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Sistema de Captació Vertical. Geotèrmia
Descripció:

L'energia geotèrmica és aquella que s'obté a partir de l'aprofitament del calor interior de la terra. Així,

gràcies al calor constant del terreny, aconseguim l'aigua a una temperatura adient i, a través de grups

de pressió, és transportada en els punts de consum.

A més de ser un sistema de producció renovable ens aporta altres avantatges com:

1- Un sol aparell produeix el total de la calefacció, refrigeració i ACS (Bomba de Calor)

2- Reducció del preu del cost energètic envers les energies fòssils

3- Aprofitament dels recursos naturals mitjançant l'estabilitat de la temperatura del subsòl

4- Un sistema geotèrmic compleix els requeriments del CTE en matèria d'eficiència energètica.

5- S'eviten combustions i per tant l'instal·lació de xemeneies de fum

D'aquesta manera el projecte aconsegueix un coberta lliure de plaques solars i instal·lacions d'extracció

de fums, fet que em permet tenir una coberta lliure i poder-la utilitzar dins el programa del projecte.
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Criteris Generals

INSTAL·LACIONS_Climatització

Pous de captació

 Cal 30 m² per cada 100m²

Biblioteca - 300m² _ 90m² = 4 pous
Bar       - 150m² _ 45m² = 3 pous
Esglèsia   - 150m² _ 45m² = 3 pous

Al estar al casc antic de la població, s'obta per realitzar un sistema unitari de captació d'energia per

Geotèrmia, derivant posteriorment a una producció d'aigua calenta i ACS col·lectiu. Al tenir diferents

volums i amb uns usos que requereixen d'unes diferents necessitats de climatització, es planteja utilitzar

circuits independents pel que fa a la Biblioteca, el Bar/Restaurant i la Coberta de l'església.

Coberta Església: Aigua-aigua i Aigua-Aire ___ Terra Radiant i Climatitzador

S'ha escollit un sistema mixt de climatització de superfície radiant amb aire suplementari. Al ser un espai

on hi haurà unes demandes altes de climatització i de renovació d'aire, i les solucions a utilitzar són molt

limitades degut a les dimensions de l'espai. S'opta per utilitzar un sistema de Terra radiant ja que té unes

dimensions reduïdes i s'integra perfectament en l'acabat de la sala. També treballa amb uns 40ºC, fet

que no s'ha d'escalfar molt l'aigua perquè tingui un bon funcionament, i per tant el seu consum en

relació l'energia aportada és òptim.

Degut a la manca de renovació d'aire i també que costa de posar-lo en marxa ja que triga a assolir la

temperatura, es complementa amb un sistema de Climatització (PETITT) aigua-aire que a la vegada

ofereix una renovació d'aire obligatòria. Aquest sistema permet una difusió mes dispersa i tant pot

treballar refrigerant com emeten calor.

Es deixa una canalització a disposició de l'Església per si en un futur es decideix millorar-ne la

climatització

Bar/Restaurant: Aigua-Aigua i Aigua-Aire ___ Terra Radiant i Fan Coils

S'utilitza també un sistema mixt de climatització, el Terra radiant, utilitzat en les estàncies principals ( Sala

principal i menjadors), i es reforça la climatització amb FanCoils per aconseguir la Tº de confort a més

velocitat, a més d'obtenir les renovacions d'aire desitjades. Els FanColis permeten una emissió mes

acurada en relació a l'espai.

Les estàncies de servei que queden sense climatització directe, obtindran climatització a partir de

l'excedent de calor de les estàncies principals.

S'utilitzarà un recuperador de calor, fet que ajuda a renovar l'aire dels locals sense perdre tanta quantitat

de calor, ja que l'aire net ja entrarà pre-escalfat.

Biblioteca: Aigua-Aire,Aire ___ Fan-Coils i Climatitzador

Per a les sales principals de la biblioteca s'utilitza un sistema de Climatització centralitzat (UTA) amb uns

sistemes d'emissió col·locats en el cel ras, ja que disposem d'un espai a doble altura i d'un volum

considerable.

