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Resum 

En el present annex es desciu la metodologia de càlcul emprada per projectar la instal·lació 

de climatització i ventilació forçada de l’edifici.  

El càlcul de necessitats tèrmiques i cabals de ventilació necessaris i els corresponents 

equips de climatització s’han projectat mitjaçant el software LODOTECH v.6 de la firma 

Mitsubishi Electric.  

Per calcular la xarxa de ventilació forçada s’utilitzarà el software AIR DESIGNER de la 

firma Soler&Palau.  

Es detallaran pantalla a pantalla tots els passos i les dades introduïdes als dos programes 

informàtics. 

També s’adjunten les característiques tècniques dels equips de climatització i ventilació 

amb els seus corresponents sistemes de control i gestió associats. 

Finalment es mostra un petit reportatge fotogràfic on es poden observar els equips i els 

sistemes de control projectats. 
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B.1. Instal·lació de climatització 

B.1.2. Característiques de LODOTECH V6  

Lodotech V6 es un programa que permet: 

� Calcular les necessitats tèrmiques de qualsevol local tenint en compte els diferents 

aspectes climàtics de la zona i aspectes arquitectònics del propi local. 

� Calcular les necessitats de ventilació necessàries. 

� Escollir sistemes de climatització entre tota la gamma de productes de Mitsubishi 

Electric.  

� Elaborar pressupostos un cop definit el projecte. 

B.1.3. Càlcul de necessitats tèrmiques i climatitza dors 

Tot seguit es mostraran els diferents passos per procedir a calcular la xarxa de climatització 

necessària. 

Quan iniciem l’aplicació ens apareix la pantalla principal (Figura B.1) d’introducció de dades 

generals. 
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Figura B.1 

La primera dada per introduïr ha de ser el nombre de locals que formaran la planta que es 

vol calcular. Seguidament s’han d’introduïr els paràmetres de situació geogràfica, 

temperatures mitges en hivern i estiu, la humitat relativa mitja de la ciutat, les condicions de 

temperatura interiors de l’edifici i els límits meteorològics per dur a terme el càcul. 

Per realitzar el càlcul de necessitats utilitzarem la metodologia complexa, que requereix 

d’un major nombre de paràmetres a introduir vers la metodologia simplificada. No obstant, 

el càlcul de necessitats complexe és molt més detallat i s’apropa més a la realitat de 

l’edifici. 

Alhora de seleccionar les unitats climatitzadores interiors s’ha escollit l’opció de col·locar 

una unitat independent per cada local que la requereixi. El programa calcularà la càrrega 

més desfavorable per cadascun dels locals. 

Un cop s’han introduït les dades generals, es procedeix a detallar les característiques 

estructurals de l’edifici (Figura B.2) com són tancaments, aïllaments,etc. 
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Figura B.2 

En cada pestanya situada a la capçalera de la pantalla ens numera el nombre de locals 

creats en la pantalla d’inici, mentre que si observem les caselles d’introducció de dades 

podem observar que la majoria disposen de menús desplegables que ens permeten escollir 

diverses opcións de parametrització. 

Per cadascun d’aquests locals s’hauran d’introduïr les dades que es mostren en la figura 

B.2. En l’apartat de TANCAMENTS s’introduiran les mides perimetrals del local tenint en 

compte l’orientació geogràfica de l’edifici. Pel que fa als aïllaments, el programa proposa un 

codi amb quatre nivells: senzill, bo, sense aïllar, usuari. El que significa cadascun d’aquests 

codis es pot consultar en la pantalla que apareix clicant sobre la casella de 

CONDUCTIVITAT (Figura B.3). 
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Figura B.3 

En aquesta pantalla es defineixen amb exactitut les característiques dels murs exteriors, les 

parets i els tancaments interiors, la teulada, els vidres i els sostres entre plantes de l’edifici. 

