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Resum 

 

Aquest projecte presenta la problemàtica de climatitzar un edifici antic de principis de segle 

XX que tant es dona a l’Eixample de Barcelona, mes concretament, aquest edifici es troba al 

carrer Lluís Companys de Barcelona just al costat del barri gòtic. Aquest projecte té com a 

finalitat obtenir un disseny òptim de la instal·lació de climatització per a un edifici on no s’ha 

tingut en compte en el seu disseny instal·lacions tant importants com és la climatització. 

Per tal d’obtenir un disseny òptim, es contemplaran les diferents opcions existents de 

climatitzar l’edifici, fent una comparació en diferents aspectes tals com cost instal·lació, 

flexibilitat d’instal·lació, eficiència energètica, harmonia amb l’edifici i el barri on està ubicada 

l’activitat, i per últim escollir el que millor s’adapti a les condicions estructurals, estètiques i 

ambientals del edifici. Per tal d’aconseguir tot això es farà un estudi energètic de l’edifici així 

com les seves necessitats, i es resumiran les diferents opcions de mercat per tal de fer una 

instal·lació moderna, funcional i de baix cost de manteniment. També s’ha de tenir en compte 

els requeriments funcionals, pràctics i estètics que la propietat de l’activitat exigeix en la 

instal·lació, ja que en les oficines s’ubicaran organismes oficials de la Generalitat de 

Catalunya i per tant ha de ser un punt de referència per la societat.  

Donat que l’ús principal del edifici serà el de oficines, la complexitat de la instal·lació i la 

tipologia del edifici, es plantejaran diferents sistemes de climatització que millor s’adaptin a 

l’edifici. Entre les opcions estudiades s’escollirà la més adequada segons els paràmetres 

fixats per la propietat i la tipologia del edifici. Es plantejaran també sistemes de recuperació 

de calor en l’aire de ventilació així com sistemes de gestió informatitzada dels sistemes. 
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1. Introducció 

Aquest projecte tracta de la problemàtica de climatitzar un edifici centenari de difícil 

configuració el qual s’ha d’adaptar a les necessitats actuals de funcionalitat i confort dintre 

d’uns paràmetres de normativa ambiental i d’instal·lacions actual.  

1.1. Objectius del projecte 

Amb el present estudi es tracta de trobar una solució òptima dintre d’uns marges legals per 

climatitzar un edifici d’oficines el qual s’està remodelant i actualitzant als requeriments propis 

d’una activitat d’aquest tipus. Es considerarà una solució òptima a una solució que compleixi 

amb la normativa vigent, compleixi amb els requeriments de la propietat, tingui una eficiència 

energètica elevada i que s’adapti de millor forma a l’edifici en l’estat actual amb interacció 

amb les altres instal·lacions. Es tindrà molt en compte el impacte visual i ambiental de la 

instal·lació sobretot en el soroll. 

1.2. Abast del projecte 

El projecte té la finalitat de trobar una solució òptima i una vegada trobada fer el disseny 

d’aquesta instal·lació en tots els seus aspecte, tant de disseny d’equips frigorífics com a 

ventilació, conduccions, sales tècniques dels equips, difusió i materials de la instal·lació. Per 

un costat aquest projecte és un estudi tècnic de climatització en un edifici i per altre costat 

aquest projecte és un projecte executiu de les instal·lacions de climatització i ventilació, així 

com el disseny dels elements auxiliars de control, difusió i conducció del sistema.  
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2. Descripció de l’edifici 

2.1. Situació i emplaçament: 

L’ edifici està situat a l’ avinguda Lluís Companys nº 7, 08003 Barcelona. L’edifici a 

condicionar, es troba buit i en una zona urbana amb tots els serveis connectats. Es troba 

envoltat per tres carrers, el Carrer del davant del portal nou, des del qual es pot accedir 

directament a la planta soterrani, la placeta del comerç , per on trobem l’accés principal a 

l’edifici i pel carrer Lluís companys on es troba l’antic accés principal a l’edifici, reconvertit ara 

en sortida d’emergència.  

 

2.2. Tipologia del edifici: 

L’edifici està format per planta soterrani, planta baixa i cinc plantes sobre el nivell de l'accés.  

En planta soterrani està ubicat l’arxiu general de l’edifici, espais destinant per magatzems, 

vestuaris pel personal de manteniment, una sala d’actes, i llocs de treball pels administratius. 

En aquesta planta també i trobem la zona de subministrament i control de metadona, que 

també és objecte de remodelació i adequació. 

En la planta baixa es troba l’accés, una sala per seminaris, la recepció, la zona d’espera 

general de l’edifici i llocs de treball pels administratius. 

De la planta primera a la planta quarta es distribueixen els espais amb despatxos individuals 

per directius i caps de departament i espais col·lectius de llocs de treballs per administratius. 

En totes les plantes trobem sales de reunions i banys.  

I per últim en la planta cinquena es troba un espai destinant a office pels treballadors i les 

sales d’instal·lacions. 
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2.2.1. Quadre de superfícies: 

Per tal de comprendre millor com és l’edifici a continuació s’exposa amb la següent taula el 

quadre de superfícies i volums.  

 

PLANTA SALA AREA (m 2) H (m) VOL (m3) 

10-SALA ACTES 52,7 2,85 150,1 

15-DESPATX 1 17,7 2,85 50,5 

16-SALA REUNIONS 2 13,1 2,85 37,2 

20-SALA D'ESPERA 1 16,3 2,85 46,6 

21-SALA D'ESPERA 2 10,3 2,85 29,4 

22-LAB.ABUS DROGUES 21,6 2,85 61,6 

24-LAB.ELAB. METADONA 19,4 2,85 55,4 

SOTERRANI 

25-OFFICE 13,3 2,85 37,9 

1-SALA TREBALL ADM 51,8 3,3 170,8 

2-SALA SEMINARIS 68,2 3,3 225,1 

DISTRIBUIDOR CENTRAL 83,8 3,3 276,5 

13-SALA TREBALL ADM 144,7 3,3 477,3 

PLANTA BAIXA 

14-RECEPCIÓ 36,2 3,3 119,5 

1-DESPATX 1 20,2 3,2 64,6 

2-DESPATX 2 18,7 3,2 59,7 

3-DESPATX 3 19,9 3,2 63,8 

4-DESPATX 4 16,0 3,2 51,1 

5-DESPATX 5 18,4 3,2 59,0 

6-DESPATX 6 9,5 3,2 30,5 

8-SALA D'ESPERA 8,2 3,2 26,3 

DISTRIBUIDOR 74,0 3,2 236,7 

15-SALA REUNIONS 27,1 3,2 86,7 

24-SALA TREBALL ADM 144,1 3,2 461,1 

PLANTA 
PRIMERA 

25-SALA TREBALL ADM 33,5 3,2 107,2 

1-DESPATX 1 28,9 3,2 92,4 

2-DESPATX 2 20,6 3,2 66,0 

3-DESPATX 3 20,6 3,2 66,0 

4-SALA TREBALL ADM 33,2 3,2 106,3 

5-SALA D'ESPERA 7,9 3,2 25,2 

DISTRIBUIDOR 74,0 3,2 236,7 

10-SALA REUNIONS 27,5 3,2 88,1 

18-SALA TREBALL ADM 144,1 3,2 461,1 

PLANTA 
SEGONA 

19-SALA TREBALL ADM 30,3 3,2 97,0 

Taula   2.2.1.a: Taula superfícies Edifici. 
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PLANTA SALA AREA (m 2) H (m) VOL (m3) 

1-DESPATX 1 20,1 3,1 62,4 

2-DESPATX 2 18,6 3,1 57,6 

3-DESPATX 3 20,5 3,1 63,7 

4-DESPATX 4 11,3 3,1 34,9 

5-DESPATX 5 16,3 3,1 50,6 

DISTRIBUIDOR 74,0 3,2 236,7 

10-SALA REUNIONS 27,5 3,1 85,3 

17-SALA TREBALL ADM 144,1 3,1 446,7 

PLANTA 
TERCERA 

18-SALA TREBALL ADM 33,6 3,1 104,0 

1-DESPATX 1 24,5 2,7 66,3 

2-DESPATX 2 15,0 2,7 40,4 

3-DESPATX 3 14,9 2,7 40,3 

4-DESPATX 4 13,6 2,7 36,7 

5-DESPATX 5 13,6 2,7 36,8 

6-DESPATX 6 18,7 2,7 50,5 

7-DESPATX 7 13,2 2,7 35,5 

DISTRIBUIDOR 74,0 3,2 236,7 

12-SALA REUNIONS 26,3 2,7 70,9 

18-SALA TREBALL ADM 144,1 2,7 389,0 

PLANTA 
QUARTA 

19-SALA TREBALL ADM 33,5 2,7 90,5 

PLANTA 
CINQUENA 

8-OFFICE 73,7 2,5 184,4 

Taula   2.2.1.b: Taula superfícies Edifici. 

2.2.2. Estat actual de l’edifici: 

En el projecte únicament es realitzarà la rehabilitació interior de l’edifici, ja que en una fase 

anterior es va intervenir en la restauració de la façana, substitució de tancaments de façana i 

tots els reforços estructurals necessaris per tal de deixar els espais en condicions per poder 

realitzar la reforma interior.  

Actualment l’interior del edifici està net per començar a realitzar les tasques de muntatge de 

les instal·lacions elèctriques, de climatització, contra incendis, telecomunicació, fontaneria i 

sanejament, a més de les actuacions d’obra civil com instal·lació de fals sostre, muntatge de 

les divisions de fusteria metàl·lica, col·locació paviments de fusta, així com els revestiments 

de les parets interiors i els banys.  Per tal de comprendre millor l’estat actual del edifici, veure 

l’annex corresponent d’imatges fotogràfiques. 
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2.3. Criteris de la propietat: 

La Propietat del Projecte correspon a Generalitat de Catalunya, Departament de Salut, amb 

domicili social Travessera de les Corts 131-159, Pavelló Ave Maria, 08028 Barcelona. 

