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ANNEX A:DESCRIPCIÓ I SISTEMA DE CONTROL DE LA 

INSTAL.LACIÓ DEL CER&C 

 

A.1. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ 

El CER&C disposa d´una instal.lació de climatització formada per les següents parts: 

 

A.1.1 Equips generadors de fred i calor 

Hi ha una caldera alimentada amb gas natural per a la producció d´aigua calenta i una bomba de 

calor condensada per aire per obtenir aigua freda o calenta. 

 

A.1.2. Circuits de distribució d´aigua 

Transporten l´aigua freda i/o calenta entre les unitats productores i la unitat de tractament d´aire. 

Hi ha 2 circuits principals: circuit de fred i circuit de calor. En cadascun d´ells hi ha un dipòsit 

d´inèrcia. 

 

 

Circuit de calor 

El circuit de calor està format per dos sub-circuits: el primari de calor i el secundari de calor. L´aigua 

calenta provinent de la caldera va al circuit primari, la calor del qual es passa al circuit secundari 

mitjançant un intercanviador de plaques. La regulació d´aquest intercanvi es fa amb una vàlvula de 3 

vies. 

El circuit secundari de calor pot alimentar la bateria de calor i la de pre-escalfament del climatitzador.  

La vàlvula de regulació de la bateria de calor és de 3 vies i la de la bateria de pre-escalfament de 2 

vies. 

Hi ha 2 bombes de circulació, una pel primari i l´altre pel secundari. 

La següent figura mostra l´esquema del circuit de calor 
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Circuit de fred 

Porta el fred o el calor (normalment fred) des de la màquina reversible fins a la bateria de fred, 

regulada per una vàlvula de 3 vies. 

Té una bomba de circulació. 

La següent figura mostra l´esquema d´aquest circuit 

  

A.1.3 Unitat de tractament d´aire 

Sistema on l´aire de recirculació i/o de renovació rep tots els tractaments necessaris per ser distribuït 

posteriorment als difusors. 

Està format per les següents parts: 

- ventilador de retorn 

- free-cooling 

Fig. A.1.   Esquema del circuit de calor del CER&C 

Fig. A.2.   Esquema del circuit de fred del CER&C 
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- filtre d´aire 

- bateria de pre-escalfament 

- bateria de fred 

- bateria de calor 

- humectador 

- ventilador d´impulsió 

 

Té una estructura modular i permet refredar, escalfar, humectar i deshumectar. Pot impulsar un cabal 

d´aire variable, ja que la velocitat dels ventiladors és variable i regulada per variadors de freqüència. 

La següent figura mostra un esquema del climatitzador modular del CER&C. 

  

 

 

 

A.1.4. Sistema de distribució i difusió d´aire 

Els conductes d´aire distribueixen l´aire des del ventilador d´impulsió fins a cadascun dels 7 difusors 

de la instal.lació. 

 

En l´esquema següent es pot observar la xarxa dels conductes d´aire: 

Fig. A.3.   Esquema de la unitat de tractament d´aire del CER&C 
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Els difusors són els elements que impulsen l´aire a les zones, constituint l´enllaç entre la instal.lació 

i l´espai condicionat. Hi ha un total de 7 difusors: 1 de llarg abast, 2 de ranura, 3 quadrats i un de 

desplaçament. 

 

 

 

 

 

 

 

A.2. CONTROL DE LA INSTAL.LACIÓ DEL CER&C 

La implementació del sistema de control centralitzat del CER&C va ser duta a terme per l´empresa 

CONTROLLI. 

Primer de tot es va elaborar el llistat de punts de la instal.lació a partir del qual es van conèixer el 

nombre i tipus d´elements de camp necessaris. A partir del llistat de punts es va determinar també el 

nombre i tipus de reguladors que feien falta. En el cas del CER&C han calgut 3 controladors IQ204 i 

7 reguladors IQL17 (1 per cada caixa de volum d´aire variable). 

S´explicarà en aquest apartat la memòria de funcionament del sistema de control de la instal.lació 

descrita anteriorment. S´ha obviat la programació dels reguladors. 

 

Fig. A.4.   Xarxa de distribució d´aire del CER&C 
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La instal.lació del CER&C té una finalitat docent, per la qual cosa té una varietat de configuracions 

important. El control s´ha hagut d´adaptar a aquesta varietat de modes de treball. S´explicarà el 

mode de funcionament general. 

 

A.2.1. Introducció 

El sistema de gestió del CER&C inclou el control del següent: la sala de màquines,  un climatitzador 

i 7 caixes de volum d´aire variable. 

Totes les senyals es recullen en un quadre de control. 

 

A.2.2. Sala de màquines 

La sala de màquines disposa d´una bomba de calor i d´una caldera. Aquests dos equips generen 

l´aigua calenta i freda necessària per la climatització de les diferents zones. 

 

A continuació es mostra la pantalla del supervisor de la sala de màquines 

 

Fig. A.5.   Esquemàtic de la sala de màquines del CER&C 
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PRODUCCIÓ D´AIGUA FREDA I CALENTA 

La producció d´aigua freda i calenta a través de la caldera i la màquina reversible es realitza 

mitjançant un horari o manualment a través de 3 selectors que es poden modificar en el supervisor. 

El primer selector permet escollir el mode de funcionament (automàtic o manual) i el segon permet 

seleccionar el mode de funcionament en manual (marxa o aturat).  Hi ha un tercer selector que 

permet seleccionar l´horari de funcionament dels equips en el cas que estiguin treballant en 

automàtic. 

 

Bomba de calor 

La bomba de calor arrancarà en el moment que hi hagi demanda de producció de fred. 

A l´entrar en demanda arrancarà la bomba del circuit de fred. En el moment que el sistema rebi 

confirmació de la marxa d´aquesta bomba, es temporitza l´arrancada de la bomba de calor per un 

minut. 

La seqüència de parada és a l´inversa: primer para la bomba de calor, per llavors temporitzar la 

parada de la bomba a 2 minuts. 

Es pot escollir el mode de funcionament de la bomba de calor (donant fred o calor) mitjançant un 

selector en pantalla. Sota funcionament normal sempre treballarà donant fred. 

 

Caldera 

Quan el sistema entra en demanda de calor arranquen les bombes dels circuits primari i secundari 

de calor. En el moment que el sistema rep informació de marxa d´aquestes bombes es temporitza 

l´arrancada de la caldera a 1 minut. 

La seqüència de parada és a l´inversa: primer para la caldera i després es temporitza la parada de 

les bombes a 2 minuts. 

Pel que fa a l´intercanvi de calor entre els circuits primari i secundari de calor, mitjançant un llaç de 

control proporcional-integral es realitza una compensació de la temperatura d´impulsió del secundari 

en funció de la temperatura exterior, actuant sobre la vàlvula de 3 vies del primari. 

 

Fig. A.6.   Temp. d´impulsió del secundari com a funció de la temp. 

exterior 
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Hi ha també l´opció de fixar manualment la consigna d´impulsió del secundari sense tenir en compte 

les condicions exteriors. 

 

 

Radiadors 

Al donar l´ordre de marxa mitjançant un selector situat en pantalla, el sistema comença a regular per 

mantenir la temperatura ambient al punt de consigna fixat per l´usuari. 

Mitjançant un llaç de control es comparen la temperatura ambient de la sala de treball amb la 

consigna establerta, i en funció d´aquesta comparació s´actua sobre la marxa-aturada de la bomba 

del secundari dels radiadors. 

 

 

A.2.3. Climatitzador 

La següent figura mostra la pantalla del supervisor general del climatitzador: 

 

 

 

 

Fig. A.7.   Esquemàtic del climatitzador del CER&C 
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Horari de funcionament 

Anàlogament a la caldera i a la bomba de calor el funcionament del climatitzador es regula a través 

de 3 selectors. En el primer s´indica si el funcionament és manual o automàtic. 

En el cas que sigui manual el segon selector permet aturar i posar en marxa el climatitzador. Si és 

automàtic el 3r selector permet escollir l´horari de funcionament del climatitzador. 

 

Pressòstat de filtre 

El pressòstat de filtre mostrarà una alarma quan es sobrepassi la pressió diferencial de colmatació 

del pressòstat.  

 

Ventiladors 

A l´entrar en funcionament el sistema, arranca el ventilador d´impulsió i al cap de 5 segons arranca el 

de retorn.  

