
Sistema de climatitzacó composat per dos sistemes diferenciats segons œs, habitacions i zones comunes.

8313.14x75W x 0,8 = 498788,4w = 498,8KW

TOTAL: 8313,14 M2

612, 25 m2 Restaurant : 612,23 m2

144,45 x 2 x 2torres : 577,8 m2

1471,11 m2 (PB)

1507m2 (consultes externes)

2072.73m2 x 2 : 4145,46m2 (espais comuns residŁncia)

Considerem un consum stàndaritzat de 75W de potŁncia per m2, així doncs:

Càlcul potŁncia bomba de calor:

UTA

Climatitzadora

Intercanviador de Calor

Condensador sistema VRV

Connexió climatitzadora - UTA

Tubs VRV

Fan-coil

Conducte vertical Retorn aire

Conducte vertical Impulsió aire

Conducte horitzontal Retorn aire

Conducte horitzontal Impulsió aire

Reixeta Retorn aire

Reixeta Impulsió aire

Aquest sistema s’aplica a les zones comuns de l’edifici, on es vol mantenir una temperatura homogŁnia entre els espais a climatitzar.

diferents nuclis d’instal•lacions.

Aquest sistema es composa de diferents climatitzadores centralitzades que proporcionen calor o fred a les diferents UTAs dels 

1683,08x75Wx0,8 = 100980W = 100,98KW

1683,08 m2 x 2: 3366,16 m2

Càlcul potŁncia bomba de calor:

climatitzat dels fan-coils.

L’extracció d’aire es realitza a travØs del lavabo mentre que la renovació es dona per l’habitació, a l’igual que la impulsió d’aire 

temperatura de cada habitació. Aquest sistema tambØ està sectoritzat segons els diferents nuclis verticals.

Aquest tipus de climatizació es resol a travØs d’un sistema VRV amb sistema de renovació d’aire, permetent a l’usuari control•lar la 

Sistema emprat per a climatitzar les habitacions.

SISTEMA AIRE-AIRE

SISTEMA AIGUA-AIRE

SISTEMES DE CONFORT ACTIU

RENOVACIÓ DE L’AIRE

- IDA 3: qualitat d’aire mitja. Tipus d’aire vàlid per al gruix d’edificis com restaurants, cafeteries, bars, sales polivalents, etc

estudiants, sales de lectura, biblioteques, museus, etc.

- IDA 2: bona qualitat de l’aire. Es sol exigir a espais com oficines, sales comunes d’hotel i similars, residŁncies d’ancians i 

- IDA 1: qualitat òptima de l’aire, exigit a edificis d’œs molt sensibles, com hopitals, clíniques, quarderies, etc.

l’œs:

Els sistemes de renovació d’aire s’estipulen segons les demandes de renovació d’aire, on el RITE estableix tres cabals en funció de 

CÀLCULS DE CABALS (es consideren sempre les opcions mØs desfavorables)

  Secció conducte: 4320m3/h  /  4m/s  /  3600s = 0,3m2 = 0,diàmetre 0,54m > 0,7x0,45

  Cabal: 0,008m3/s pers x 150pers x 3600s = 4320m3/h (IDA3)

- Bar-Restaurant:

  Secció conducte: 2700m3/h  /  4m/s  /  3600 s = 0,18m2 = diàmetre 0,4m > 0,55x0,35

  Cabal: 0,0125m3/s pers x 60 pers (30sala cures+30 altres espais) x 3600s = 2700m3/h (IDA2)

- Sales de cura:

  Secció conducte: 3600m3/h  /  4m/s  /  3600s = 0,25m2 = diàmetre 0,5m  >  0,6x0,45

  Cabal: 0,02m3/s pers x 50 pers x 3600s = 3600m3/h (IDA1)

- Habitacions: 

ESCALA 1:750

PLANTES CIRCUIT RENOVACIÓ D’AIRE

ESCALA 1:250

PLANTES CIRCUIT RENOVACIÓ D’AIRE

ESCALA 1:250

SECCIONS CIRCUIT RENOVACIÓ D’AIRE

RENOVACIÓ D’AIRE
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