Degut a que l’ús principal del edifici serà com a oficines, els requisits que la propietat ha 

definit per aquest projecte son els següents:  Complir amb la normativa administrativa vigent, 

complir amb la normativa tècnica vigent, dotar l’edifici d’una instal·lació de climatització 

moderna, eficient, senzilla i flexible, i que estigui integrada amb l’arquitectura del edifici. 

L’edifici a climatitzar té set plantes a climatitzar amb més de 5 zones per plantes a climatitzar, 

és degut això que uns dels criteris que han de complir les noves instal·lacions de climatització 

és poder zonificar les diferents zones de l’edifici segons les necessitats de climatització i 

segons els usos de cada sala. També serà un requisit important que la instal·lació de 

climatització no requereixi personal d’alt grau d’especialització per al manteniment.  

Degut a que el edifici es troba en una zona urbana residencial, de cert valor arquitectònic i 

per tant sensible als canvis, s’haurà de tenir molta cura amb la incidència que pugui tenir les 

noves instal·lacions dintre d’aquest marc històric tant de forma visual com acústica de les 

instal·lacions. 
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3. Estudi tèrmic de l’edifici: 

En l’estudi tèrmic de l’edifici es contemplen tots els paràmetres de càlcul de necessitats 

tèrmiques i normatives que incideixen o afecten els càlculs. En aquest apartat es defineix les 

necessitats màximes-mínimes i anuals de demanda de potència tèrmica ja siguin degudes a 

càrregues internes o com a càrregues per ventilació.  Els següents apartats exposen els 

resultats dels càlculs, podent consultar els càlculs als annexes corresponents adjunts a 

aquesta memòria. 

 

3.1. Normatives i Reglamentació: 

Per a la confecció del càlcul i disseny de climatització del present projecte s’han seguit les 

següents normatives i reglamentacions: 

 

• ITE. Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis, R.D. 1751/1998 de 31 de 
Juliol de 1.998 

• NRE-AT -1987, Condicions tèrmiques en els edificis. 

• NBE C.P.I. -1996, Condicions de protecció contra els incendis en els edificis. 

• Reglament d'Aparells a Pressió, i Instruccions tècniques complementaries. R.D. 
1.244/79 

• Reglament de Seguretat per a Plantes i Instal·lacions Frigorífiques i les seves 
Instruccions Tècniques complementàries. 

• Normes UNE d'obligat compliment 

• Recomanacions de les Entitats d’Inspecció i Control (EIC). 

• Ordenança General de Seguretat i Higiene en el treball 

• Recomanacions de les Companyies Subministradores 

• Reglament i Instruccions Tècniques de les Instal·lacions Tèrmiques en Edificis. 

• Ordenances de l’Ajuntament de Barcelona 

Taula   3.1.a: Taula Normativa i Reglamentació. 
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3.2. Càlcul de necessitats tèrmiques: 

3.2.1. Locals a tractar: 

S’ha considerat com a locals a tractar climàticament la totalitat de les sales de l’edifici 

excepte els recintes humits, magatzems i sales tècniques. 

3.2.2. Paràmetres de càlcul: 

Per al càlcul dels estats de càrregues tèrmiques de les diferents zones de l’edifici, s’han pres 

els següents paràmetres: 

 Temperatures i humitats relatives : 

Les condicions de càlcul són les obtingudes de UNE 100.002  

 

 

 

 

 

 

Les condicions interiors venen estipulades per la ITE 02.2 i són les expressades a la següent 

taula: 

 

CONDICIONS INTERIORS 

Temperatura seca estiu: 23 oC 

Humitat relativa estiu: 55 % 

Temperatura seca hivern: 19 oC 

Humitat relativa hivern: 55 % 

CONDICIONS EXTERIORS 

Temperatura seca estiu: 31 oC 

Humitat relativa estiu: 68 %  

Temperatura seca hivern: 2 oC 

Humitat relativa hivern: 80 %  

Taula   3.2.2.a: Taula Condicions Exteriors           

        a la província de Barcelona. 

 

Taula   3.2.2.b: Taula Condicions Interiors. 
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Alçada sobre el nivell del mar : 

L’alçada considerada per aquest edifici sobre el nivell del mar és de 15 m. 

 

Horari de funcionament : 

Degut a que l’ús principal de l’edifici és d’oficina administrativa, es contempla als càlculs l’ús 

dintre de l’horari habitual: laborables de 8 a 18 h.  

 

Transmissions tancaments de l’edifici : 

Els detalls constructius s'assenyalen en els plànols d'arquitectura, i els coeficients de 

transmissió considerats són els següents: 

 

Tancament Coeficient de conductivitat  

vidre doble amb càmara d’aire 3,00 kcal/h·m2·  oC 

paret exterior aïllada 0,50 kcal/h·m2·  oC 

envà 1,25 kcal/h·m2·  oC 

sostre 1.25 kcal/h·m2·  oC 

terra 1,25 kcal/h·m2·  oC 

coberta 0,50 kcal/h·m2·  oC 

 

Taula   3.2.2.c: Taula Coeficient transmissions- 
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Una vegada fets els càlcul de càrregues tèrmiques per a cada sala de l’edifici (càlculs 

adjuntats a l’annex corresponent) es passa a resumir els resultats calculats per al dia i hora 

mes desfavorable de l’estiu i de l’hivern dintre del horari de funcionament de les oficines. Els 

càlculs de càrregues estan calculats amb ajuda d’un software anomenat QTER v.1.0 editat 

pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.   

Resultats de necessitats de refrigeració: 

CARGA TOTAL
(kcal/h)

10-SALA ACTES 3427 5728 9155 3865 1370 5235 14390 0,49 273
15-DESPATX 1 187 2477 2664 414 147 561 3225 0,81 182
16-SALA REUNIONS 2 571 1188 1759 644 228 872 2631 0,54 202
20-SALA D'ESPERA 1 428 1140 1568 805 285 1090 2658 0,54 163
21-SALA D'ESPERA 2 257 752 1009 483 171 654 1663 0,56 161
22-LAB.ABUS DROGUES 187 1926 2113 414 147 561 2674 0,78 124
24-LAB.ELAB. METADONA 281 2118 2399 621 220 841 3240 0,72 167
25-OFFICE 187 987 1174 414 147 561 1735 0,65 131
1-SALA TREBALL ADM 750 4112 4862 1657 588 2245 7107 0,66 137
2-SALA SEMINARIS 1875 5073 6948 4142 1469 5611 12559 0,52 184
DISTRIBUIDOR CENTRAL - - 9204 - - - 9204 - 110
13-SALA TREBALL ADM 2812 17759 20571 6213 2203 8416 28987 0,69 200
14-RECEPCIÓ 656 4609 5265 1450 514 1964 7229 0,71 200
1-DESPATX 1 281 1480 1761 621 220 841 2602 0,65 129
2-DESPATX 2 281 1773 2054 621 220 841 2895 0,69 155
3-DESPATX 3 281 1642 1923 621 220 841 2764 0,67 139
4-DESPATX 4 281 1502 1783 621 220 841 2624 0,66 164
5-DESPATX 5 281 1569 1850 621 220 841 2691 0,66 146
6-DESPATX 6
8-SALA D'ESPERA
DISTRIBUIDOR - - 4272 - - - 4272 - 58
15-SALA REUNIONS 750 2818 3568 1657 588 2245 5813 0,59 215
24-SALA TREBALL ADM 2812 15404 18216 6213 2203 8416 26632 0,66 185
25-SALA TREBALL ADM 562 4527 5089 1243 441 1684 6773 0,73 202
1-DESPATX 1 281 2068 2349 621 220 841 3190 0,72 110
2-DESPATX 2 281 1632 1913 621 220 841 2754 0,67 134
3-DESPATX 3 281 1773 2054 621 220 841 2895 0,69 140
4-SALA TREBALL ADM 562 3142 3704 1243 441 1684 5388 0,66 162
5-SALA D'ESPERA 187 630 817 414 147 561 1378 0,56 175
DISTRIBUIDOR - - 4272 - - - 4272 - 58
10-SALA REUNIONS 750 4112 4862 1657 588 2245 7107 0,66 258
18-SALA TREBALL ADM 2812 15404 18216 6213 2203 8416 26632 0,66 185
19-SALA TREBALL ADM 562 4527 5089 1243 441 1684 6773 0,73 223
1-DESPATX 1 281 1602 1883 621 220 841 2724 0,67 135
2-DESPATX 2 281 1726 2007 621 220 841 2848 0,68 153
3-DESPATX 3 281 1619 1900 621 220 841 2741 0,67 133
4-DESPATX 4 187 1163 1350 414 147 561 1911 0,69 170
5-DESPATX 5 281 1408 1689 621 220 841 2530 0,64 155
DISTRIBUIDOR - - 4272 - - - 4272 - 58
10-SALA REUNIONS 750 2726 3476 1657 588 2245 5721 0,58 208
17-SALA TREBALL ADM 2812 15404 18216 6213 2203 8416 26632 0,66 185
18-SALA TREBALL ADM 562 4527 5089 1243 441 1684 6773 0,73 202
1-DESPATX 1 281 1672 1953 621 220 841 2794 0,68 114
2-DESPATX 2 281 1357 1638 621 220 841 2479 0,64 166
3-DESPATX 3 281 1275 1556 621 220 841 2397 0,62 161
4-DESPATX 4 281 1218 1499 621 220 841 2340 0,61 172
5-DESPATX 5 281 1157 1438 621 220 841 2279 0,60 167
6-DESPATX 6 281 2061 2342 621 220 841 3183 0,72 170
7-DESPATX 7 281 1712 1993 621 220 841 2834 0,68 215
DISTRIBUIDOR - - 4272 - - - 4272 - 58
12-SALA REUNIONS 750 2308 3058 1657 588 2245 5303 0,55 202
18-SALA TREBALL ADM 2734 14762 17496 6213 2203 8416 25912 0,65 180
19-SALA TREBALL ADM 562 3559 4121 1243 441 1684 5805 0,69 173