Tornant a la pantalla anterior (Figura D.2), a l’apartat OCUPACIÓ es procedeix a definir el 

nombre de persones que ocuparan el local i també cal definir el tipus d’activitat que s’hi 

desenvoluparà en ell. 

El següent pas és definir la ventilació del local, (Figura B.4). 

 

Figura B.4 
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Per finalitzar amb la introducció de paràmetres cal indicar el tipus d’il·luminació emprada tot 

indicant la potència total instal·lada al local. 

Un cop han quedat definits tots els locals i s’han introduït tots els paràmetres necessaris el 

programa procedeix a calcular les necessitats tèrmiques (Figura B.5). 

 

Figura B.5 

En la taula Càrrega Tèrmica en el Local podem veure els resultats obtinguts. Si es vol 

també es pot disposar d’un gràfic de les càrregues tèrmiques, però per aquest projecte no 

s’ha considerat necessària aquesta informació. 

Un cop el programa disposa de la càrrega tèrmica del local, s’obre un ventall de possibilitats 

alhora d’escollir l’aparell climatitzador adequat dins del marc que ofereix l’ampli catàleg de 

Mitsubishi Electric. 

Els resultats obtinguts es mostren a les taules Taula 5.1,Taula 5.2,Taula 5.3,Taula 

5.4,Taula 5.5,Taula 5.6 i Taula 5.7 de la Memòria. 
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B.1.4. Característiques dels equips climatitzadors 

Tot seguit es mostren les fitxes tècniques dels equips climatitzadors projectats. Com 

s’observarà són fitxes tècniques extretes del catàleg del fabricant. La relació dels equips 

projectats són: 

Equips tipus split  

� MSH-A07WV. (veure Figura B.6) 

� MSH-A12WV. (veure Figura B.6) 

� MSH-A12YV. (veure Figura B.7) 

� PKH-P1.6GAL. (veure Figura B.8) 

� PKH-P2GAL. (veure Figura B.8) 

� PKH-P2.5FAL. (veure Figura B.8) 

� PKH-RP3FAL. (veure Figura B.8) 

Equips tipus cassette  

� PLH-P1.6KA. (veure Figura B.9) 

� PLH-P2KA. (veure Figura B.9) 

� PLH-P2.5KA. (veure Figura B.9) 

� PLH-RP3AA. (veure Figura B.9) 

� PLH-RP4AA. (veure Figura B.9) 

� PLH-RP5AA. (veure Figura B.9) 

� PLH-RP6AA. (veure Figura B.9) 
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Figura B.6 
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Figura B.7 
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Figura B.8 
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Figura B.9 
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Equips tipus split  

  

Figura B.10 Unitats interiors   Figura B.11 Unitats exteriors 

 

Equips tipus cassette  

 

     

Figura B.12 Unitats interiors    Figura B.13 Unitats exteriors 
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Figura B.14 Control remot simplificat PAC-YT51CRA 

 

Figura B.15 Sistema de control centralitzat G-50A 

 

Figura B.16 Exemple d’equip de tipus cassette instal·lat en fals sostre. 
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B.2. Instal·lació de ventilació forçada 

B.2.2. Característiques d’AIR DESIGNER  

Air Designer es un contjunt de programes que permeten : 

� Accedir de forma interactiva a tota la gamma de productes de Soler&Palau. 

� Disenyar i calcular sistemes de ventilació per conducte, mitjançant dos programes 

diferents, un per l’estimació ràpida de la pèrdua de càrrega de la instal·lació, 

accessible des del catàleg, i l’altre, que permite diseñar i calcular, mitjançant una 

interacció gràfica, un sistema de ventilació de forma completa. 

En ambdós casos, una vegada obtinguts els valors totals de cabal i pèrdua de càrrega de la 

instal·lació, es pot seleccionar el ventilador més adequat de forma automàtica. 

