persona (màxima qualitat)

Utilitzat als tallers donada l'alta concentració de químics a l'aire

IDA 2: 12'5 dm3/s persona (mitjana qualitat)

Utilitzat a les aules teòriques, polivalents, biblioteca i administració.

IDA 3: 8 dm3/s persona (baixa qualitat)

Utilitzat en bar-restaurant, vstíbul, passadís i gimnàs.

MMD-AP0561 BH  16KW

Superfície màxima: 220 m²

MMD-AP0481 BH  14KW

Superfície màxima: 190 m²

MMD-AP0361 BH  11'2KW

Superfície màxima: 150 m²

MMD-AP0301 BH  9KW
Superfície màxima: 120 m²

MMD-AP0271 BH  8KW
Superfície màxima: 110 m²

MMD-AP0241 BH  7'1KW
Superfície màxima: 95 m²

MMD-AP0181 BH  5'6KW
Superfície màxima: 75 m²

Com podem veure a l'esquema, inclús quan
les temperatures exteriors no estan al límit, la
diferencia de temperatura entre l'exterior i
sota terra és molt gran.

Aquí és on es produeix el gran estalvi, no és
necessari un desgast energètic tant gran per
escalfar l'aigua a la temperatura desitjada.

Al mateix temps aquests rebran
líquid de la bomba de calor, de
forma que l'aire entrant serà
preescalfat o prerrefrigerat per a
complir amb les exigències mínimes.
Els recuperadors disposen de l'opció
"free cooling", la qual permetrà
l'aportació d'aire exterior directa per
tal d'introduir aire fresc durant les
nits de períodes càlids.

Aquest model ja està pensat per estar ocult sota el fals sostre.
Des d'aquest fan coil es canalitzarà l'aire fins als punts desitjats.
A l'esquerra veiem els models utilitzats i la superfície màxima
d'abastament segons la seva potència.

Com podem veure a l'esquema el recuperador agafa l'aire exterior net amb temperatura freda i el
passa per un intercanviador on es creua amb aire interior viciat calent, d'aquesta mantera l'aire
net passa a tenir una temperatura similar a la existent a l'interior de l'edifici. L'aire viciat que s'ha
fet servir per l'intercanvi es porta directament a l'exterior.

De la mateixa forma que els fan-coils, els recuperadors d'aire (que treballaran de forma directa
amb els fan-coils) també estan preparats per funcionar sobre el fals sostre.
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