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Intal·lacions: CLIMATITZACIÓ

INSTAL·LACIÓ SOLAR

Es preveu una instal·lació solar per tal de donar suport a les calderes de l’edifici, formada  per  cinquanta-un  pan-
nells solars plans de 2,3 m2 de superfície cadascun, amb un sistema d’acumulació centralitzat format per  tres  in-
teracumuladors de 1.500  litres de capacitat cadascun, dos d’ells pel circuit del terra radiant, i l’altre per l’aigua ca-
lenta sanitària de l’edifici.

Els panells solars s’instal·laran a la planta coberta de l’edifici, i al damunt de suports inclinats 45º respecte al terra.

El sistema d’instal·lació solar escollit és amb retorn invertit.

Per al disseny de la instal·lació s’ha considerat les següents consideracions:

- Segons el vigent CTE-HE4, l’edifici es troba situat en una zona climàtica II, amb una demanda de  acs  inferior  a 
  5000 litres/dia, i per tant el requeriment de contribució solar mínima per acs és del 30%.
- Per altra banda, segons el vigent Decret d’ecoeficiència, l’edifici es troba situat en una zona climàtica III, amb  u-
  na demanda de acs inferior a 5000 litres/dia, i per tant el requeriment de contribució solar mínima per acs és del 
  50%.
- Per tant el dimensionament es farà amb el condicionant més desfavorable, que es correspon  a  una  contribució 
   mínima del 50% per acs.

No obstant, per tal d’aprofitar la superfície lliure de la coberta, s’instal·larà  un  major  nombre  de  pannells  solars, 
per així donar suport a la calefacció projectada amb terra radiant.

Segons el CTE-HE4  el  consum  d’aigua  calenta  sanitària  per  a  un  edifici  d’ús  docent,  la  demanda  serà  de 
4l/persona/dia. Considerant una ocupació de l’edifici de 637 persones, la demanada serà de 2.548 l/dia.

Per satisfer aquesta demanda s’ha projectat una instal·lació solar amb:

- 14 plaques solars tèrmiques 
- 1 interacumulador de 1.500 litres

Amb aquesta instal·lació solar projectada, s’obté una contribució solar per acs del 51%.

Per donar suport al terra radiant, que té una superfície de 2.685 m2, i tenint en consideració la superfície  lliure  de 
coberta, s’ha ampliat la instal·lació solar projectada amb:

- 34 plaques solars tèrmiques
- 2 interacumuladors de 1.500 litres

Amb aquesta ampliació de la instal·lació solar tèrmica, s’obté una contribució solar per calefacció del 18%.

El funcionament del sistema és el següent:

1) Els pannells solars escalfen mitjançant els interacumuladors l’aigua per al sistema de calefacció i l’aigua  per  al 
    sistema de acs, que en el cas de no arribar a la temperatura de consigna tindrà el suport d’una  caldera  de  peu 
    gas natural.
2) A la sala d’instal·lacions de la planta soterrani de l’edifici, s’hi ha previst la instal·lació de dues calderes  de  pro-
    ducció instantània per als tres interacumuladors.
3) L’aigua del sistema d’acumulació es distribueix per l’edifici i va a cada zona de consum.

INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ

Per a les característiques constructives de l’edifici, l’ús i la zona climàtica a on es construirà, s’ha  projectat  única-
ment un sistema de calefacció, no considerant-se necessària la refrigeració de l’edifici.

S’ha previst una instal·lació de calefacció per a calefactar cadascuna de les aules, despatxos i zones auxiliars (sa-
les de professors). Les úniques zones en què no s’ha previst instal·lar-hi cap sistema de calefacció és en els  pas-
sadissos, els lavabos, la cuina del bar, els magatzems i la sala d'instal·lacions.

El sistema de calefacció previst, serà amb terra radiant amb tubs aïllats de polietilè reticulat (PE-X)  de  20 mm  de 
diàmetre, amb una separació entre tubs de 10 cm. Es preveu la instal·lació de com a mínim un col·lector per plan-
ta. La central de producció seran les calderes situades a la sala de màquines, i  amb  el  recolzament  del  sistema 
solar tèrmic.

El funcionament del terra radiant estarà comandat per termòstats situats a cada aula, tot i que es preveu la  instal-
lació d’un sistema centralitzat de control de la climatització situat a la consergeria, i que permetrà el control de  ca-
dascuna de les aules de manera individual i remota.

Pel que fa a la climatització del bar, es preveu realitzar-ho amb un sistema autònom i independent de  la  resta  de 
l’edifici, de funcionament elèctric. La instal·lació projectada serà mitjançant fancoils tipus split subjectes a la paret.

ESQUEMA DE FUNCIONAMENT

Conductes terra radiant
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