
CLIMATITZACIÓ

Per assolir un màxim nivel de confort a l’edifici i degut a la varietat 
d’usos i tamanys s’obta per utilizar un sistema mixte aire-liquid i 
aire-aire, conformat per dues bombes de calor, una per la zona 
cultural sectoritzada per les diferents sales i estances; i una altre 
per l’hotel i restaurant.

Sistema aire-líquid
Per la producción de calor i fred s’ha obtat per una bomba de 
calor de sistema aire-líquid. La bomba capta l’energia de l’aire ex-
terior i el cedeix al líquid refrigerant. Aquest sistema es considerat 
de gran estalvi  (75%) i per  tant  un sistema d’energia renovable, i 
un dels capdavanters degut al baix manteniment i la llarga dura-
vilitat.

Sistema aire-aire
La RITE obliga a renovar mecanicament l’aire interior per aire 
exterior filtrat, es per això que es proposa la instal•lació de recu-
peradors de calor.

Aquests capten i filtren l’aire exterior, transmetent-li a la vegada la 
calor de l’aire interior extret.  L’eficiencia és de fins el 90%, recu-
perant així gran part de la calor o fred interior. A la vegada aquests 
són millorats o potenciats pel líquid de la bomba de calor.

Fan Coils
Per completar l’aportació de calor i/o fred en els espais d’ús més 
continuat s’han instal•lat fancoils que reben el líquid de la bomba 
de calor i  recirculen l’aire interior.  Aquestes unitats s’instal•len 
en fals sostre, és per això que en molts espai s’en prescindeix.

Renovació de l’aire
RITE 1.1.4.2
Exigencies de cabal:

- IDA 1:  20dm3/s per persona (máxima qualitat) 
Utilitzats en els tallers donada la possibilitat de químics en l’aire.
- IDA 2:   12,5 dm3/s per persona (mitjana qualitat)
Utilitzat en aules, sales polivalents, despatxos i sales de reunions.
- IDA 3:  8 dm3/s per persona (baixa qualitat)
Utilitzat en bars-restaurants, vestibuls, halls i zones comuns.

Càlculs de cabals
- Taller:  cabal total: 0,02 m3/s pers x 50 x 3600= 3600 m3/h
  secció conducte: 3600 m3/h  / 4m/s  / 3600s= 
0,25m2= 0,56m
- Sala Actes: cabal total: 0,0125 m3/s pers x 250 pers x 3600s= 
11250 m3/h 
secció conducte: 11250 m3/h  /  4m/s  /  3600s= 0,78 m2 = 1m
- Sala conferencies: cabal total: 0,0125 m3/s pers x 150 pers x 
3600s= 6750 m3/h
secció conducte:  6750 m3/h  /  4m/s  /  3600s= 0,47m2 = 0,75m
- Aules:  cabal total: 0,0125 m3/s pers x 50 x 3600s= 2250 
m3/h
secció conducte: 2250 m3/h   /  4m/s   3600s= 0,15m2 =  0,45m
- Restaurant:  cabal total: 0,008 m3/s pers  x  110 x   3600s= 3168 
m3/h
secció conducte:  3168 m3/h  /  4m/s  /   3600s= 0,22 m2 = 0,5m
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