Les vàlvules de 3 vies estan enclavades amb la confirmació de l´estat dels ventiladors. 

En el cas que els ventiladors tinguin ordre de marxa i el sistema no rebi confirmació d´aquesta 

marxa, s´enviaran unes alarmes de disfunció al supervisor. 

 

Regulació de la temperatura 

L´usuari pot seleccionar si es regula per temperatura de retorn o per temperatura ambient. 

El climatitzador disposa d´una bateria de fred, 2 de calor i comportes de free-cooling. Quan el 

sistema de gestió rep la confirmació de marxa dels ventiladors, els equips de regulació comencen a 

actuar. 

 

La regulació de la temperatura intentarà en tot moment mantenir el punt de consigna imposat per 

l´usuari, consumint la mínima quantitat d´energia possible. 

El control de la temperatura treballarà en seqüència sobre la bateria de fred, les de calor i les 

comportes de free-cooling. 

 

Les comportes de free-cooling es posicionaran per prendre l´aire més favorable, comparant 

contínuament la temperatura exterior i la de retorn (o les entalpies de retorn i exterior), de manera 

que si les necessitats del local són de refrigeració donarà prioritat a l´aire més fred, i si les 

necessitats són de calor, a l´aire més calent. Si l´actuació de les comportes no permet assolir la 

temperatura de consigna les vàlvules començaran a obrir. 

 

Per garantir la renovació d´aire existeix una mínima obertura de la comporta d´aire exterior 

modificable per l´usuari. 

 

Per potenciar l´estalvi energètic i evitar que les vàlvules de fred i calor treballin al mateix temps 

existeix una zona morta (modificable per l´usuari) que funciona de la següent manera: si la zona 

morta és de 1ºC i la consigna de 22ºC, la vàlvula de fred modularà per mantenir la temperatura a 

22.5ºC i la de calor per mantenir-la a 21.5ºC. 
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Regulació de la humitat 

La humitat també es pot regular per retorn o per ambient. 

 

L´usuari marca un punt de consigna per l´humitat relativa. Si l´humitat es troba per sobre la consigna 

s´inicia el procés de deshumectació obrint la vàlvula de la bateria de fred i compensant amb la bateria 

de calor. Es durà a terme aquesta acció fins assolir la consigna. 

 

Si la humitat es troba per sota la consigna s´actuarà sobre l´humectador fins assolir la consigna. 

 

Per potenciar l´estalvi energètic existeix una zona morta pel control de la humitat que funciona així: 

amb una zona morta del 10% i un consigna del 50% la vàlvula de fred modularà per mantenir la 

humitat al 55% i l´humectador per mantenir-la al 45%. La zona morta de l´humitat es pot modificar 

per l´usuari. 

 

També per estalviar energia existeix un valor màxim d´obertura de la vàlvula de fred per deshumectar, 

modificable per l´usuari. 

 

 

Regulació del cabal d´aire 

El control del cabal d´aire es fa actuant sobre la velocitat del ventilador (a través d´un variador de 

freqüència), en funció de la lectura de la sonda de pressió diferencial. 

 

Amb l´objectiu de mantenir una pressió constant en l´impulsió, es compara la senyal de la sonda de 

pressió amb la consigna establerta. Quan la pressió augmenti es disminuirà el cabal d´aire, i quan la 

pressió disminueixi s´augmentarà el cabal d´aire. 

 

Els 2 variadors de velocitat funcionaran en paral-lel, per tal de mantenir el cabal d´aire constant en el 

climatitzador. 

 

 

Regulació de la qualitat de l´aire interior 

El control de la qualitat de l´aire es farà actuant sobre les comportes de free-cooling, en funció de la 

lectura de la sonda de qualitat d´aire. 

 

Es marca un valor de consigna per la qualitat de l´aire. Si el valor de qualitat d´aire és superior a la 

consigna, les comportes del free-cooling obriran fins a un valor màxim establert (modificable) i fins 

que la qualitat d´aire sigui la desitjada. Si pel contrari el valor de la sonda de qualitat és inferior a la 

consigna, les comportes es posicionaran a un valor mínim ajustat per assegurar sempre una mínima 

renovació d´aire. 

 

 

 



Pág. 108  Annex B 

 

Control anti-gel 

Quan la temperatura exterior estigui per sota la temperatura fixada per l´usuari i el climatitzador no 

estigui en marxa, les vàlvules de fred i calor obriran un 50% per permetre el pas de l´aigua per les 

bateries i evitar així la formació de gel. 

 

Alarmes 

Hi ha les següents: 

- Temperatura de retorn fora de límit 

- Humitat de retorn fora d límit 

- Temperatura ambient fora de límit 

- Humitat ambient fora d límit 

- Temperatura d´impulsió fora de límit 

- Qualitat d´aire ambient fora de límit 

- Disfunció entre marxa i estat dels ventiladors 

- Avís de manteniment d´hores de funcionament dels ventiladors 

- Alarma de colmatació del filtre 

 

 

 

Consignes 

A la següent taula es mostren les consignes i el valor al que s´han fixat inicialment: 

Taula A.1.    Consignes de la instal.lació del CER&C 

 

 

Consigna Valor inicial 

Temperatura  22ºC 

Zona morta de temperatura 1ºC 

Temperatura mínima d´impulsió 15ºC 

Temperatura màxima d´impulsió 40ºC 

Humitat relativa 50% 

Zona morta d´humitat 20% 

Pressió d´impulsió 200 Pa 

Qualitat d´aire (QA) 35 

Fracció mínima d´aire exterior per QA 20% 

Fracció màxima d´aire exterior pe QA 50% 

Màxima obertura de la vàlvula de fred per 

deshumectar 

60% 
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Interruptors 

Hi ha els següents:  

- Selecció horari/manual del climatitzador 

- Selecció marxa/aturada manual del climatitzador 

 

 

 

A.2.4. Control de les caixes VAV 

L´instal.lació disposa de 7 caixes de volum d´aire variable, les quals es gestionen mitjançant el seu 

propi regulador (IQL-17). 

 

Es veu en la següent figura la pantalla del supervisor d´una de les 7 caixes VAV 

 

 

 

Cada caixa disposa d´un selector en pantalla per autoritzar l´inici de la regulació de temperatura de la 

zona que alimenta. 

 

Fig. A.8.   Esquemàtic d´una caixa VAV del CER&C 
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En funció de la temperatura ambient detectada i el punt de consigna fixat per l´usuari l´unitat de 

control genera una demanda del cabal necessari i actua sobre la comporta de la caixa, per intentar 

mantenir aquest cabal. 

 

La lectura de la temperatura d´impulsió del climatitzador és enviada per comunicacions a cada caixa 

VAV, de tal manera que així sap si treballa en fred o en calor. 

 

Com a consigna té la temperatura ambient i com a interruptor la selecció de marxa/aturada manual 

de la caixa. 

 

 

Comptatge d´hores 

Es realitza un comptatge d´hores de funcionament per la caldera, la bomba de calor, les bateries del 

climatitzador, els ventiladors i l´humectador, generant-se un avís de manteniment a ĺ arribar a un 

nombre d´hores indicat pel fabricant. 

 

 

 

 

A.2.5. Supervisió: el programa 962 

La supervisió del sistema de gestió s´efectua mitjançant un ordinador i el programa 962 (programa de 

supervisió de Trend Control Systems) 

 

Té 8 botons de selecció, mitjançant els quals s´accedeix a les diferents pantalles del programa. Són 

les següents : 

 

1. Pàgina d´esquemàtics.  

2. Visualitzador dels components de control: es pot accedir a les variables associades a 

cada regulador i veure´n per exemple l´evolució temporal. 

3. Visualitzador d´alarmes.  

4. Pantalla de configuració: s´hi modifiquen valors dels reguladors, només hi tenen accés els 

responsables de la instal.lació de control. 

5. Pantalla d´usuaris: des d´aquí els usuaris s´identifiquen amb una contrasenya, tinguent 

cadascun d´ells un determinat nivell d´accés al sistema. 