PLANTA 
CINQUENA 8-OFFICE 1875 6553 8428 4142 1469 5611 14039 0,57 190

Càlculs Necessitats Refrigeració 

Calor Aire Exterior

fcs

0,63

Gran Calor Total

2457 138

Calor Total Intern
Total 

(kcal/h)

1616

Latente 
(kcal/h)

Total 
(kcal/h)

Latente 
(kcal/h)

Sensible 
(kcal/h)

Sensible 
(kcal/h)

RATI

841281 1335 621 220

PLANTA 
TERCERA

PLANTA 
QUARTA

PLANTA 
BAIXA

PLANTA 
PRIMERA

PLANTA 
SEGONA

SALA

SOTERRANI

PLANTA

 

Taula   3.2.2.d: Taula resum carregues tèrmiques Refrigeració. 
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Resultats de necessitats de Calefacció: 

Calor Aire Exterior Calor total Intern Carga Total
(kcal/h) (kcal/h) (kcal/h)

10-SALA ACTES 3770 1974 5744 109
15-DESPATX 1 404 1182 1586 90
16-SALA REUNIONS 2 628 716 1344 103
20-SALA D'ESPERA 1 785 860 1645 101
21-SALA D'ESPERA 2 471 657 1128 109
22-LAB.ABUS DROGUES 404 1080 1484 69
24-LAB.ELAB. METADONA 606 1048 1654 85
25-OFFICE 404 723 1127 85
1-SALA TREBALL ADM 1616 2712 4328 84
2-SALA SEMINARIS 4039 3529 7568 111
DISTRIBUIDOR CENTRAL 0 4962 4962 59
13-SALA TREBALL ADM 6059 6510 12569 87
14-RECEPCIÓ 1414 2181 3595 99
1-DESPATX 1 606 1277 1883 93
2-DESPATX 2 606 1651 2257 121
3-DESPATX 3 606 1418 2024 102
4-DESPATX 4 606 1306 1912 120
5-DESPATX 5 606 1342 1948 106
6-DESPATX 6
8-SALA D'ESPERA
DISTRIBUIDOR - - 3155 43
15-SALA REUNIONS 1616 1601 3217 119
24-SALA TREBALL ADM 6059 5719 11778 82
25-SALA TREBALL ADM 1212 2081 3293 98
1-DESPATX 1 606 1776 2382 83
2-DESPATX 2 606 1364 1970 96
3-DESPATX 3 606 1534 2140 104
4-SALA TREBALL ADM 1212 2004 3216 97
5-SALA D'ESPERA 404 639 1043 133
DISTRIBUIDOR - - 3155 43
10-SALA REUNIONS 1616 1532 3148 114
18-SALA TREBALL ADM 6059 5719 11778 82
19-SALA TREBALL ADM 1212 1987 3199 106
1-DESPATX 1 606 1308 1914 95
2-DESPATX 2 606 1498 2104 113
3-DESPATX 3 606 1339 1945 95
4-DESPATX 4 404 961 1365 121
5-DESPATX 5 606 1132 1738 106
DISTRIBUIDOR - - 3155 43
10-SALA REUNIONS 1616 1532 3148 114
17-SALA TREBALL ADM 6059 5719 11778 82
18-SALA TREBALL ADM 1212 1987 3199 95
1-DESPATX 1 606 1290 1896 77
2-DESPATX 2 606 1047 1653 110
3-DESPATX 3 606 952 1558 104
4-DESPATX 4 606 897 1503 111
5-DESPATX 5 606 823 1429 105
6-DESPATX 6 606 1189 1795 96
7-DESPATX 7 606 855 1461 111
DISTRIBUIDOR - - 3155 43
12-SALA REUNIONS 1616 1272 2888 110
18-SALA TREBALL ADM 6059 5075 11134 77
19-SALA TREBALL ADM 1212 1657 2869 86

PLANTA 
CINQUENA 8-OFFICE 4039 2482 6521 88

606 1295

Càlculs necessitats Calefacció

PLANTA 
TERCERA

PLANTA 
QUARTA

PLANTA 
BAIXA

PLANTA 
PRIMERA

PLANTA 
SEGONA

SALA

SOTERRANI

PLANTA RATI

1071901

 

 Taula   3.2.2.e: Taula resum carregues tèrmiques Calefacció. 
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Els càlculs exposats anteriorment serviran per seleccionar la potència de les unitats de 

tractament d’aire (UTA) de cada dependència segons el sistema escollit i de la potència total 

del sistema de producció d’energia de refrigeració i de calefacció. Es seleccionarà els equips 

tant per potència tèrmica calorífica com frigorífica, tenint en compte potències sensibles, 

latents i com es farà l’aportació d’aire exterior de ventilació. Els resultats anteriors es poden 

consultar a l’arxiu taula resum de càrregues tèrmiques.xls . 

A continuació en els següents punts 3.3 i 3.4 es farà un resum de les carregues de ventilació 

i les carregues i necessitats anual de potència tèrmica.  

3.3. Ventilació: 

Segons el reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (Real Decret 1751/1998) i la 

instrucció tècnica complementaria “ITE 02.2.2 Calidad del aire Interior y ventilación” per al 

manteniment d’una qualitat acceptable del aire en els locals ocupats es consideraran els 

criteris de ventilació indicats en la norma UNE 100011 en funció del tipus de local i del nivell 

de contaminació dels ambients. També s’especifica que aquest aire de ventilació exterior 

s’ha de tractar tèrmicament abans de ser introduït en els locals. 

Per aquest motiu s’ha tingut en compte en els càlculs de càrregues tèrmiques aportacions 

d’aire exterior segons els m2 de local o persones que es troben en cada local (Segons sigui 

més restrictiu). Aquests càlcul s’han fet considerant les condicions de temperatura i humitat 

exteriors i considerant de que aquest aire s’ha de tractar fins a les condicions interiors de 

temperatura i humitat. Les renovacions es faran segons la següent taula: 

 

Tipus Per Per Per Altres 
de Local Persona m² local   

Aparcaments - 18 - - 
Arxius - 0,9 - - 
Auditoris 28,8 - - - 
Aules 28,8 - - - 
Autòpsia - 9 - - 
Banys individuals - - 54 - 
Banys públics - - - 90 
Bars 43,2 43,2 - - 
Botigues  d'animals - 18 - - 
Botigues  en general 36 2,7 - - 
Botigues  especials - 7,2 - - 
Cafeteries 54 54 - - 
Cuines 28,8 7,2 - - 
Dormitori hospital 54 - - - 
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Dormitori hotel - - 54 - 
Dormitoris col·lectius 28,8 5,4 - - 
Escenaris 28,8 21,6 - - 
Estudis fotogràfics - 9 - - 
Gimnàs 43,2 14,4 - - 
Grades de recintes esportius 28,8 43,2 - - 
Grans magatzems 28,8 7,2 - - 
Laboratoris 36 10,8 - - 
Magatzem - 5 - - 
Menjadors 36 21,6 - - 
Oficines 36 3,6 - - 
Passadissos - - - - 
Passadissos de Centres Comercials - 3,6 - - 
Piscines - 9 - - 
Quiròfans 54 10,8 - - 
Reprografia - 9 - - 
Sala de cures 43,2 7,2 - - 
Sala de Exposició 28,8 14,4 - - 
Sala de Festes 54 54 - - 
Sala de Fisioteràpia 36 5,4 - - 
Sala de Jocs 43,2 36 - - 
Sala de reunions 36 18 - - 
Sala espera i recepció 28,8 14,4 - - 
Sales de descans 72 54 - - 
Sales de recuperació 36 5,4 - - 
Supermercats 28,8 5,4 - - 
Tallers de reparació automàtica - 27 - - 
Tallers en centres docents 36 10,8 - - 
Tallers en general 108 10,8 - - 
Temples de culte 28,8 - - - 
UVI's 36 5,4 - - 
Vestíbuls 36 54 - - 
Vestuaris - 9 - 36 

Taula   3.3.a: Taula renovacions UNE 100011 m3/h. 

En les taules 3.2.2.d i 3.2.2.e on s’exposa els resultats de necessitats de refrigeració i 

calefacció respectivament, també s’exposa per a cada local les carregues (sensibles i 

latents) de ventilació, és a dir, la càrrega que s’ha de vèncer per a tractar l’aire exterior 

d’aportació per arribar a condicions de temperatura i humitat interiors.  De forma global per a 

tot l’edifici sense considerar cap tipus de recuperador de calor s’obtenen les següents dades: 
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sensible latent
total 

ventilació

Refrigeración 27021 76207 103228

Calefació - - 74321

dades en kcal/h  

Taula   3.3.b: Taula conclusions tractament aire exterior. 

Com es pot observar en la taula 3.3.b, la càrrega total de ventilació és bastant important 

tenint un pes del 30% de la càrrega total en refrigeració i d’un 41% en calefacció. És evident 

que serà necessari estudiar com es pot reduir aquesta càrrega per fer més eficient la 

instal·lació, com per exemple recuperadors entàlpics que recuperen amb l’aire d’extracció 

creuat amb l’aire d’aportació un 60% de la energia per a tractar l’aire exterior. 

 

3.4. Estudi anual de necessitats tèrmiques: 

En aquest apartat es tracta de veure com evoluciona de forma aproximada les necessitats 

tèrmiques de l’edifici durant tot l’any per tenir una orientació més acurada del consum i 

necessitats de cada sala.  