En les sales d'estudi individuals es col·loca un sistema de FanColis per tal sectoritzar la climatització, i

utilitzar-ho si es necessari amb independència del col·lectiu. Els FanColis estan integrats en l'acabat de

les sales.

Cal 100w per cada 1 m²
Biblioteca - 300m² x 100w/m² = 30.000w
Bar       - 150m² x 100w/m² = 15.000w
Esglèsia   - 150m² x 100w/m² = 15.000w

Bomba de Calor Geotèrmica

 Bar/Restaurant

Coberta Església

Bomba de calor
Geotèrmia

Pous de Geotèrmia

P.0,00 P.+5,00 P.+13,00

Derivador

Climatitzador

Hi hà una demanda enregètica

aproximada de 60.000w - 60kw.

Es tria 2 bombes de calor:

NIBE tm F1345 ---- 60 kw

Amb una bomba de calor ja seria

suficient, però per tal de garantir el

subministrament se'n col·loquen dos

Fan FanColis

Emisor aire tractat S. ADLR

Conducte de retorn

Extracció forçada d'aire

Conductor d'impulsió

Llegenda

Coberta església 343 mᶟ
Sala principal bibloteca 855 mᶟ
Sala anex Biblioteca 145 mᶟ

Volum
80 per
56 per
40 per

Ocupació mᶟ x pers
30 mᶟ/h
20 mᶟ/h
20 mᶟ/h

mᶟ x pers
3430 mᶟ/h
4275 mᶟ/h
725 mᶟ/h

Tipus de sistemes d'emissió

Fan Coil TFCU Series by TROX

Dimensió 2 ( 225-498 mᶟ/h)

Sistema de 2 i 4 tubs

Altura reduïda: 219 mm

Rang de potències de 1,36-2,38 Kw

Muntatge en posició vertical o horizontal

Opcionalment, el mòdul ventilador pot

quedar exempt d'envolvent per quedar

integrat en el detall arquitectònic

Terra radiant

Emisor de sostre Series ADLR

by TROX

Dimensió 192mm diamtre part

vista (70-292 mᶟ/h) h=250mm

Secció C. impulsió

Secció C. Retorn
Emisor de sostre Series ADLR

by TROX

Dimensió 192mm diamtre part

vista (70-292 mᶟ/h) h=250mm

Emisor de terra Griglia by

Petral

Dimensió 20x60mm diamtre
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Reixa de retorn

Esquema

Fan

Fan

Fan

Fan

Biblioteca

Climatitzador

Bombes de Calor

Bombes de Calor

Sala estudi privada (x4) 34,18 mᶟ 10 per 20 mᶟ/h 200 mᶟ/h

mᶟ x pers
Rad + clim
Clim
Clim
1 fancoil

Bar/restaurant 182 mᶟ 50 per 30 mᶟ/h 1820 mᶟ/h 2 fancoil + Rad

Sala menjador 1 78,77 mᶟ 22 per 20 mᶟ/h 787 mᶟ/h 1 fancoil + Rad

Sala menjador 2 63,8 mᶟ 20 per 20 mᶟ/h 638 mᶟ/h 1 fancoil + Rad

Convecció

Convecció + radiació

Recuperador de calor

ren/h
10 r/h
5 r/h
5 r/h
5 r/h
10 r/h

10 r/h
10 r/h

Climatitzador

Coberta Església

Climatitzadors Sèrie 17 TBS-EC 9

 by TROX

(2800 mᶟ/h) 1250x650x400mm

Coberta Església

Climatitzadors Sèrie TKM 50 HE

 by TROX

(40.000 mᶟ/h) 1800x800x600mm Comptador

Grup de Bombeig

La coberta de l'església té una doble capa

on es pot protegir del sol, i a la vegada

també té ventilació creuda