6. Pantalla d´accés a la web del 962: s´hi poden veure les fulles tècniques de tots els 

components de control de la instal.lació, així com el manual d´usuari del 962. (Nota: a la 

pàgina d´esquemàtics es poden veure les fulles tècniques dels components clicant amb el 

ratolí sobre el component corresponent) 

7. Pantalla d´horaris: s´hi poden definir horaris de funcionament pel climatitzador, per la 

caldera i per la màquina reversible per una duració d´un any. 
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8. Pantalla d´accions: s´hi poden especificar accions com ara definir alarmes, guardar valors 

de les sondes que interessin… 

 

 

Visualització dels valors que pren una variable 

Si sobre una determinada variable d´un esquemàtic apareix una mà a l´acostar-hi el ratolí, al clicar 

sobre el ratolí apareixerà l´evolució temporal del valor de la variable en una gràfica. A continuació es 

mostra un exemple de gràfic per la temperatura de retorn de la sala 

 

 

 

 

Es poden variar les escales, tant la de valors, com la de l´interval temporal considerat. El 

visualitzador permet també veure el valor numèric de totes les variables. 

 

Es poden també, en un mateix gràfic, veure l´evolució temporal de més d´una variable. 

 

El programa permet conèixer els valors de les variables per intervals de 15 minuts. Per defecte 

guarda els valors pels últims 10 dies. Si es vol es pot executar una acció per tal d´eliminar aquesta 

limitació.  

 

Tots els valors es guarden numèricament en una base de dades. 

Fig. A.9.   Exemple de visualització gràfica de l´evolució temporal d´una 

variable 
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ANNEX B : DESENVOLUPAMENT DELS TERMES DE 

L´EQUACIÓ DE BALANÇ TÈRMIC 
 

Àrea exterior del cos 

Les unitats de tots els termes de les equacions de balanç tèrmic són  [W/m2]. Si es vol passar a 

[W] cal definir l´àrea nua exterior del cos. L´expressió de Dubois troba aquesta àrea exterior a partir 

de la massa de l´individu en quilos i de l´alçada en metres: 

725.0425.0202.0 HPAD ⋅⋅=
        (Eq. B.1) 

 

El valor típic d´aquesta àrea és de 1.8m2. 

 

 

B.1. METABOLISME I TREBALL NET 

 

B.1.1. Metabolisme 

El metabolisme es defineix com la suma de totes les reaccions que es produeixen en l´organisme 

gràcies a la combustió dels aliments amb l´oxigen. Aquesta energia es transforma pràcticament tota 

en calor dins el cos. 

 

Es poden distingir dues parts en el metabolisme: el metabolisme bassal (Mb) i el degut per l´activitat 

física que s´estigui realitzant (Mact). 

 

actb MMM +=          (Eq. B.2) 

 

El metabolisme bassal representa l´activitat mínima que ha de fer la persona per tal de mantenir-se 

viva i varia amb l´edat, el sexe i el pes. La resta augmenta proporcionalment amb l´intensitat de les 

activitats físiques que s´estan desenvolupant. En general, depèn de l´activitat, de la persona i de les 

condicions de l´entorn. 

 

La taxa metabòlica té per unitats del sistema internacional els [W/m2]. Una unitat específica i 

àmpliament utilitzada és el [met] (1 met equival a 58.15 W/m2). El valor estàndard del metabolisme 

d´una persona sedentària és precisament 1 met. 

 

 

Per determinar el metabolisme es pot fer de diverses maneres: 
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1. Mitjançant taules: s´obté el metabolisme en funció de la tasca que estigui fent l´individu, de 

la posició que estigui adoptant... 

 

Taula B.1.    Taxes típiques de metabolisme 

 

 

Activitat [W/m2] [met] 

Repòs   

   Persona dormint 40 0.7 

   Persona estirada 45 0.8 

   Persona assentada 60 1.0 

   Persona dreta 70 1.2 

Caminant   

   A 3.2Km/h 115 2.0 

   A 4.3Km/h 150 2.6 

   A 6.4Km/h 220 3.8 

Activitats d´oficina   

   Llegint 55 1.0 

   Escrivint 60 1.0 

   Caminant 100 1.7 

   Arxivant 75 1.3 

   Empaquetant 120 2.1 

Activitats vàries   

   Cuinant 95 a 115 1.0 a 2.0 

   Netejant 115 a 200 2.0 a 3.4 

   Ballant 140 a 255 2.4 a 4.4 

   Jugant a tennis 210 a 270 3.6 a 4 

   Jugant a bàsquet 290 a 440 5.0 a 7.6 

 

 

 

2. A partir de la següent equació: 

 

D

O

A

QQR
M 2

)77.023.0(21 ⋅+⋅⋅
=        (Eq. B.3) 

on: 

QR: quocient de respiració; relació molar de CO2 expirat entre O2 inhalat; adimensional. 

QO2: consum volumètric d´oxigen a 0ºC i 101,325Kpa ; [mL/s] 
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L´ús de les taules serà suficient si Mact < 1.5met i l´activitat està ben definida. En canvi, s´hauran 

d´emprar equacions si M act > 3 met o si l´activitat no està ben definida. 

 

Això és vàlid pel càlcul de la taxa metabòlica ‘instantània’. En general, l´activitat d´una persona és un 

conjunt de subactivitats desenvolupades en diferents intervals de temps. Per tant: 

 

∑ ⋅=
i

ii tMM          (Eq. B.4) 

        

on: 

Mi: metabolisme durant l´interval de temps ti ; [W/m2] 

ti : interval de temps considerat ; [s] 

 

 

B.1.2. Treball mecànic  

L´eficiència mecànica de les persones (quocient entre el treball desenvolupat i el metabolisme) és 

molt baixa: per la majoria d´activitats és pràcticament nul.la, i és inusual que superi el 10% (el valor 

màxim en condicions d´esforç físic elevat és del 24%).  

 

Es sol prendre un valor del treball extern W de zero degut al següent: 

1. Sol ser molt petit davant el metabolisme. 

2. Les estimacions específiques són imprecises. 

3. Assumir un valor nul pel treball mecànic és conservador alhora de dissenyar els sistemes 

d´aire condicionat. 

 

 

 

 

 

 

B.2. INTERCANVI DE CALOR A TRAVÉS DE LA PELL 

L´intercanvi de calor per la pell té una component sensible (radiació + convecció) i una component 

latent. 

 

 

B.2.1. Intercanvi de calor sensible a través de la pell 

Es recorda l´equació (Eq. 1.3): 

 

RCCRCq condsens ±±≅±±±=         
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Es poden obtenir els termes de convecció i radiació de manera independent o bé conjuntament. 

 

 

De manera independent 

 )( 4
rclocloeff TTffR −⋅⋅⋅⋅= σε                   (Eq. B.5) 

               o 

)( rclorclo TThfR −⋅⋅=             (Eq. B.6) 

                   

)( aclocclo TThfC −⋅⋅=         (Eq. B.7) 

 

on: 

feff: factor d´àrea de radiació efectiva (relació entre la superfície de radiació efectiva del cos vestit i       

        l´àrea total del cos vestit); adimensional 

fclo: relació de la superfície de l´individu quan està vestit i de la superfície de la persona quan està nua; 

adimensional 

ε: emissivitat mitjana de la superfície exterior del cos vestit o nu; adimensional 

σ: constant de Stefan-Boltzman; 5.67.10-8 W/(m2K4) 

Tclo: temperatura de la superfície del vestit; [K] 

Tr: temperatura radiant mitjana; [K] 

hr:coeficient de radiació; [W/(m2K)] 

hc: coeficient de convecció; [W/(m2K)] 

Ta: temperatura seca de l´aire; [K] 

 

 

De manera conjunta 

Es pot primer expressar l´intercanvi de calor entre el vestit i l´ambient: 

)( ocloclo TThfRC −⋅⋅=+                                  (Eq. B.8) 

on: 

h: coeficient de transferència global (h=hr+hc); [W/(m2K)] 

To: temperatura operativa; [K] 

 

La temperatura operativa es defineix com la mitjana ponderada pels coeficients de transferència de 

calor entre la temperatura radiant mitjana i la temperatura de l´aire: 

cr

acrr
o hh

ThTh
T

+
⋅+⋅

=                (Eq. B.9) 
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Es considera ara l´intercanvi entre la pell i el vestit: 

clo

clopell

R

TT
RC

−
=+                   (Eq. B.10) 

on Rclo és la resistència tèrmica del vestit, expressat en [m2K/W] 

 