Per poder fer aquesta simulació s’agafaran diferents sales d’una mateixa planta i mitjançant 

un full de càlcul de càrregues global (arxiu Calculo Anual v.06.xls  dissenyat exclusivament 

per aquest apartat. Càlcul de càrregues menys precís que el utilitzat per al càlcul de 

necessitats exposats en l’apartat 3.2). 

 

3.4.1. Full de càlcul de càrregues global: 

En la realització d’aquesta aplicació s’ha volgut que es definís les carregues per a cada hora 

de funcionament de les oficines (de 8h fins a 20h hora solar) per a cada mes de l’any. Per a 

la realització d’aquesta simulació s’han tingut diferents hipòtesis o consideracions: 

-La temperatura mínima del dia correspon a les 8h degut a que és la hora just abans de que 

aparegui el sol.  

-La temperatura màxima del dia correspon a les 16h degut a que és el moment del dia on la 

incidència del sol es major.  
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-Per la resta d’hores s’ha estimat una temperatura de  

XTTTT mínimamàximamínimahora ⋅−+= )(                         (ec. 3.4.1.a  Càlcul temperatura horària) 

Sent X el tant per cent corresponent: 

hora 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
X 0% 35% 70% 95% 100% 95% 70%  

-Les temperatures Tmàxima i Tmínima s’han tret de la base estadística de l’Ajuntament de 

Barcelona per la mitja dels últims anys en l’observatori Fabra.  A continuació es mostren les 

dades de les bases estadístiques de l’observatori Fabra: 

Mitjana  Màxima  Mínima  Màxima  Mínima  

15,9  19,6  12,2  35,6  0,0  
15,2  19,9  12,4  14,6  -2,4  
15,8  19,2  12,4  32,6  3,4  
16,4  20,1  12,7  38,4  -1,2  

15,8  19,5  12,0  35,6  -0,7  
9,4  12,4  6,4  17,8  2,3  
8,6  11,9  5,4  15,7  -0,6  

10,1  13,7  6,4  17,4  -0,7  
12,8  16,7  8,9  21,7  4,5  
16,2  20,2  12,1  26,4  6,2  
22,4  27,2  17,5  32,6  13,3  
23,5  28,0  19,0  32,8  13,9  
25,1  29,8  20,4  35,6  17,6  
21,4  25,2  17,6  29,0  12,1  
18,8  22,6  15,1  28,2  10,0  
11,4  14,8  8,0  18,2  3,3  
9,3  11,8  6,8  16,3  0,9  

Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Instituto Nacional de Metereología. Centro Meteorológico Territorial en Cataluña.

Observatori Fabra.
Longitud............02º 07' 27'' E. Greenwich
Latitud................41º 25' 05'' N
Altitud.................420 m.

Desembre  

Nota: Temperatura en ºC

Agost  
Setembre  
Octubre  
Novembre  

Abril  
Maig  
Juny  
Juliol  

2004  
Gener  
Febrer  
Març  

2001  
2002  
2003  
       

Mes  

       
2000  

Mitjanes Extremes       

       Observatori Fabra

2. Clima

2.1. Temperatura. 2000-2004
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-La taula d’aportacions solars corresponen a aportacions en kcal/h x m2 d’obertura amb vidre 

senzill amb una latitud de 40º que és la que correspon a la ciutat de Barcelona. En aquesta 

taula es té en compte la radiació difusa de l’entorn. Durant l’any hi ha 7 possibles taules de 

radiació corresponents als mesos Juny (solstici d’estiu), Juliol (mateixa radiació Maig), Agost 

(mateixa radiació Abril), Setembre (mateixa radiació Març), Octubre (mateixa radiació 

Febrer), Novembre (mateixa radiació Gener) i Desembre (solstici d’hivern).  

-Les dades com factor solar del vidre, els ratis d’il·luminació i guany calorífic d’ocupació es 

treu del software QTER v.1.0 editat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 

*Guany Sensible degut a persones (kcal/h x persona): 
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 *Guany Latent degut a persones (kcal/h x persones): 

 

 *Factor solar vidre finestres: 

Tipo de Cristal
SinPersiana 

oPantalla

Color claro Color medio Color obscuro

IDRIO SENCILLO ORDINARIO 1 0,56 0,65 0,75
VIDRIO SENCILLO 6mm 0,94 0,56 0,65 0,74
VIDRIO ABSORBENTE *****
Coeficiente de absorción 0,40 a 0,48 0,8 0,56 0,62 0,72
Coeficiente de absorción 0,48 a 0,56 0,73 0,53 0,59 0,62
Coeficiente de absorción 0,56 a 0,70 0,62 0,51 0,54 0,56
VIDRIO DOBLE
Vidrios ordinarios 0,9 0,54 0,61 0,67
Vidrios de 6 mm 0,8 0,52 0,59 0,65
Vidrio interior ordinario, Vidrio ext. 
absorbente de 0,48 a 0,56 0,52 0,36 0,39 0,43
Vidrio interior de 6 mm,Vidrio ext. 
absorbente de 0,48 a 0,56 0,5 0,36 0,39 0,43
VIDRIO TRIPLE
Vidrio ordinario 0,83 0,48 0,56 0,64
Vidrio de 6 mm 0,69 0,47 0,52 0,57
VIDRIO PINTADO
Color claro 0,28
Color medio 0,39
Color obscuro 0,5

PERSIANAS VENECIANASINTERIORES*.Listones 
horizontales o verticalesinclinados 45ºO CORTINAS 

DE TELA
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 *Ratis per calcular Guany Sensible il·luminació: 

 

-Degut a l’ús d’oficines i que hi hauran equips informàtics, faxs i fotocopiadores, s’ha estimat 

una aportació tèrmica de 250 W per persona estimada d’ocupació mitja.  

-Degut a que son oficines ben definides s’ha estimat una ocupació corresponent al mobiliari 

descrit a plànols. En cas d’una sala del tipus auditori o del tipus sala d’espera s’estimarà una 

ocupació de la meitat dels seients dels plànols. En els passadissos s’estimarà una ocupació 

nul·la. 

-Degut a que l’ús principal de les sales a climatitzar és el d’oficines es farà una renovació de 

36 m3/h per persona. 
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El full de càlcul de càrregues per a cada hora calcula les carregues de conductivitat, les 

càrregues per aportació solar (radiació), l’aportació d’ocupació, l’aportació d’il·luminació i 

d’equips electrònics com ordinadors i per últim les càrregues de ventilació (sense tenir en 

compte cap tipus de recuperador). L’Excel visualment te les següents opcions: 

 

Per a cada mes, el full de càlcul de càrregues permet visualitzar les necessitats de càrregues 

per a cada hora del dia amb el corresponent rati carrega/superfície local, i grafia l’evolució de 

les necessitats durant el dia desglossant carrega sensible i carrega latent. L’arxiu permet 

visualitzar cada mes de gener a desembre.  

Full mensual de Gener a Decembre 
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Full de càlcul de necessitats tèrmiques Calculo Anual v.06.xls : 

mes: Enero Sup. m2: 0
Tmin: 9,6 ºC Tcalculo: 24 ºC Vol. m3: 0
Tmax: 15,9 ºC
Tmedia: 12,75 ºC

8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
9,6 11,805 14,01 15,585 15,9 15,585 14,01
0 8 24 29 24 8 0
0 32 24 29 24 8 0
0 246 200 29 24 8 0
0 295 423 314 73 8 0
0 160 377 450 377 160 0
0 8 73 314 423 295 0
0 8 24 29 200 246 0
0 8 24 29 24 32 0

TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h K cal/h Kcal/h
Cristal 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0
Pared ext. 0 1,4 0 0 0 0 0 0 0
Tabiques 0 1,7 0 0 0 0 0 0 0
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kca l/h Kcal/h
N 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0

NE 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0

E 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0

SE 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0

S 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0

SO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0

NO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal /h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 0 54 0 0 0 0 0 0 0
LATENTE 0 59 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal /h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MAQUINARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 0 0 0 0 0 0 0

LATENTE 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 0 0 0 0 0 0 0
LATENTE 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡D IV/0!

O

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

0

Rati

NO

T(h)

kcal/h x m2

N
NE

SE
E

S
SO

 

DADES MES I DETALL LOCAL 

RADIACIÓ PEL MES CORRESPONENT 

CONDUCTIVITAT TANCAMENTS 

RADIACIÓ SOLAR A FINESTRES 

OCUPACIÓ 

APORTACIONS CALOR 

VENTILACIÓ 

TOTAL 
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3.4.2. Full conclusions càrregues global: 

Per tal de poder analitzar més fàcilment les dades obtingudes quan volem veure el 

comportament de les necessitats tèrmiques de més d’un local, s’ha creat un nou arxiu excel 

conclusions global planta 2.xls  amb les següents característiques:  

-En aquest full d’excel es troben desglossats per mesos els resultats obtinguts per a cada 

sala amb l’arxiu Calculo Anual v.06.xls   de gener a desembre.  

-Visualment, amb els colors blau (necessitats de calefacció) i vermell (necessitats de 

refrigeració) es pot veure ràpidament quina demanda tèrmica tenen les diferents sales i si de 

forma simultània demanen fred i calor.  