La filosofia d’Air Designer consisteix en facilitar al màxim la introducció de les 

característiques principals requerides per definir una instal·lació de ventilació per conducte, 

� recorregut dels diferents trams i les seves ramificacions 

� cabals introduïts en cada part de la instal·lació 

� velocitat de l’aire (en funció del tipus d’aplicació) 

mitjançant una interacció gràfica i intuitiva, i que el programa respongui a aquests requisits 

amb una solució aerodinàmicament equilibrada. 

B.2.3. Càlcul de conductes i ventiladors 

Tot seguit es mostraran els diferents passos per procedir a calcular la xarxa de ventilació 

forçada necessària. 

En primer lloc, es crearà una malla de punts que ens permeti definir el recorregut de la 

conducció.  
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Figura B.17 

Es marca aquesta opció i es defineixen les dimensions de la malla que volem disenyar. 

 
 

Figura B.18 

 

Figura B.19 



Pág. 18  Annex B 

 

En pantalla es mostra una malla del mateix estil que la de la de la figura B.20. 

 

Figura B.20 

Un cop definides les malles de cadascuna de le tres plantes de l’edifici i la del casetó de 

coberta es defineixen els diferents recorreguts dels conductes de ventilació forçada.  

 

Figura B.21 

Es marquen els nodes per on es vol que transcorri el conducte (Figura B.22). 
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Figura B.22 

Un cop definits els recorrugutshemos acabado es procedeix a definir la velocitat de l’aire 

desitjada en la conducció. Hi ha una taula informativa d’ajuda per seleccionar el valor més 

adequat en funció del tipus d’instal·lació. Es important recordar el sigüent principi : a més 

velocitat, més soroll i més pèrdua de càrrega (ventilador més potent), pero seccions de 

conducte menors. 

 

Figura B.23 

Seguidament s’escolleixen els trams de recorregut els que volem asignar un cabal.  
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Figura B.24 

El programa ens permet introduir cabals adicionals en diferents trams del conducte. 

 

Figura B.25 

Quan ja s’han introducit tots leos cabals requerits, el programa ja disposa de tota la 

informació necessària per calcular la instalació (recorregut físic, velocitat de l’aire i 

cabal), és el moment de definir el tipus de conducte, radis de gir i tipus de sortida 

(Figura B.26). 
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Figura B.26 

En el cas de la instal·lació que ens ocupa, es cprojectaran conductes circulars amb 

radis de gir de 1.5 D. Les sortides seran de tipus brusca (reixetes). 

Un cop es tenen definits tots aquests paràmetres, s’inicia automàticament el procés de 

càlcul i posteriorment es representa el conducte (Figura B.27). 

 

Figura B.27 

Quan la conducció ja ha estat calculada, la finestra que es mostra la (Figura B.28) 

permet introduïr reixetes. 
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Figura B.28 

Al haber introduït un valor adicional de pèrdua de càrrega per caracteritzar la reixeta, 

efectuarems un recàlcul de la instalació per actualitzar les dades. 

Tot seguit s’inicialitza el programa de selecció de ventiladors   amb les dades de cabal i 

pèrdua de càrrega de la instal·lació. 

 

Figura B.29 
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Marcant un dels ventiladors de la llista s’accedeix a totes les seves dades tècniques: 

 

Figura B.30 

Els resultats obtinguts es mostren a la taula Taula 5.8 de la Memòria. 

B.2.4. Característiques tècniques dels equips de ve ntilació 

forçada 

Tot seguit es mostren les característiques tècniques dels elements que componen la xarxa 

de ventilació forçada projectada. Com s’observarà són fitxes tècniques extretes del catàleg 

del fabricant.  

Les següents figures mostren les diferents característiques dels ventiladors, conductes, 

reixetes, boques d’aspiració, interruptors, etc. 
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Figura B.31 
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Figura B.32 
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Figura B.33 

 

Figura B.34 
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Figura B.35 
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Figura B.36 Boca d’aspiració de 200φ 

 

Figura B.37 Conducte de 200φ 
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Figura B.38 Regulador 

 

Figura B.39 Reixeta d’expulsió exterior 