Si es considera ara l´intercanvi entre la pell i l´ambient; és a dir, si s´ajunten les anteriors fórmules 

s´obté el següent: 

 

hf
R

TT
RC

clo
clo

opell

⋅
+

−
=+

1
                 (Eq. B.11) 

 

 

 

B.2.2. Intercanvi de calor latent a través de la pell 

Es recorda que la pèrdua de calor latent a través de la pell és la suma de la pèrdua per evaporació 

del suor segregat per l´individu més la pèrdua per difusió de l´aigua a través de la pell (Eq. 1.4) 

 dlat EEq −−=         

La pèrdua per evaporació de la pell depèn de la quantitat d´humitat que hi hagi a la pell i la diferència 

entre la pressió del vapor d´aigua a la pell i la pressió del vapor d´aigua a l´ambient: 

 

 

eclo
clol

TaireTpells
lat

hf
R

ppw
q

⋅
+

−⋅
=

1
)(

,

,
                 (Eq. B.12) 

 

on: 

w:  factor d´humitat de la pell; adimensional 

Ps,Tpell: pressió de vapor d´aigua a la pell, normalment s´assumeix que és la pressió de saturació a la 

temperatura de la pell; [Kpa] 

PTaire: pressió del vapor d´aigua a l´ambient; [Kpa] 

RI,clo: resistència de la roba a la pèrdua de calor per evaporació (anàleg a Rclo); [m
2KPa/W] 

he: coeficient de transferència de calor d´evaporació del suor (anàleg a hc); [W/(m2Kpa)] 
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El factor d´humitat de la pell és la relació entre la pèrdua per evaporació real i la pèrdua màxima per 

evaporació possible (tota la pell recoberta per la humitat; aleshores w=1). La pèrdua per evaporació 

màxima es dóna precisament quan w=1. 

La pèrdua deguda a l´evaporació del suor és directament proporcional a la taxa de suor segregat: 

 vapsuor lmE ⋅=
.

                     (Eq. B.13) 

on: 

msuor: taxa de generació de suor per unitat de superfície; [Kg/(sm2)] 

lvap: calor latent de vaporització de l´aigua = 2.43*106 J/Kg a 30ºC 

La porció del cos que ha d´estar humida per tal de poder evaporar el suor segregat és: 

 
màx

suor E
E

w =                           (Eq. B.14) 

on Emàx és la màxima pèrdua per evaporació possible 

 

Sense regulació del suor, la humitat deguda a la difusió és aproximadament 0.06 en condicions 

normals (pot arribar a baixar fins a 0.02 per valor molt grans de Emàx). Com que en realitat sí hi ha 

segregació de suor, aquest factor de 0.06 s´ha d´aplicar a la part de la pell no coberta pel suor: 

 màxlatsuord qwE _06.0)1( ⋅⋅−=                            (Eq. B.15) 

 

Per altra banda el factor d´humitat es pot obtenir de la següent manera: 

 

 
màxlat

lat
suorsuor q

q
www

_

94.006.0)1(06.0 ⋅+=−⋅+=               (Eq. B.16) 

 

Un cop trobat el factor d´humitat, la pèrdua latent total a través de la pell es pot trobar o bé a partir de 

l´equació (Eq. B.12) o bé a partir de la següent expressió: 

 

 màxlatlat qwq _⋅=                  (Eq. B.17) 
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Resumint, per trobar el factor d´humitat w i la pèrdua latent per la pell es procedeix de la següent 

forma: 

1. Es troba Emàx a partir de l´equació (Eq. B.12) i amb w =1 

2. Es calcula E amb l´equació (Eq. B.13) 

3. Es troba w a partir de (Eq. B.16) 

4. Finalment es troba qlat a partir de (Eq. B.12) o (Eq. B.17) 

 

Encara que la pèrdua de calor latent depèn en l´equació (Eq. B.12) del factor d´humitat, el cos no 

regula directament el factor d´humitat. Sí que regula la taxa de sudoració msuor. El factor d´humitat és 

doncs un resultat indirecte de l´activitat de les glàndules sudoríferes i del potencial evaporatiu de 

l´ambient. El valor límit del factor d´humitat w és 1, pel que si es troba amb la formulació un valor del 

factor d´humitat superior a 1, l´equació (Eq. B.16) passa a no ser vàlida i qlat=Emàx. 

 

 

 

 

 

 

B.2.3. Determinació dels paràmetres necessaris pel càlcul de l´intercanvi de 

la pell amb l´exterior 

Es veurà en aquest apartat com determinar la temperatura radiant mitjana, els coeficients de 

transferència de calor hc i hr,  i tots els paràmetres relacionats amb el vestit.   

 

Temperatura radiant mitjana 

Es defineix com la temperatura uniforme d´un recinte imaginari on la transferència de calor per 

radiació del cos humà seria igual a la transferència per radiació a l´actual recinte no uniforme. 

 

Es pot trobar de maneres diferents. Una d´elles és a partir de les temperatures dels murs i 

superfícies del recinte i de la seva posició respecte la persona: 

[ ] 25.044
11 nnppr TFTFT ⋅++⋅= −− L                 (Eq. B.18) 

on: 

Tn: temperatura de la superfície n; [K] 

Fp-n: factor d´angle entre la persona i la superfície n 

 

L´anterior fórmula quadràtica es pot expressar també linealment per simplificar el seu càlcul. 
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Coeficient de convecció hc 

Hi ha diferents formulacions en funció del tipus d´activitat i la velocitat de l´aire, les quals es poden 

observar en la següent taula:  

Taula B.2.    Equacions per determinar el coeficient de convecció hc 

 

Equació 

[h]=W/(m2K) 

Límits 

[v]=m/s 

Condició 

6.03.8 vhc ⋅=  

1.3=ch  

0.2<V<4.0 

0.2<V<4.0 

Assentat amb moviment 

d´aire 

67.07.87.2 vhc ⋅+=  

1.5=ch  

0.2<V<4.0 

0.2<V<4.0 

Estirat amb moviment 

d´aire 

53.06.8 vhc ⋅=  0.2<V<4.0 Caminant amb aire en 

calma 
39.0)8.0(7.5 −⋅= Mhc  0.2<V<4.0 Actiu amb aire en calma 

39.05.6 vhc ⋅=  0.2<V<4.0 Caminant intensament 

amb aire en calma 
69.08.14 vhc ⋅=  

0.4=ch  

0.2<V<4.0 

0.2<V<4.0 

Dret amb aire en 

moviment 

 

En funció de la velocitat de l´aire i la situació s´usarà una o altra formulació. 

El valor obtingut per aquesta taula s´ha de corregir si la pressió ambiental és diferent de 

l´atmosfèrica: 

55.0)
101300

( T

c
cc P

h
h =                   (Eq. B.19) 

on PT és la pressió ambiental real en Pa. 

 

Coeficient de radiació hr 

Es pot calcular com: 

 

3

2
4 







 +
⋅⋅⋅⋅= rclo

D

r
r

TT
A
A

h σε                 (Eq. B.20) 

on Ar és l´àrea de radiació efectiva, en m2 

El quocient Ar/AD val 0.70 per una persona assentada i 0.73 per una dreta. L´emissivitat és propera a 

la unitat, essent 0.95 el valor estàndard. L´equació anterior s´ha de resoldre de manera iterativa 
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doncs Tclo és també una variable desconeguda. Però en general hr és pràcticament constant per 

ambients interiors, prenent un valor de 4.7 W/(m2K). Si es vol acurar una mica més es pot emprar la 

següent expressió: 

 ε⋅= 7.4rh                    (Eq. B.21) 

 

Factors del vestit 

1) Aïllament tèrmic 

Es defineix l´eficiència tèrmica de la roba a partir de la següent expressió: 

 
opell

oclo
clo TT

TT
F

−
−

=                   (Eq. B.22) 

L´aïllament de la roba es calcula segons l´equació (Eq. B.23): 

 
clo

opell
clo fhq

TT
R

⋅
−

−
=

1
                 (Eq. B.23) 

On Rclo està en [m2KW-1].  