8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-1280 -659 -194 180 231 98 -288
-1411 -1165 -972 -844 -817 -844 -972
-2690 -1823 -1166 -664 -586 -746 -1260

65 44 28 16 14 18 31

8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-934 1039 2144 1891 701 300 -55

-1411 -1165 -972 -844 -817 -844 -972
-2344 -125 1172 1047 -117 -544 -1028

85 5 43 38 4 20 37

8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-3133 -1413 995 5068 6618 4838 113
-5290 -4367 -3647 -3164 -3065 -3164 -3647
-8423 -5780 -2651 1904 3553 1674 -3534

58 40 18 13 25 12 25

8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-1012 572 1615 1958 1290 727 -177
-1058 -873 -729 -633 -613 -633 -729
-2070 -302 885 1325 677 94 -907

62 9 26 39 20 3 27

P2-SALA TREBALL ADM 19

ENERO

TOTAL
SENSIBLE
LATENTE

TOTAL
Rati

P2-SALA REUNIONS 10

ENERO

TOTAL
SENSIBLE
LATENTE

TOTAL
Rati

P2-SALA TREBALL ADM 18

ENERO

TOTAL
SENSIBLE
LATENTE

TOTAL
Rati

P2-SALA TREBALL ADM 4

ENERO

TOTAL
SENSIBLE
LATENTE

TOTAL
Rati

 

-Per a cada mes, com a conclusió, fa una estimació de demanda de refrigeració i calefacció 

diaria, mensual i fa una estimació del consum elèctric o de gas (es considera EER/COP de 3 

i un rendiment a la caldera de 60%): 

Consumo gas mensual kWh

72,7
1599

Consumo electrico mensual kWh 73

demanda diaria calor kWh

demanda mensual calor kWh

Se ha considerado 22 días laborales en el mes. Consumo calculado a un EER/COP medio de 3,0. Consumo Gas Natural con Caldera η=0,60.

Consumo electrico mensual kWh 533

Resultados Refrigeración

Resultados Calefacción

2666

demanda mensual frio kWh

demanda diaria frio kWh 9,9
219
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-De les conclusions comentades anteriorment, per a cada mes també és grafia l’evolució de 

la demanda de energia global de la planta durant el dia, que permet donar en cas de tenir un 

únic sistema de climatització per aquestes sales una idea bastant ajustada de la potència 

màxima que requerirà el sistema de climatització. 

-25000

-20000

-15000

-10000

-5000

0

5000

8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00

 

-En últim lloc, en quest arxiu també hi ha una taula resum de tots els mesos de l’any on es 

mostra les potències requerides de refrigeració i calefacció, els consum generats i el cost de 

l’energia segons sigui elèctrica o de gas natural. A més a més, també es fan uns gràfics on 

surt l’evolució anual de la demanda de potència, els consums elèctrics i el consum de Gas 

Natural. A més, també es farà l’extrapolació a la resta del edifici de forma aproximada per tal 

de poder estimar com funciona energèticament l’edifici d’aquest projecte.  
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3.4.3. Simulació anual planta 2a: 

 

Tal i com s’ha comentat abans, per veure com evolucionen les necessitats tèrmiques de 

diversos locals del edifici i entendre millor les necessitats de l’edifici i poder extrapolar a tot 

l’edifici (planta 2a molt semblant a la resta de plantes de l’edifici) s’ha seleccionat  la planta 

2a els locals representatius amb diferents orientacions i diferents dimensions. El plànol de la 

planta segona es mostra amb la orientació i amb el nombre de local a la següent imatge: 

PLANTA SEGONA

1 2 3 4

10

19
18

 

(imatge. 3.4.3.a  plànol planta segona) 

Com es pot observar al plànol anterior, es té tres despatxos (sala 1, 2 i 3), una sala de 

reunions (sala 10) i tres sales de treball administratiu. Per entendre millor els resultats 

obtinguts s’analitzarà per separat cada sala del plànol. Tots els resultats obtinguts per a cada 

sala i les taules i gràfiques obtingudes es poden consultar al corresponent annexa de càlculs. 

A continuació es passa a detallar la tipologia de les sales i els resultats obtinguts.  
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Les sales 1, 2 i 3 es comentaran com si fossin una, degut a son molt similar tant per ús com 

per dimensions. Aquestes sales son d’ús de despatx amb una petita taula de reunions en la 

qual s’estima una ocupació màxima de 3 persones. Les sales tenen les finestres orientades 

al NE i per tant la màxima aportació de radiació serà a primera hora del matí (les 10h). Tot i 

així la màxima càrrega tèrmica es dona al voltant les 16h degut a que a primera hora del matí 

correspon a la temperatura mínima del dia ( ó de les més baixes) i és al voltant de les 16h 

quan la temperatura ambient assoleix el màxim diari. Aquests resultats poden variar segons 

les temperatures de càlcul i la radiació solar però amb aquestes dades i amb les suposicions 

comentades en apartats anteriors, el punt de màxima demanda de refrigeració correspon a 

l’agost a les 16h i el punt de màxima demanda de calefacció correspon al febrer a les 8h. 

Com es pot observar també la càrrega de calefacció no és molt significativa respecte a la 

càrrega de refrigeració degut per un costat a que la ciutat de Barcelona té un clima bastant 

càlid i no és normal trobar temperatures més baixes de 5ºC, i degut per altre banda per que 

l’ús és d’oficines i per tant hi ha molta il·luminació, molts equips informàtics i molta superfície 

de finestra que aporten una càrrega extra sensible que compensen les pèrdues sensibles 

per transmissió i ventilació, i latent de ventilació. Per aquestes sales la demanda serà entre 

Novembre i Abril de calefacció i entre Maig i Octubre de refrigeració. Els arxius corresponents 

a les sales 1, 2 i 3 respectivament son els següents: p2.1.xls , p2.2.xls i p2.3.xls. 

La sala administrativa 4 és molt semblant a les sales 1,2 i 3 però amb més superfície 

climatitzada. En aquesta sala hi ha més equips informàtics, més ocupació de personal i per 

tant més ventilació, i més superfície de finestra. De forma anàloga el punt màxim de càrrega 

de refrigeració correspon a les 16h del mes d’agost i la màxima càrrega de calefacció a les 

8h de febrer. Una forma fàcil i ràpida de veure com és de gran o de petita la càrrega 

obtinguda en el càlcul és calculant el rati de càrrega tèrmica respecte la superfície 

climatitzada. Als càlculs es pot observar que els ratis obtinguts per a refrigeració son 

superiors en la sala 4 que les sales 1, 2 i 3, i que els ratis obtinguts de calefacció son poc 

significatius (menors de 70 kcal/h/m2). L’arxiu corresponent a la sala 4 és el següent: p2.4.xls. 

La sala de reunions 10 té uns 27 m2 i d’us exclusiu per a reunions i presentacions. Serà una 

sala d’ús puntual que pràcticament estarà desocupada la majoria del temps (important que el 

sistema escollit pugui zonificar). Aquesta sala no te llocs de treball encara que si tindrà ben 

definit el nombre de persones que poden ocupar la sala i per tant no tindrà equips informàtics 

excepte un projector i un ordinador portàtil puntualment. La sala té uns 8 m2 de vidre orientat 

al SE i per tant la màxima aportació de radiació correspondrà a les 12 del matí. És per aquest 

motiu que la màxima demanda de refrigeració serà a les 12h de l’Agost, encara que la 

demanda a les 14h serà molt semblant però sensiblement inferior. Igual que en els casos 

anteriors, la màxima demanda de calefacció serà al febrer a primera hora del matí. En 

aquesta sala el rati de refrigeració en hora punta és molt elevat  234 kcal/h/m2 degut a la 
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carrega de radiació, als equips informàtics com el projector i al elevat nombre de persones i 

la corresponent ventilació de renovació. Degut a aquests factors als mesos d’hivern també hi 

ha necessitat de refrigeració en certes hores puntuals del dia (12-14h) que tant es pot regular 

amb els sistema de climatització (amb climatitzadors amb producció de fred, recuperadors de 

calor del aire ventilació ó amb sistema free-cooling degut a que la temperatura de l’aire 

exterior es suficient per refrigerar aquesta sala) ó amb l’obertura de les finestres (free-cooling 

manual). Per entendre millor com evoluciona la demanda de potència de refrigeració i de 

calefacció consultar les gràfiques dels càlculs de càrregues en el corresponent annex de 

càlculs. L’arxiu corresponent a la sala de reunions 10 és el següent: p2.10.xls. 

La sala administrativa 18 és la sala més gran de tota la planta i tindrà per aquest motiu molt 

de pes en les necessitats globals de tota la planta segona. En aquesta sala hi ha molts 

equips informàtics, molts llocs de treball i per tant gran ocupació de personal, s’haurà de fer 

molta ventilació degut a la gran concentració de personal de forma permanent, i té molta 

superfície de finestra orientada al SO. En aquest cas, és coincident la màxima radiació solar 

amb la temperatura més elevada del dia i per tant el punt màxim  de càrrega de refrigeració 

(les 16h del mes d’agost). En aquesta sala les necessitats de refrigeració son poc 

significatives (les 8h de febrer). En aquesta sala també hi haurà necessitat de refrigeració en 

els mesos d’hivern (tot l’any) i degut a la ocupació elevada s’ha de fer molta renovació d’aire 

(de forma anàloga a la sala de reunions 10 també serà adient estudiar el tractament de l’aire 

d’aportació i com climatitzar aquestes sales). L’arxiu corresponent a la sala administrativa 18 

és el següent: p2.18.xls. 

La sala administrativa 19 fa uns 33 m2 i a nivell tèrmic és comporta semblant a la sala 

administrativa 18. Aquesta sala té la peculiaritat de tenir una façana amb finestra orientada al 

SO i una façana amb finestra orientada al SE. Encara que la superfície de finestra al SE és 

més gran, al tenir dos orientacions diferenciades amb alta càrrega per radiació al mati (SE) i 

per la tarda (SO) provocarà que les necessitats sigui bastant constant entre les 10 h i les 20 

h. Degut això durant tot l’any hi haurà necessitats de refrigeració i les necessitats de 

calefacció serà puntual i poc significativa. L’arxiu corresponent a la sala administrativa 19 és 

el següent: p2.19.xls. 

