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Climatització artificial
El sistema de climatització es sectoritza en 3 zones ( Sala polivalent i d’assaig, tallers i arèa que ocupa la nau existent) que funcionen de 
manera independent amb una unitat exterior (bomba de calor) cada una.
Aquests aparells generen i distribueixen l’aigua calefactada o refrigerada a les unitats interiors (climatitzadores i fancoils). D’aquesta 
manera no hi ha tantes pèrdues degut al llarg recorregut dels conductes d’aigua.
Els conductes són 4 tubs que permeten calefactar un espai i refrigerar-ne un altre a la vegada. L’edifici requereix aqest sistma donada la 
diversitat d’usos que s’hi duen a terme. Els 4 tubs arriben a les unitats interiors i aquestes s’encarreguen de transmetre la temperatura 
dels conductes a través de l’aire. Hi ha dos tipus d’unitats interiors, les climatitzadores que distribueixen aire als espais més grans (Sala 
Polivalent, sala d’assaig, bar, foyer i sala d’exposicions i els fancoils que climatitzen espais petits i independents com ara els tallers, els 
camerinos i la zona d’administraciño.

Dimensionat del sistema

Sala polivalent 

Consum

Llegenda

Els càlculs per poder dimensionar el conjunt de la instal·lació es fan de dues maneres diferents.

Sistema aire-aire (Climatitzadora): segons el cabal d’aire requerit per a climatitzar cada espai. Es llimita una velocitat 
màxima de l’aire de 4m/s, velocitat suficient per cobrir les necessitats i alhora prou reduida com per garantir un funcionament correcte i 
silenciós de tota la instal·lació. 
El cabal el trobem de la següent manera: cabal = m3 · nº renovacions
Es considera que es necessiten 6 renovacions/h, per tant el cabal només dependrà del volum de l’àrea a calcular.
Aleshores, un cop es té el cabal de cada una de les zones, es busca la maquina climatitzadora que compleixi aquest requeriment. 
Després, a partir del cabal obtingut podrem calcular el diàmetre dels conductes.

Sistema aigua-aire (fan-coils) : segons la potència requerida per a climatitzar cada espai. S’estima una necessitat 
estàndard de 0,12 kW per cada metre quadrat a climatitzar i es tria la climatitzadora que compleixi aquest requeriment.
Segons el model s’obtè el cabal d’aire que es pot climatitzar i se’n dedueix la secció del conducte limitant altre cop la velocitat de l’aire 
a 4 m/s.
nt. Després, a partir del cabal obtingut podrem calcular el diàmetre dels conductes.

Cabal = 3.306 m3 · 6 renovacions/h = 19.836 m3/h >> Model CHH-20  marca HERLO de cabal = 20.000 m3/h
Potència elèctrica = 11kW
Secció conducte = cabal / velocitat (m/s) > A = 19.836/14.400 m2 = 1,37 m2 > r = 0,66 m 

Àrea de gestió 

Superfície general = 133 m2 · 0,12  = 15,96 kW >> 2 fancoil Model MAJOR 504X marca CIAT potència (x2) = 17,3 
kW
Cabal = 2280 m3/h
Sales petites = 30 m2 (la més gran) = 30 · 0,12 = 3,6 >>  1 fancoil model MAJOR 304X marca CIAT potència = 
5,33 kW
Cabal = 675 m3/h

Àrea de tallers 

Cada taller té aproximadament una superfície de 30 m2, així doncs 30 · 0,12 = 3,6 kW >> 1 Fancoil per taller model 
MAJOR 304X marca CIAT potència = 5,33 kW, en total, 14 fancoils.
Cabal = 675 m3/h

Els camerinos tenen una superfície aproximada de 52 m2, així doncs 52 · 0,12 = 6,25 kW >> 1 Fancoil model 
MAJOR 404X marca CIAT potència = 7,34 kW,  en total, 3 fancoils.
Cabal = 1.035 m3/h

Camerinos

Superfície = 81 m2, així doncs 81 · 0,12 = 9,72 kW >> 2 Fancoils model MAJOR 304X marca CIAT potència = 
10,66 kW
Cabal =2.700 m3/h

Bomba de calor exterior Màquina extracció d’aire per venitlar WC

Conducte de ventilació forçada

Reixeta de ventilació forçada

Conducte d’extracció forçada de la cuina

Estractor

Aigua sistema 4 tubs

Fancoil

Unitat de tractament d’aire interior

Conducte d’impulsió d’aire climatitzat per sostre

Conducte de retorn 

Renovació d’aire aparells de clima

Sala comú 

Sala d’assaig 
Cabal = 1.738 m3 · 6 renovacions/h = 10.428 m3/h >> Model CHH-20  marca HERLO de cabal = 20.000 m3/h
Potència elèctrica = 11kW
Secció conducte = cabal / velocitat (m/s) > A = 10.428/14.400 m2 = 1,37 m2 > r = 0,66 m 

Bomba calor 1

Bar i Sala d’exposicions 
Cabal = 1.908 m3 · 6 renovacions/h = 11.450 m3/h >> Model CHH-20  marca HERLO de cabal = 20.000 m3/h
Potència elèctrica = 11kW
Secció conducte = cabal / velocitat (m/s) > A = 11.450/14.400 m2 = 0,95 m2 > r = 0,50 m 

TOTAL           754.424 kW/any

MODEL  CONSUM  Nº UNITATS         Nº HORES CONSUM TOTAL

CHH-20  11 kW  2  2/dia  9.460 kW/any

CHH-20  11 kW  1  8/dia 18.920 kW/any

MAJOR 504 X 17,3 kW 2  8/dia 101.032 kW/any

MAJOR 304 X  5,33 kW  3   8/dia  27.502kW/any

MAJOR 304 X  5,33 kW  14  12/dia  163.417 kW/any 

MAJOR 404 X  7,34 kW  3  4/dia  4.584 kW/any  

MAJOR 304 X  5,33 kW  2  2/dia  4.583 kW/any 

BOMBA CALOR  109,8 kW  3  6/dia  424.926 kW/any 

 

Bomba calor 2

Bomba calor 2

Bomba calor 1 i 2

Bomba calor 1