És usual emprar com a unitats de l´aïllament de la roba els [clo]. L´equivalència d´unitats és la 

següent: 

  
12155.00.1

155.0
−⋅⋅=

⋅=

WKmclo

IR
                (Eq. B.24) 

Existeixen taules que donen els valors de l´aïllament per diferents peces de roba. Si es coneixen 

aquests valors, l´aïllament total del vestit es pot trobar a partir d´una de les següents equacions: 

 161.0835.0 , +⋅= ∑
i

icloclo II                  (Eq. B.25) 

 ∑=
i

icloclo II ,                    (Eq. B.26) 

 

2) Àrea de la roba 

Es troba mitjançant la següent expressió : 

cloclo If ⋅+= 3.00.1                   (Eq. B.27) 
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B.3 INTERCANVI DE CALOR A TRAVÉS DE LA RESPIRACIÓ 

 

Es records que l´intercanvi mitjançant la respiració es deu a la suma de l´intercanvi per convecció 

més la pèrdua per evaporació (sensible + latent)  (Eq. 1.5): 

 

 resresrespiració ECq −±=        

 

Es pot expressar també globalment de la següent forma: 

 
D

aexres
respiració A

hhm
q

)(
.

−⋅
=                  (Eq. B.28) 

on: 

mres : cabal màssic de ventilació pulmonar; [Kg/s] 

hex: entalpia específica de l´aire expulsat; [J/ Kg d´aire sec] 

ha: entalpia específica de l´aire inspirat; [J / Kg d´aire sec] 

AD: Àrea de Dubois; [m2] 

Per altra banda, la pèrdua d´aigua pulmonar ma,res  es pot formular de la següent manera: 

 

 
D

aexres
resa

A
WWm

m
)(

.

,

. −⋅
=                  (Eq. B.29) 

on: 

Wex: humitat absoluta de l´aire expulsat; [Kg vapor d´aigua / Kg d´aire sec] 

Wa: humitat absoluta de l´aire inspirat; [Kg vapor d´aigua / Kg d´aire sec] 

 

Sota circumstàncies normals, el cabal màssic de ventilació pulmonar és directament proporcional al 

metabolisme M : 

 Dresres AMKm ⋅⋅=
.

                  (Eq. B.30) 

on: 

Kres: constant proporcional = 1.43 10-6 Kg/J 
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Com s´ha dit la temperatura de respiració es troba propera a la saturació i de valor semblant a la 

temperatura interior del cos. Per ambients interiors la temperatura i la humitat absoluta de l´aire 

expulsat es poden expressar com a funció de les condicions de l´aire ambient: 

 

 
aaex

aaex

WtW
Wtt

⋅+⋅+=
⋅+⋅+=

2.0000065.00277.0
32066.06.32

               (Eq. B.31)  

 

on les temperatures estan en ºC 

Per condicions més extremes aquestes expressions no són vàlides i calen revisar-se. 

 

La humitat absoluta de l´aire es pot trobar de la següent manera: 

 
at

a
a pp

p
W

−
⋅

=
622.0

                  (Eq. B.32) 

On Pa és la pressió parcial del vapor d´aigua i Pt la pressió total de l´aire 

Generalment l´intercanvi de calor per la respiració es dóna com a suma de l´intercanvi sensible més 

la pèrdua latent. Per això es solen prendre les següents simplificacions que es poden acceptar ja 

que la pèrdua sensible a través de la respiració és poc important en el balanç d´energia global: 1) es 

permet assumir en el càlcul de tex unes condicions de l´ambient de 20ºC i 50% d´humitat; 2)l´equació 

(Eq. B.22) es calcula a condicions estàndard. 

Com a resultat de l´aplicació d´aquestes simplificacions podem calcular l´intercanvi de calor a través 

de la respiració de la següent manera: 

 

)5867(1073.1

)15.27334(0014.0
5

ares

ares

pE

TMC

−⋅⋅=

+−⋅⋅=
−                           (Eq. B.33) 

on Ta està en K i pa en kPa. 

 

S´observa que en general l´intercanvi sensible per la respiració serà una pèrdua doncs generalment la 

temperatura de l´aire serà inferior a 34ºC a l´interior dels locals.  
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B.4 CÀLCUL DEL CALOR ACUMULAT O A LA PÈRDUA DEL CALOR 

INTERIOR DEL COS 

El cos es modelitza en dos compartiments separats: la pell i l´interior. D´aquesta manera el calor 

acumulat o perdut es pot expressar separadament per cada compartiment en termes de capacitat 

tèrmica de cada compartiment. 

 

Així: 

 intAAA pell +=                   (Eq. B.34) 

 

On: 

 
dt

dT

A

Cpm
A pell

D

pell
pell ⋅

⋅⋅
= cosα

                  (Eq. B.35) 

dt
dT

A

Cpm
A

D

pell intcos
int

)1(
⋅

⋅⋅−
=

α
                (Eq. B.36) 

 

 

on: 

αpell: fracció de la massa del cos concentrada a la pell; adimensional 

m: massa total del cos; [Kg] 

Cpcos: capacitat específica del cos = 3490 J / (KgK) 
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ANNEX C: RESULTATS DETALLATS eQUEST 
 

A tots els fulls de resultats apareix a la part superior esquerra el tipus de report, a la majoria apareix 

a la part superior dreta el fitxer de dades meteorològiques utilitzat i una mica més amunt apareix 

l´instant en el que s´ha efectuat la simulació. 

 

S´han obviat els resultats que apareixen si el projecte s´ha definit amb sistemes d´estalvi energètic a 

partir de l´ús eficient de la radiació solar que arriba. 

 

Es separen els resultats en les següents categories: 

 

Taula de conversió d´unitats entre sistema internacional i sistema anglès 

És una taula on es troben factors de conversió per passar d´unitats angleses a internacionals per 

totes les magnituds involucrades en el programa. Pot resultar útil ja que el programa utilitza el 

sistema anglès per pràcticament tot; només algun dels reports es dóna també en unitats del sistema 

internacional. 

 

 

C.1. LOADS REPORTS 

LV-N  Detall de les dades geomètriques en les coordenades de l´edifici  

 

LV-A  Dades generals del projecte i de l´edifici  

Apareixen aquí el període de simulació, els dies de disseny i les principals dades de l´emplaçament 

(latitud, longitud, altitud...) 

 

LV-B  Sumari dels espais del projecte  

Apareix per cada espai del projecte, la planta mare, el tipus d´espai (exterior, interior...), la 

il.luminació, l´ocupació, l´equipament el mètode per calcular la infiltració, l´àrea i el volum. 
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LV-C  Detalls de l´espai 

Hi ha un LV-C report per cadascun dels espais del LV-B report. Cadascun d´ells consta de 3 

pàgines.  

Hi apareixen la localització de l´origen de l´espai en les coordenades de l´edifici, l´alçada, l´àrea, el 

volum, el nombre de superfícies (interiors, exteriors i subterrànies), si hi ha o no sistemes d´estalvi 

energètic per radiació solar, el nombre de subsuperfícies (portes i finestres interiors i exteriors), la 

temperatura de càlcul, dades d´infiltració (mètode de càlcul, patró horari, fluxe, renovacions per hora), 

dades d´ocupació (patró horari, nombre, àrea per persona, calor sensible i latent generat), dades 

d´il.luminació (patró horari, tipus, càrrega), dades dels equips elèctrics (patró horari i càrrega), dades 

de les superfícies interiors (nom de la superfície, àrea, tipus de construcció, valor del coeficient U, 

espai adjacent i tipus de superfície), dades de les superfícies exteriors (àrea, longitud, alçada, tipus 

de construcció, valor de U, tipus de superfície i situació en l´espai), dades de les superfícies 

subterrànies (àrea, valor de U i tipus de construcció), dades de finestres (àrea de vidre, 

característiques del vidre, situació de la finestra), dades de les portes. 

 

LV-D  Detalls de les superfícies exteriors del projecte 

Hi ha un report d´aquest tipus per projecte. Ocupa com a mínim dues pàgines.  

La primera o primeres són el llistat de totes les superfícies exteriors, on apareixen per cadascuna 

d´elles l´espai pare, característiques de finestres (valor de U i àrea), de murs (U i àrea) i de finestres 

més murs (valor promitjat de la U per àrees i àrea total).  

La darrera pàgina és un sumari on hi ha per cada orientació de la superfície (nord, sud, est i oest) els 

valors promitjats de U i d´àrees de finestres, murs i finestres+murs. 