A nivell global de tota la planta segona es pot observar que les necessitats predominants 

durant pràcticament tot l’any és de refrigeració amb una demanda màxima de 50982 kcal/h, i 

una demanda mitja de 20772 kcal/h l’any. El promitj de demanda de refrigeració l’any és de 

4240 kWh tèrmics. En canvi de calefacció s’obtenen les següents dades: demanda màxima 

de calefacció 23604 kcal/h, i demanda mitja de 7859 kcal/h. El promitj de demanda de 

calefacció l’any és de 709 kWh tèrmics. Com es pot observar és només la demanda de 

calefacció un 14% de la demanda d’energia de climatització anual. Això és degut a que els 

càlculs estan fets per a unes oficines a Barcelona on el clima és bastant més càlid. Si els 
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càlculs s’haguessin fets en una zona més freda com pot ser Madrid, el percentatge pujaria 

bastant.  La corba de demanda de potència tèrmica anual on es poden interpretar millor les 

dades és la següent: 
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(gràfica. 3.4.3.b  demanda energètica planta segona) 

Tots els resultats globals de la planta segona es poden consultar a l’annex corresponents de 

càlcul o a l’arxiu d’excel conclusions global planta 2.xls. 

Considerant els resultats anteriors s’ha estimat uns consums tant elèctrics com de Gas 

Natural tant per a refrigeració com per a calefacció. Son resultats molt genèrics que tenen en 

compte tota la potència de càlcul sense tenir en compte sistemes de recuperació de calor o 

sistemes de free-cooling, i considerant de forma global EER/COP de 3 i rendiment de 

caldera de 60%. No s’ha tingut en compte cap altre consum addicional al sistema i s’ha 

considerat que la eficiència de la maquinaria de climatització té sempre el mateix rendiment 

(el rendiment pot variar amb càrregues parcials).Només s’ha tingut en compte el consum per 

les hores de funcionament que en principi correspon a l’horari d’oficines, depenent del 

sistema escollit segurament funcionarà més hores i per tant els consum augmentarà 

proporcionalment. Això es degut a que només és vol veure com evoluciona el sistema de 

forma aproximada ja que fins que no estigui el sistema definit no es podrà afinar més amb 

els resultats. 
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Els resultats obtinguts son els següents: 

Planta 2 GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY
potència refrigeració kWh 219 0 54 1058 2767 8621
consum elèctric refrigeració kWh 73 0 18 353 922 2874
cost energia elèctrica 6,37 € 0,00 € 1,57 € 30,84 € 80,68 € 251,38 €
potència calefacció kWh 1599 2374 1448 345 26 0
consum elèctric calefacció kWh 533 791 483 115 9 0
cost energia elèctrica 46,64 € 69,22 € 42,24 € 10,05 € 0,76 € 0,00 €
consum gas calefacció kWh 2666 3956 2414 575 43 0
cost energia Gas Natural 109,81 € 163,00 € 99,46 € 23,67 € 1,78 € 0,00 €
Cost total elèctric 53,01 € 69,22 € 43,81 € 40,89 € 81,43 € 251,38 €
Cost total elèctric + Gas Natural 116,19 € 163,00 € 101,03 € 54,51 € 82,46 € 251,38 €  

Planta 2 JULIOL AGOST SEPTEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DECEMBRE
potència refrigeració kWh 10143 12844 8448 5820 821 85
consum elèctric refrigeració kWh 3381 4281 2816 1940 274 28
cost energia elèctrica 295,78 € 374,53 € 246,35 € 169,70 € 23,93 € 2,49 €
potència calefacció kWh 0 0 0 0 950 1765
consum elèctric calefacció kWh 0 0 0 0 317 588
cost energia elèctrica 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 27,70 € 51,47 €
consum gas calefacció kWh 0 0 0 0 1583 2942
cost energia Gas Natural 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 65,22 € 121,21 €
Cost total elèctric 295,78 € 374,53 € 246,35 € 169,70 € 51,63 € 53,96 €
Cost total elèctric + Gas Natural 295,78 € 374,53 € 246,35 € 169,70 € 89,15 € 123,70 €  

Planta 2 total
potència refrigeració kWh 50879
consum elèctric refrigeració kWh 16960
cost energia elèctrica 1.483,61 €
potència calefacció kWh 8508
consum elèctric calefacció kWh 2836
cost energia elèctrica 248,08 €
consum gas calefacció kWh 14179
cost energia Gas Natural 584,15 €
Cost total elèctric 1.731,68 €
Cost total elèctric + Gas Natural 2.067,76 €  

S'ha considerat cost energia elèctrica de 0,087479 €/kWh segons tarifa 3.0 de FECSA 

ENDESA. S'ha considerat cost Gas Natural (Tarifa òptima gas) de 0,041198 €/kWh. 

Com es pot observar a la taula anterior 3.4.3.c per a la planta segona es tindria un cost 

d’energia elèctrica de 1483,61€ per a refrigeració anual i de 248,08€ per a calefacció anual. 

En total de energia elèctrica per a climatització 1731,68€. En el cas de que s’utilitzes energia 

tèrmica de Gas Natural per a la producció de calefacció, es tindria un cost de 584,15€ per a 

calefacció anual que sumat al consum elèctric per a la producció de refrigeració es tendra un 

cost total d’energia e 2067,76€. Sembla a priori que la opció de calefacció amb producció per 

energia elèctrica surt més econòmic. Es fa necessari comentar que aquests costos d’energia 

estan calculats tenint en compte que el sistema de climatització s’ajusta perfectament a les 

necessitats i que no hi ha altres consums auxiliars, tot això pot provocar que les dades 

mostrades siguin entre un 20 i un 40% d’error.  

Taula   3.4.3.c: Taula conclusions planta segona. 
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A continuació es mostres les gràfiques del consum elèctric i de gas durant l’any: 

Consums Elèctrics

0

1000

2000

3000

4000

5000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

mes

P
ot

 k
W

h

consum elèctric calefacció kWh consum elèctric refrigeració kWh
 

(gràfica. 3.4.3.d  consum energia elèctrica planta segona) 

Consums Gas Natural
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 (gràfica. 3.4.3.e  consum energia Gas planta segona) 
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3.4.4. Simulació anual edifici (extrapolació) 

Degut a que totes les plantes són d’un mateix ús i tenen una distribució molt similar, de forma 

global i per fer-se una idea dels números de tot l’edifici es pot extrapolar els resultats 

obtinguts en l’apartat anterior 3.4.3 Simulació anual planta 2a  a la resta de l’edifici. Una 

forma ràpida i molt aproximada de extrapolar és obtenint els ratis de les variables a calcular 

per metre quadrat climatitzat (també es podria calcular el rati per metre cúbic climatitzat, més 

aproximat) de la planta segona i aplicar aquest ratis a les superfícies a climatitzar de la resta 

de les plantes. En aquest apartat es vol veure els valors globals aproximats i per tant no té 

sentit afinar més amb els càlculs.  

Les superfícies a climatitzar per plantes son les següents: 

 

PLANTA SUPERFICIE 
CLIMATITZADA m2 

SOTERRANI 164,38 m2 
BAIXA 384,60 m2 

PRIMERA 389,58 m2 
SEGONA 387,10 m2 
TERCERA 365,96 m2 
QUARTA 391,33 m2 

CINQUENA 73,74 m2 

 

Una vegada realitzada la extrapolació per plantes s’obtenen els següents resultats. Degut a 

que es pot consultar els resultats per a cada planta a l’arxiu conclusions global planta 2.xla 

(full EXTRAPOLACIÓ) només s’exposarà a continuació els totals per planta i la suma dels 

resultats de totes les plantes. 

 

Extrapolació Soterrani total 
potència refrigeració kWh 21608 
consum elèctric refrigeració kWh 7203 
cost energia elèctrica 630,08 € 
potència calefacció kWh 3613 
consum elèctric calefacció kWh 1204 
cost energia elèctrica 105,36 € 
consum gas calefacció kWh 6022 
cost energia Gas Natural 248,09 € 
Cost total electric 735,44 € 
Cost total elèctric + Gas Natural 878,17 € 

Taula   3.4.4.b: Taula Conclusions   

         planta soterrani. 

 

Taula   3.4.4.a: Taula superfícies plantes edifici. 
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Extrapolació Planta Baixa Total 
potència refrigeració kWh 50550 
consum elèctric refrigeració kWh 16850 
cost energia elèctrica 1.474,03 € 
potència calefacció kWh 8453 
consum elèctric calefacció kWh 2818 
cost energia elèctrica 246,47 € 
consum gas calefacció kWh 14088 
cost energia Gas Natural 580,38 € 
Cost total electric 1.720,50 € 
Cost total elèctric + Gas Natural 2.054,41 € 

 

Extrapolació Planta Primera Total 
potència refrigeració kWh 51205 
consum elèctric refrigeració kWh 17068 
cost energia elèctrica 1.493,11 € 
potència calefacció kWh 8562 
consum elèctric calefacció kWh 2854 
cost energia elèctrica 249,67 € 
consum gas calefacció kWh 14270 
cost energia Gas Natural 587,90 € 
Cost total electric 1.742,78 € 
Cost total elèctric + Gas Natural 2.081,01 € 

 

Extrapolació Planta Tercera Total 
potència refrigeració kWh 48100 
consum elèctric refrigeració kWh 16033 
cost energia elèctrica 1.402,59 € 
potència calefacció kWh 8043 
consum elèctric calefacció kWh 2681 
cost energia elèctrica 234,53 € 
consum gas calefacció kWh 13405 
cost energia Gas Natural 552,25 € 
Cost total electric 1.637,11 € 
Cost total elèctric + Gas Natural 1.954,84 € 

 

Taula   3.4.4.c: Taula conclusions planta baixa. 

 

Taula   3.4.4.d: Taula conclusions planta primera. 