 

LV-E  Detalls de les superfícies subterrànies del projecte 

Hi ha només un report d´aquests per projecte. Per cada superfície subterrània apareix el nom, el 

multiplicador, l´àrea, el nom de la construcció i el valor del coeficient de transferència de calor U. 

 

LV-F  Detalls de les superfícies interiors del projecte 

Com en els dos casos anterior, només hi ha un report d´aquests per projecte Per cada superfície 

interior es mostra el seu nom, l´àrea, el tipus de construcció, el tipus de superfície, el valor de U i els 

espais adjacents que separa. 

 

LV-G  Detalls dels patrons horaris del projecte 

Només un report d´aquests per projecte. Dóna el nombre de patrons horaris i per cadascun d´ells 

apareix el nom, el període d´aplicació i els valors que pren pels diferents dies que està definit 

(setmana normal, dissabtes, diumenges, període de vacances...) 
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LV-H  Detalls de les finestres del projecte 

Només un report LV-H per projecte simulat. A dalt de la primera pàgina surten el nombre de finestres 

total, el nombre de rectangulars i el nombre de no rectangulars. 

Per cada finestra apareixen el multiplicador, l´àrea ocupada pel vidre, la longitud i alçada del vidre, la 

localització de l´origen de la finestra en les coordenades de la superfície, l´àrea i el valor de U del 

marc i les característiques del vidre (transmitància, shading coefficient, valor de U...) 

 

LV-I  Detalls de les construccions del projecte 

Un report d´aquests per projecte. Apareix a dalt de tot el nombre de construccions diferents que hi 

ha, especificant quines estan definides per capes i quines ho estan pel mètode ‘ràpid’. 

Per cada tipus de construcció apareix el nom, el valor de la U, l´absorbància de la superfície, l´índex 

de rugositat de la superfície i el tipus de superfície. 

 

LV-J  Detalls dels building shades del projecte 

Un únic LV-J per projecte. Apareixen si n´hi ha, el nombre de building shades (possibles ombres de 

l´edifici, provocades per exemple per arbres) per projecte, i les característiques principals de 

cadascun d´ells. 

 

 

Des de LS-A fins a LS-L, com a molt hi haurà dos reports, un pel dia de disseny (si està definit) i un 

altre per l´arxiu de dades meteorològiques del projecte. El format de les dues fulles és idèntic 

exceptuant que a la part superior central posarà ‘design day’ pel cas del dia de disseny, mentre que 

no posarà res pel cas de l´arxiu de dades meteorològiques.  

 

Una càrrega reportada en el sub-programa LOADS (reports LS-...) es defineix com la quantitat de 

calor que s´ha d´afegir o treure de l´aire interior per tal de mantenir l´espai a una temperatura constant 

i igual a la temperatura de disseny d´aquest espai (definida per cada espai en el programa per 

l´usuari). Aquestes càrregues es modifiquen en el sub-programa SYSTEMS (reports SS-... ) per 

considerar les variacions temporals de temperatura. Al LOADS no s´inclou la càrrega de ventilació 

d´aire exterior, els guanys o pèrdues dels conductes i la calor despresa pels ventiladors; aspectes 

tots ells considerats en el sub-programa SYSTEMS. 
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En algun dels següents reports es detallaran les càrregues totals en components. És a dir, es donen 

la contribució que tenen cada component en una càrrega total. Les components considerades són 

les següents: 

- conducció per murs 

- conducció a través del sostre 

- conducció per finestres  

- radiació  

- conducció per portes  

- conducció per superfícies interiors  

- conducció per superfícies subterrànies  

- ocupants  

- il.luminació 

- equips  

- processos   

- infiltració 

LS-A  Sumari dels pics de càrregues dels espais 

Apareixen per cada espai el pic de càrrega per calor i per fred, així com l´hora en la que es 

produeixen aquests màxims. Apareixen també la suma de les càrregues màximes i el pic màxim de 

l´edifici (aquests dos valors no són iguals, doncs no existeix simultaneïtat entre tots els pics dels 

diferents espais i el pic de l´edifici). Per estiu només considera calor sensible. 

 

LS-B  Components del pic de càrrega per cada espai 

Hi ha un report d´aquest tipus per cada espai del projecte.  

Apareixen primer de tot el nom de l´espai i la temperatura a la qual s´han calculat les càrregues, i a 

continuació l´àrea i el volum de l´espai. 

Després apareixen l´instant que s´ha produït el màxim, tant per fred com per calor, i les condicions 

sota les quals s´han donat els pics (temperatura de bulb sec i de bulb humit, radiació solar 

horitzontal total, velocitat del vent i un índex de nuvolusitat). 

Finalment especifica les components dels màxims de càrrega; és a dir, quina contribució tenen en el 

pic les components definides a principi de l´apartat. 

Per l´estiu especifica quina part de la càrrega és sensible i quina és latent. 

 

LS-C  Components del pic de càrrega de l´edifici 

Aquest és un report a nivell d´edifici, i per tant és únic. 

Té un format similar al report anterior. Especifica l´àrea condicionada i el volum de l´edifici, l´instant i 

les condicions en que es donen els pics i també detalla per components els màxims de càrregues a 

l´hivern i a l´estiu (sensible+latent). 

 

LS-D  Sumari de les càrregues mensuals de l´edifici 

El programa ens especifica en aquest report per cada mes el total de l´energia consumida així com 

els màxims de potència (càrrega) per cada mes tant en fred (només sensible) com en calor. 
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També ens dóna l´energia elèctrica consumida per cada mes, així com el màxim de càrrega 

elèctrica. Cal dir que només inclou el que el sub-programa LOADS pot ‘veure’, com per exemple la 

il.luminació; però no considera per exemple el consum dels ventiladors (això s´inclourà en els reports 

del SYSTEMS). 

 

LS-E  Components de les càrregues mensuals per cada espai 

Hi ha un report d´aquest tipus per cada espai. 

Es detallen per cada mes les contribucions que tenen cada component en l´energia utilitzada per 

hivern i per estiu (sensible i latent) per condicionar l´espai.  

 

LS-F  Components de les càrregues mensuals de l´edifici 

Aquest és un report únic, a nivell d´edifici. 

És similar a l´anterior, especificant per cada mes i component l´energia de càrrega a l´estiu i a 

l´hivern de tot l´edifici.  

Nota: les càrregues corresponents a les superfícies interiors seran nul.les si s´escull la mateixa 

temperatura de disseny per tots els espais. 

 

LS-K  Sumari dels consums per il.luminació, equipament i procés 

Hi ha un report d´aquest tipus per cada espai i un addicional que considera tot l´edifici. 

S´especifica per cada mes i pel total de l´any el consum degut a l´il.luminació, als equips i a 

processos elèctrics, de gas i d´aigua calenta. Això es fa per cada espai i pel total de l´edidici. 

Tots aquests consums han estat definits per l´usuari en la part d´introducció de dades. 

 

 

C.2. SYSTEMS REPORTS 

Llista de missatges del sub-programa SYSTEMS 

Cal mirar sempre aquesta llista, doncs és on apareixen avisos i errors que el programa detecta. 

 

Les càrregues que es consideren en aquest apartat són càrregues a les bateries, que inclouen 

ventilació d´aire exterior, pèrdues i guanys a conductes , calor dels ventiladors i efectes del 

economitzadors (si n´hi ha). 

SV-A  Paràmetres de disseny dels sistemes de climatització de l´edifici 

Hi ha tants reports d´aquest tipus com sistemes hi hagi definits en el projecte. 

Apareixen dos tipus de paràmetres: de nivell de sistema i de nivell zonal. 

Al nivell de sistema es troben: el tipus de sistema, l´altitud, l´àrea que condiciona, la màxima 

ocupació de les zones que serveix, la fracció d´aire exterior, la capacitat frigorífica (sensible+latent), 

el factor de calor sensible, la capacitat calorífica (no inclou bateries d´escalfament zonal), paràmetres 

d´equips d´expansió directa (si s´escauen).  

Hi ha també característiques dels ventiladors; per cadascun que estigui definit (per exemple de retorn 

i d´impulsió) ens apareix: fluxe total (per sistemes de volum d´aire variable aquest valor és la suma 
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dels fluxes d´impulsió de disseny de cadascuna de les zones), la potència demandada, la diferència 

de temperatura que pateix l´aire al passar pel ventilador, la pressió estàtica, les eficiències total i 

mecànica, l´ubicació, i els ratis màxims i mínims de fluxes d´aire (expressats en tant per 1 respecte 

el flux d´aire de disseny). 