 

Taula   3.4.4.e: Taula conclusions planta tercera. 
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Extrapolació Planta Quarta total 
potència refrigeració kWh 51435 
Consum elèctric refrigeració kWh 17145 
cost energia elèctrica 1.499,82 € 
potència calefacció kWh 8600 
Consum elèctric calefacció kWh 2867 
cost energia elèctrica 250,79 € 
Consum gas calefacció kWh 14334 
cost energia Gas Natural 590,54 € 
Cost total electric 1.750,61 € 
Cost total elèctric + Gas Natural 2.090,36 € 

 

 

Extrapolació Planta Cinquena total 
potència refrigeració kWh 9692 
Consum elèctric refrigeració kWh 3231 
cost energia elèctrica 282,62 € 
potència calefacció kWh 1621 
Consum elèctric calefacció kWh 540 
cost energia elèctrica 47,26 € 
Consum gas calefacció kWh 2701 
cost energia Gas Natural 111,28 € 
Cost total electric 329,87 € 
Cost total elèctric + Gas Natural 393,89 € 

 

Com es pot observar en les taules anterior les plantes baixa, primera, tercera i quarta tenen 

resultats molt semblants al obtingut a la planta segona. 

Els resultats obtinguts per a tot l’edifici son els següents: 

Global (extrapolació total) GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY
potència refrigeració kWh 1218 0 301 5892 15414 48031
consum elèctric refrigeració kWh 406 0 100 1964 5138 16010
cost energia elèctrica 35,51 € 0,00 € 8,77 € 171,82 € 449,48 € 1.400,56 €
potència calefacció kWh 8910 13226 8070 1921 145 0
consum elèctric calefacció kWh 2970 4409 2690 640 48 0
cost energia elèctrica 259,82 € 385,65 € 235,32 € 56,01 € 4,21 € 0,00 €
consum gas calefacció kWh 14851 22043 13450 3201 241 0
cost energia Gas Natural 611,82 € 908,12 € 554,12 € 131,89 € 9,92 € 0,00 €
Cost total elèctric 295,34 € 385,65 € 244,10 € 227,83 € 453,69 € 1.400,56 €
Cost total elèctric + Gas Natural 647,33 € 908,12 € 562,90 € 303,71 € 459,40 € 1.400,56 €  

Taula   3.4.4.f: Taula conclusions planta quarta. 

Taula   3.4.4.g: Taula conclusions planta cinquena. 
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Global (extrapolació total) JULIOL AGOST SEPTEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DECEMBRE
potència refrigeració kWh 56513 71559 47069 32423 4571 476
consum elèctric refrigeració kWh 18838 23853 15690 10808 1524 159
cost energia elèctrica 1.647,90 € 2.086,64 € 1.372,51 € 945,45 € 133,30 € 13,88 €
potència calefacció kWh 0 0 0 0 5292 9835
consum elèctric calefacció kWh 0 0 0 0 1764 3278
cost energia elèctrica 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 154,33 € 286,78 €
consum gas calefacció kWh 0 0 0 0 8821 16392
cost energia Gas Natural 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 363,40 € 675,30 €
Cost total elèctric 1.647,90 € 2.086,64 € 1.372,51 € 945,45 € 287,63 € 300,66 €
Cost total elèctric + Gas Natural 1.647,90 € 2.086,64 € 1.372,51 € 945,45 € 496,70 € 689,18 €  

 

Global (extrapolació total) total
potència refrigeració kWh 283467
consum elèctric refrigeració kWh 94489
cost energia elèctrica 8.265,82 €
potència calefacció kWh 47399
consum elèctric calefacció kWh 15800
cost energia elèctrica 1.382,14 €
consum gas calefacció kWh 78998
cost energia Gas Natural 3.254,57 €
Cost total elèctric 9.647,95 €
Cost total elèctric + Gas Natural 11.520,39 €  

 

Anàlogament en l’apartat anterior, s'ha considerat cost energia elèctrica de 0,087479 €/kWh 

segons tarifa 3.0 de FECSA ENDESA. S'ha considerat cost Gas Natural (Tarifa òptima gas) 

de 0,041198 €/kWh. 

 

A nivell global de tot l’edifici es pot observar que les necessitats predominants durant 

pràcticament tot l’any és de refrigeració amb unes necessitats anuals de refrigeració de 

283467 kWh ja que les necessitats de calefacció son molt més baixes: 47399 kWh anuals. 

El promig de demanda de refrigeració l’any és de 23622 kWh tèrmics. El promig de demanda 

de calefacció l’any és de 3950 kWh tèrmics. Com es pot observar és només la demanda de 

calefacció un 14% de la demanda d’energia de climatització anual. Això és degut  a que de 

la mateixa forma que la planta segona, les necessitats de l’edifici estan calculades per a 

unes oficines a Barcelona on el clima és bastant més càlid. Si els càlculs s’haguessin fet en 

una zona més freda com pot ser Madrid, el percentatge pujaria bastant.  La corba de 

demanda de potència tèrmica anual on es poden interpretar millor les dades és la següent: 

Taula   3.4.4.h: Taula conclusions edifici. 
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(gràfica. 3.4.4.i  demanda energètica edifici) 

 

Com es pot observar a la taula anterior 3.4.4.h per a l’edifici es tindria un cost d’energia 

elèctrica de 8265,82€ per a refrigeració anual i de 1382,14€ per a calefacció anual. En total 

de energia elèctrica per a climatització 9647,96€. En el cas de que s’utilitzés energia tèrmica 

de Gas Natural per a la producció de calefacció, es tindria un cost de 3254,57€ per a 

calefacció anual que sumat al consum elèctric per a la producció de refrigeració es tendra un 

cost total d’energia e 11520,39€. Anàlogament a la planta segona, climatitzar amb sistema 

de calefacció amb producció elèctrica (bomba de calor) sembla a priori que és la opció més 

econòmica segons la hipòtesis fetes i les tarifes vigents. A continuació es mostres les 

gràfiques del consum elèctric i de gas durant l’any: 
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(gràfica. 3.4.4.j  consum energia elèctrica edifici) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (gràfica. 3.4.4.k  consum energia Gas edifici) 

Tal i com es pot observar a les gràfiques anteriors i com ja s’ha deduït en apartats anteriors, 

les puntes màximes de consum tant de gas com d’electricitat, es produeixen a l’agost 

(electricitat per a refrigeració) i al febrer (gas per a calefacció).  
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En els pròxims apartats s’exposaran diferents sistemes de climatització tant per a refrigeració 

com per a calefacció. Alhora d’escollir el sistema de climatització s’haurà de tenir en compte 

els resultats obtinguts en l’estudi de necessitats tèrmiques així com les demandes de 

refrigeració, calefacció i els consum corresponents a cada sistema. Tot això es 

desenvoluparà amb més precisió als apartats de justificació de sistema escollit. 
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4. Estudi tècnic de climatització: 

En aquest apartat, es pretén analitzar les diferents opcions de climatitzacions de mercat que 

s’usen habitualment per a climatitzar edificis d’oficines a Barcelona. També s’estudiaran 

opcions de climatització no tant típiques per edificis d’oficines però que poden ser molt 

interessants tant per costos d’implantació, costos de manteniment, costos d’utilització, facilitat 

d’instal·lació, facilitat de manteniment,..., etc.  

Per tal d’optimitzar la instal·lació es pot donar el cas de que s’utilitzin varies opcions a la 

vegada per la seva compatibilitat o per que l’ús així ho requereixi. Dintre del apartat 

4.1.Diferents opcions de mercat s’inclourà també altres sistemes recomanats en les opcions 

de climatització ja sigui de pretractament d’aire de renovació (principalment) com gestió de 

control del sistema, sistemes de difusió d’aire entre d’altres.  

Per tal d’afinar més en la descripció del sistema escollit tant com per dimensions, capacitats, 

costos d’implantació i eficiència, i poder comparar amb més criteri amb la resta de les 

opcions,  s’escollirà una marca de reconegut prestigi en el sector per a cada opció de 

climatització. 

4.1. Diferents opcions de mercat: 

Les diferents opcions de climatització de mercat que s’estudiaran en els següents apartats 

venen definides en part pels criteris de la propietat expressats en apartats anteriors i en part 

per les necessitats pròpies d’un edifici d’oficines de les característiques del d’aquest projecte. 

A part dels criteris ja comentats un dels criteris més importants és el de la zonificació, és a 

dir, serà molt importat que el sistema escollit permeti de forma fàcil i econòmica zonificar molt 

bé les diferents estances de cada plana així com zonificar els diferents usos poden escollir 

refrigeració i calefacció simultàniament segons les necessitats. 

Uns dels requisits importants d’aquest projecte alhora d’implantar les instal·lacions de 

climatització serà la implantació de la maquinària en un edifici de principis de segle XX 

d’arquitectura antiga on no es va tenir en compte la climatització en el seu disseny i que està 

situat en una zona sensible dintre de la ciutat de Barcelona. Tot això i més punts que 

marcaran el sistema escollit es desenvoluparà amb més detall al apartat 4.2. Justificació del 

sistema escollit.  
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4.1.1. Opció Flux de Refrigerant Variable (recupera ció de calor): 

Abans d’entrar en detall de com és i com funciona els sistemes de flux de refrigerant 

variable, és important ficar en antecedents a aquest sistema: Aquest sistema tant utilitzat 

actualment es va inventar en la dècada dels anys vuitanta per la marca de climatització 

DAIKIN. Va ser un sistema creat d’expansió directe amb la filosofia de poder zonificar el 

màxim possible adaptant-se la potència subministrada a la potència demandada. Han sigut 

moltes les evolucions que ha sofert aquest tipus de producte fins arribar al producte que es 

té avui. Aquest tipus de producte sempre s’ha caracteritzat com a sistemes de climatització 

per a instal·lacions petites (menys de 70 kW) però des de fa aproximadament cinc anys amb 

les millores importants i els canvis soferts tant en el tipus de refrigerant com en el tipus de 

compressors empleats que aquests sistemes s’utilitzen també en instal·lacions grans (més 

150kW). Aquests sistemes en els últims anys s’ha convertit en rival més ferotge dels 

sistemes de climatització per aigua com poden ser les plantes refredadores, sobretot en 

instal·lacions d’oficines, centres comercials, hospitals, hotels, centres educatius, ...., entre 

d’altres.  