Pel que fa als paràmetres de nivell zonal, per cada zona condicionada pel sistema s´especifiquen: 

fluxe d´aire d´impulsió, fluxe d´aire d´expulsió (això no es pot definir a través del Building Wizard), 

potència dels ventiladors zonals (si n´hi ha), mínim flux d´aire, flux d´aire exterior de disseny , 

capacitat frigorífica zonal i factor de calor sensible, rati d´extracció de calor, capacitat calorífica 

zonal, rati d´addició de calor i multiplicador zonal. 

 

SS-D  Sumari de càrregues dels sistemes de climatització de l´edifici 

Aquest és un report a nivell d´edifici, i per tant és únic. 

Especifica la càrrega calorífica i frigorífica (sensible+latent) tant en forma d´energia com de potència 

màxima.  Dóna també el valor de l´energia elèctrica, considerant en aquest cas el que ‘veuen’ els sub 

programes LOADS i SYSTEMS (il.luminació, ventiladors...) però no incloent el que veu el sub-

programa PLANT (consum elèctric dels equips generadors de fred i calor). 

Aquests valors es donen per cada mes i també pel total. Són valors en tots casos globals per tot 

l´edifici. 

 

SS-E  Hores de càrregues dels sistemes de climatització de l´edifici 

Aquest és també un report únic, i a nivell d´edifici. 

Mostra per cada mes i pel total de l´any les següents variables: hores que hi ha càrrega calorífica, 

hores que hi ha càrrega frigorífica, hores que hi ha tant càrrega tant calorífica com frigorífica, hores 

sense càrrega (considera tant si els sistemes estan operant com si no), hores sense càrrega quan 

els sistemes de climatització estan operant, hores de fred i calor disponibles, hores de funcionament 

del sistema, càrrega elèctrica durant el pic de càrrega a l´estiu... 

 

SS-M  Energia elèctrica dels ventiladors dels sistemes de climatització de l´edifici 

Report a nivell d´edifici i únic. 

Mostra per mesos i pel total el consum elèctric dels ventiladors quan s´està proporcionant calor, 

quan s´està proporcionant fred, quan es donen les dues coses a la vegada, i quan no hi ha càrrega. 

Nota important: Aquí no es reporta el consum total dels ventiladors de l´edifici, aquesta variable es 

reporta al PS-E. 

 

SS-A  Sumari de les càrregues per cada sistema 

Hi ha un report d´aquests per cada sistema de climatització dels que disposa l´edifici. 

Format similar al SS-D però en aquest cas a nivell de sistema i no d´edifici. Dóna càrregues de calor, 

de fred i elèctriques per cada mes i pel total de l´any. 

 

SS-B Sumari de les càrregues per cada sistema 

Tants reports d´aquests com sistemes de climatització tingui el projecte. 
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És l´únic report on apareixen on es reporten el refredament, pre-escalfament i post-escalfaments 

zonals per cada sistema (si n´hi ha). Per cadascun dels 3 conceptes es dóna el valor energètic i el 

màxim de potència per cada mes i també pel total de l´any. 

 

SS-C  Hores de càrregues dels sistemes 

Hi ha un report SS-C per cada sistema que tingui l´edifici.  

És un report idèntic al SS-E però a nivell de sistema enlloc de a nivell de tot l´edifici. 

 

SS-H  Ús energètic per cada sistema 

Apareixen tants reports d´aquest tipus com de sistemes dispongui l´edifici. 

Mostra el consum de ventiladors, el consum elèctric per calor (compressor de bombes de calor i 

condensador o re-escalfament elèctric), el consum elèctric per fred (compressor d´equip unitari i 

condensador elèctric), i el consum de fuel per fred i calor. 

Aquestes dades ens les dóna mensual i anualment. 

 

SS-I  Sumari de calor latent i sensible pels diferents sistemes 

Hi ha un report d´aquests per cada sistema del projecte. 

Per cada mes i pel total de l´any mostra per cada sistema l´energia sensible i latent en fred i en calor 

(en calor generalment el calor latent proporcionat serà nul). Dóna els valors tant d´energia com de 

potència màxima, així com l´instant en que es produeix aquest màxim de potència. 

 

SS-J  Pic de càrregues pels sistemes de climatització 

Com a molt 2 reports SS-J per cada sistema, un pels dies de disseny (si estan definits) i l´altre el 

corresponent al fitxer de dades meteorològiques. 

Apareix per cada sistema i hi ha el següent: dia de màxim pic a l´estiu (dia on hi ha hagut la màxima 

potència frigorífica), dia de màxim pic a l´hivern (dia on hi ha hagut la màxima potència calorífica) i dia 

de màxim pic diari (dia de l´any on hi ha hagut més potència calorífica o frigorífica, no té perquè 

coincidir amb cap dels dos anteriors). Per cadascun d´aquests 3 dies, apareixen per cada hora el 

valor de la potència calorífica o frigorífica, el factor de calor sensible (només per potències 

frigorífiques) i les condicions exteriors (temperatura de bulb sec i de bulb humit). 

A part es mostren característiques de l´edifici ja vistes en altres reports: tipus de sistema, pics de 

fred i de calor, fraccions d´aire exterior en els pics... 

 

SS-K  Sumari de temperatures dels espais per cadascun dels sistemes 

Hi ha un report SS-K per cadascun dels sistemes del projecte.  

Per cada sistema s´indiquen els següents valors mitjans dels espais associats al sistema: 

temperatura i diferència entre temperatura exterior i interior (per totes les hores, a estiu, a hivern, 

quan el sistema opera i quan no), i diferència d´humitat entre l´interior i l´exterior. 

Tots aquests valors es donen per cada mes i també pel total de l´any. 

 

SS-R  Sumari del desenvolupament zonal dels sistemes de climatització 

Apareix un report d´aquesta mena per cada sistema de l´edifici. 
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Per cada zona associada al sistema i també pel total apareixen les següents variables: hores en que 

la zona ha estat la zona de màxima demanda calorífica de l´edifici, hores en que la zona ha estat la 

zona de màxima demanda frigorífica de l´edifici i hores en les que la zona ha estat mal condicionada. 

Aquests reports són importants per detectar quines zones són les més crítiques (les que precisen de 

més calor i més fred, i les que estan més mal condicionades). 

Apareixen també per cada zona el nombre d´hores corresponents a càrrega parcial. 

 

SS-L  Consum elèctric dels ventiladors dels sistemes de climatització 

Hi ha un report SS-L per cada sistema del projecte. 

Apareix per cada mes i pel total de l´any el consum de ventiladors durant fred, durant calor, durant 

fred i calor i quan no hi ha càrrega. 

Hi ha, igual que en l´anterior report, un anàlisi de càrregues parcials zonals. 

 

SS-N  Humitat relativa associada als sistemes 

Aquest és un report que apareix per cada sistema de l´edifici. 

És un anàlisi de la humitat relativa associada a l´aire que condiciona el sistema. Dóna per cada hora 

del dia, el nombre total d´hores que els espais condicionats pel sistema prenen un valor d´humitat 

determinat. Aquest report es basa en valors mitjans de totes les zones associades al sistema. 

Pot ser útil per tal de tenir un control de la humitat de l´edifici. 

 

SS-G  Sumari de càrregues zonals 

Hi ha un report d´aquests per cada zona del projecte. 

En cadascun d´ells apareixen les càrregues frigorífica, calorífica i elèctrica (energia, potència màxima 

i instant que es dóna aquest màxim). Això es fa per cada mes i també pel total de l´any. 

Els valors d´aquest report per les càrregues calorífiques i frigorífiques seran diferents de zero si 

existeix escalfament o refredament zonal. 

 

SS-F  Sumari de càrregues zonals 

Hi ha un report SS-F per cada zona de l´edifici. 

Es mostra en aquests report i per cada zona les demandes de fred i calor, el màxim i el mínim valor 

de temperatura de la zona (només considerant quan el sistema està funcionant) i el nombre d´hores 

que no s´ha satisfet la càrrega. Es donen aquests valors per cada mes i també pel total del període 

considerat. 

Aquests valors són importants per poder identificar zones crítiques. 

 

SS-O  Temperatura zonal 

Hi ha un report d´aquests per cada zona. 

Representa un anàlisi de la temperatura per cada zona. Es mostra el total d´hores en que la zona ha 

estat a un determinat valor de temperatura. Només es consideren les hores en les que el sistema 

està funcionant. Pot resultar útil per veure si alguna zona és crítica quant a temperatura. 
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C.3. PLANT REPORTS 

PV-A  Paràmetres de disseny del sub-programa PLANT 

Aquest és un report a nivell d´edifici, i per tant és únic. Hi ha variables referents als circuit d´aigua, a 

les bombes, als equips generadors, a les torres de refrigeració i als generadors d´aigua calenta 

sanitària. 

Circuits d´aigua: apareixen per cada circuit el nom, les capacitats frigorífica i/o calorífica, el flux 

d´aigua, la pèrdua de pressió, el coeficient de pèrdua de calor U, l´equivalent de pèrdues expressat 

com a diferència de temperatures i el volum del circuit. 

Bombes: hi ha el nom de la bomba, el circuit al que pertanyen, el fluxe que bombegen, l´alçada 

proporcionada per la bomba, la potència, i les eficiències mecàniques i total del motor. 

Equips generadors (calderes, màquines refredadores, bombes de calor...): apareixen el circuit que 

alimenten, la potència calorífica o frigorífica, el fluxe d´aigua de disseny i el rendiment de l´equip. 

Torres de refrigeració: si n´hi ha, el programa ens mostra el circuit que ataquen, la capacitat, el fluxe i 

la potència de ventilació. 

Generadors d´aigua calenta sanitària: si n´hi ha, apareixen el circuit que serveixen, la capacitat, el 

fluxe d´aigua... 

 

PS-A  Ús energètic del sistema primari 

Aquest és un report a nivell d´edifici i per tant és únic. 

Presenta per cada mes i pel total de l´any els següents conceptes referents als equips primaris: 

càrrega total de fred i de calor (es consideren totes les càrregues a les bateries, les pèrdues o 

guanys per conductes i el treball de les bombes), càrrega elèctrica total, energia recuperada, consum 

de fuel i d´energia elèctrica per calor i per fred, consum de fuel per a electricitat, consum total de fuel, 

i consum total. 

 

PS-B  Sumari de consum elèctric i de combustible 

Aquest és un report a nivell de tot l´edifici. 

Mostra per cada mes i pel total anual el consum total dels comptadors definits en el projecte. Els 

comptadors poden ser elèctrics i de combustible (per exemple de gas natural). Apareixen el consum 

energètic i també el màxim de potència, així com l´instant en el que es produeix el màxim. 

 

PS-C  Càrregues i consum dels equips primaris 

El PS-C és un report a nivell de projecte, i per tant únic. 

Mostra, per tots els equips primaris (refredadores, calderes, màquines reversibles, torres de 

refrigeració, generadors d´ACS) i bombes dels circuits hidràulics les següents variables: càrrega de 

fred i/o de calor (total energètic i màxim de potència) i consum elèctric i/o de combustible. 
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Aquest és un report important doncs es pot usar per comprovar que l´equip primari està ben 

dimensionat, comparant els màxims de càrrega pels equips amb les capacitats dels equips 

(apareixen al report PV-A). 

Per altra banda, per cada equip apareix el número d´hores que l´equip està treballant a càrrega 

parcial, especificant quina és aquesta parcialització. 

 

PS-D  Càrregues dels circuits hidràulics 

És un report únic i a nivell de projecte. 

Per tots els circuits del sistema hi ha els següents paràmetres: càrrega del circuit a la bateria, guany 

de calor per conductes i càrrega neta del circuit (a l´equip primari). Apareixen també dades referents 

a la parcialització de la càrrega dels circuits. 

 

PS-E  Sumari del consum final d´energia per tots els comptadors  

Hi ha dos reports PS-E: un pel total del consum elèctric (suma de tots els comptadors elèctrics) i un 

pel total del consum de fuel (suma de tots els comptadors de fuel). 

Apareixen per cada mes i pel total de l´any els següents conceptes per cada comptador: consum 

d´il.luminació, consum d´equipament, consum degut a l´escalfament de l´edifici, consum degut al 

refredament de l´edifici, consum de bombes, consum de ventiladors, consum associat a l´aigua 

calenta sanitària… 

Per cadascun dels anteriors conceptes apareixen bàsicament l´energia consumida, la potència 

màxima consumida i l´instant en que es produeix el màxim. 

 

PS-F  Sumari del consum final d´energia per cadascun dels comptadors 

Hi ha un report d´aquest tipus per cada comptador elèctric o de combustible que hi hagi definit en el 

projecte. 

Aquest report és idèntic a l´anterior, amb la diferència que mostra només els valors per un comptador 

en concret. 

Si s´usa només un comptador elèctric i un de fuel, aquest report serà exactament igual que l´anterior. 

 

Report BEPS (Building Energy Performance) 

Aquest és un report únic i a nivell de tot el projecte. 

Mostra per cadascun dels comptadors del projecte el consum total de l´edifici pels següents 

conceptes: consum d´il.luminació, consum d´equipament, consum degut a l´escalfament de l´edifici, 

consum degut al refredament de l´edifici, consum de bombes, consum de ventiladors, consum 

associat a l´aigua calenta sanitària… 
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Report BEPU (Building Utility Performance) 

Aquest report és idèntic a l´anterior excepte en les unitats pels comptadors ([MBTU] abans i [kWh] i 

[tèrmies] ara) 

 

PS-H  Càrregues i ús energètic pels circuits hidràulics i pels equips primaris del projecte 

Hi ha un PS-H report per cadascun dels circuits hidràulics i per cadascun dels equips generadors 

que s´han definit a l´edifici. 

Pels diferents circuits hidràulics definits apareixen: capacitat frigorífica i/o calorífica, fluxe, pèrdua de 

pressió, valor del coeficient U de pèrdua de calor, equivalent de la pèrdua de calor en diferència de 

temperatura que experimenta el fluid, i volum del circuit. També apareixen per cada mes i pel total de 

l´any la càrrega del circuit a la bateria, la càrrega neta (a l´equip primari) i la pèrdua de calor als 

conductes. Finalment es mostra la parcialització de càrregues dels circuits. 

Quant als equips generadors apareixen: tipus d´equip (caldera, refredadora…), circuit que serveix 

l´equip, capacitat frigorífica o calorífica de l´equip, flux de disseny i rendiment. Es mostren també per 

cada mes i per tot l´any el següent: càrrega energètica, consum elèctric, consum de fuel i 

parcialització de la càrrega. 

 

 

C.4. ECONOMICS REPORTS 

Apareixen en varis sub-reports els resultats econòmics del projecte. Fonamentalment són els 

següents: cost d´electricitat i de combustible en unitats monetàries i paràmetres d´anàlisis 

econòmics (si s´escau). 
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ANNEX D : PRESSUPOST 
 

 

 

S´ha elaborat considerant el següent: 

 

Taula D.1.    Detall del pressupost 

 

Tasca desenvolupada Preu de l´hora 

de treball 

Nº d´hores 

dedicades 

Pressupost 

parcial 

Preparació prèvia 15€ 200 3.000€ 

Búsqueda d´informació 10€ 100 1.000€ 

Treball d´enginyeria 40€ 500 20.000€ 

Recopilació i redacció 15€ 200 3.000€ 

 

 

 

Segons aquesta taula el pressupost total del projecte és de 27.000€ 
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ANNEX E: PROGRAMA eQUEST I ARXIU DEL CER&C 

 
S´adjunta en format CD l´arxiu eQUESTv2-55_Setup.exe que permet instal.lar el programa eQUEST 

2.55 (versió utilitzada). 

 

S´ha adjuntat també el fitxer de dades meteorològiques per Barcelona (barcelona.bin) i l´arxiu 

CER&C.pd2 (fitxer per poder entrar al programa on hi ha definit el project del CER&C). 

 

Dels arxius generats pel programa al fer la simulació del project del CER&C s´han adjuntat els 

següents: 

- entrades.pdf: fitxer on es pot veure les dades d´entrada al project. 

- Resultats_detallats.pdf: fitxer on es poden veure els resultats detallats del project.  

 

 