Tal i com s’ha comentat anteriorment, per al desenvolupament de les diferents opcions de 

climatització s’escollirà una marca de reconegut prestigi en el sector. Per als sistemes de 

Flux de Refrigerant Variable s’escull els sistemes Urban Multi FRV de la marca PANASONIC. 

Per tal d’afinar més en la descripció del sistema es consultarà al departament tècnic de 

climatització de Panasonic.  

 

Descripció del Sistema de Flux de Refrigerant Varia ble : 

 

Els sistemes de Flux de Refrigerant Variable son sistemes multi-split (més d’una unitat 

interior per a la mateixa unitat exterior) que treballa amb un únic circuit frigorífic compartit 

entre les diferents unitats interiors del sistema. Són sistemes que comprenen entre 11 i 135 

kW tèrmics per sistema però els casos mes habituals son fer més d’un sistema segons 

condicions d’instal·lació ja sigui per distàncies frigorífiques, orientació solar de les estances a 

climatitzar o segons els usos. Aquest sistema té la capacitat de controlar la potència que 

dona cada unitat interior regulant el flux de refrigerant que envia aquest únic circuit. En la 

forma de regular el flux de refrigerant (aquesta regulació de flux implica regulació de potència 

consumida segons necessitats de la instal·lació) recau la clau del sistema. El sistema Urban 

Multi regula el flux de refrigerant del sistema de diferents formes: 
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• Compressors Inverter en paral·lel: Abans de comentar aquest punt és important 

explicar la tecnologia INVERTER del compressors ja que així s’entendrà millor com 

es regula el flux de refrigerant. La tecnologia inverter fa anys que existeix en altres 

aplicacions diferents a la climatització però en els últims 5 anys s’ha extés en l’ús de 

la climatització d’expansió directe. Bàsicament la tecnologia inverter consisteix en 

incorporar un variador de freqüència al compressor per a que en lloc de treballar amb 

una freqüència fixa i per tant que doni una potència fixa el compressor reguli la 

velocitat de treball i per tant el flux de refrigerant enviat. Gràcies a la tecnologia 

inverter i amb els compressors en paral·lel la capacitat de regulació de refrigerant 

enviat al sistema pot arribar a ser des del 3 fins al 100% de capacitat.  

• Vàlvules d’expansió a les unitats interiors: és molt important poder enviar el 

refrigerant que es necessita al circuit frigorífic però també és molt important poder 

administrar la quantitat de refrigerant que cada unitat del sistema agafa del circuit 

frigorífic. Cada unitat interior incorpora la seva vàlvula d’expansió per a que cada 

unitat pugui escollir la potència que vol subministrar ja que cada unitat interior te 

independència de les altres en la temperatura de consigna, on/off i velocitat de 

ventilació.  

• Electrònica de gestió del sistema: Tot els elements que s’han comentat anteriorment 

no tindrien sentit si ningú decidís en cada moment quan de refrigerant s’ha d’enviar i 

quan de refrigerant necessiten cadascuna de les unitats interiors. Una de les claus 

del sistema és la electrònica que incorporen les unitats exteriors i les unitats interiors 

que mitjançant un bus de comunicacions estan contínuament comunicades per saber 

les necessitats instantànies i poder actuar en conseqüència. Una bona regulació 

implica un bon confort però sobretot una bona eficiència de la instal·lació que 

visualitza en un bon consum energètic.  

 

Existeixen dos games de sistemes de flux de refrigerant variables, sistemes a dos tubs o 

sistemes a tres tubs amb recuperació de calor. Els sistemes a dos tubs son sistemes multi-

split que treballen en mode refrigeració o en mode bomba de calor (calefacció). Les unitats 

interiors tenen independència de la temperatura de consigna però dintre del mateix mode de 

funcionament que decideix una unitat interior master o un sistema centralitzat. En canvi els 

sistemes de tres tubs o recuperació de calor dintre del mateix sistema es poden trobar unitats 

interiors amb mode refrigeració i simultàniament unitats interiors amb mode calefacció. Això 
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es degut a que hi ha uns elements en el circuit que són les caixes de recuperació que 

permeten canviar el cicle de les unitats interiors i fer-les funcionar com evaporador o com a 

condensador. El sistema treballa en tres tubs perquè si a una caixa de recuperació li arriba 

gas abans de compressor les unitats interiors que depenen de la caixa funcionen en mode 

refrigeració i si arriba gas després de compressor les unitats interior que depenen de la caixa 

funcionen en mode calefacció. Per tal d’interpretar millor les dades comentades anteriorment 

a continuació s’exposen que és un sistema d’expansió directe i com son els esquemes de 

dos i tres tubs: 

• Sistema d’expansió directe: Els sistemes d’expansió directe treballen segons el cicle 

bàsic d’expansió directe (COMPRESSIÓ-CONDENSACIÓ-EXPANSIÓ-

EVAPORACIÓ) en el qual el compressor s’encarrega de pujar la pressió del 

refrigerant i transportar el refrigerant pel circuit, el intercanviador exterior (cicle 

refrigeració) fa de condensador i és on el refrigerant passa d’estat gas a estat líquid, 

la vàlvula d’expansió provoca una caiguda ràpida de pressió i el intercanviador 

interior que fa de evaporador i el refrigerant passa d’estat líquid a gas. En mode 

refrigeració en l’evaporador s’absorbeix calor de l’ambient i en el condensador es 

dissipa el calor absorbit en l’evaporador a l’ambient. En mode calefacció el cicle 

s’inverteix i el intercanviador exterior passa a treballar d’evaporador i el intercanviador 

interior passa a treballar de condensador. En les següents imatges es pot entendre 

millor lo explicat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Esquema. 4.1.1.a  cicle expansió directe )  
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• Sistema a dos tubs: Sistema molt semblant al sistema descrit anteriorment amb la 

diferència de que hi ha tantes vàlvules d’expansió i intercanviador interior 

(evaporador) com unitats interiors tingui el sistema. En el sistema de dos tubs, el 

compressor i el intercanviador exterior estan a la unitat exterior del sistema i les 

vàlvules d’expansió i els intercanviadors interiors estan a les unitats interiors.  

 

• Sistema a tres tubs: El funcionament bàsic dels sistemes a tres tubs és molt similar al 

sistema descrit d’expansió directe però té una variant molt complexa per tal de tenir 

modes refrigeració i calefacció simultàniament.  La idea dels sistemes a tres tubs és 

la de poder oferir a la vegada amb el mateix sistema calefacció en unes unitats 

interiors i refrigeració a la resta d’unitats interior i si pot ser que la calor absorbida en 

les interior de refrigeració es dissipi en les interiors de calefacció. Lògicament aquests 

sistemes també poden treballar en tot calefacció i en tot refrigeració segons les 

necessitats del sistema. Per tal d’interpretar millor la descripció del sistema a 

continuació es mostra un esquema tipus de tres tubs funcionant tres unitats interiors 

en refrigeració i una unitat interior en calefacció. El sistema en global treballarà en 

mode refrigeració ja que la demanda predominant és la de refrigeració: 

 

 

 

 

 

 

 

 

(esquema. 4.1.1.b  sistema frigorífic flux refrigerant variable amb recuperació de calor) 

—— Líquid
—— Aspiració de Gas
—— Descarrega de Gas
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A la pràctica els sistemes d’expansió directe de flux de refrigerant variable consten dels 

següents elements: 

• Unitats exteriors: Són segurament l’element més important del sistema ja que és on 

estan ubicats els compressors i la part més important de l’electrònica del sistema.  

• Unitats interiors: Són les unitats terminals que climatitzen les diferents estances dels 

edificis. Poden ser de diferents tipologies però les més exteses son els de tipus mural 

i els de tipus conducte. En les unitats interiors es troben les vàlvules d’expansió i és 

on es connecta el control individual de la unitat interior. 

• Circuit frigorífic: Són els elements que s’encarreguen d’unir el refrigerant de la unitat 

exterior amb les unitats interiors. Solen ser canonades de coure i si son sistemes 

sense recuperació de calor tenen un circuit per a líquid i un altre circuit per a gas. Si 

és sistema amb recuperació de calor tenen un circuit per a líquid, un circuit per a gas 

abans de compressor i un circuit per a gas després de compressor.  

• Bus de comunicació: Cablejats de control de entre 0,75 i 1,25 mm2 de secció que 

serveix per unir les unitats exteriors amb les unitats interiors.  

• Control Individual: element on es pot donar ordres a les unitats interiors per tal de que 

l’usuari pugui assolir les condicions de confort desitjades. 

• Control Centralitzat: element de control que pot governar tot el sistema de 

climatització ja sigui un o més sistemes de flux de refrigerant variable. 

• Caixes de Recuperació (només en sistemes amb recuperació de calor): son caixes 

inversores de cicle per tal de poder canviar el mode de funcionament fred o calor en 

les unitats interiors. 

• Derivadors o col·lectors: són els elements del circuit frigorífic que serveixen per 

derivar de la canonada principal a canonades secundaries de refrigerant per tal de fer 

un circuit que s’adapti a les necessitats d’instal·lació. 

Aquests sistemes de refrigeració treballen amb refrigerant R-410A, refrigerant composat en 

un 50% per R32 i per un 50% per refrigerant R125. Entre les principals característiques del 

refrigerant R-410A es troben les següent: no fa malbé el medi ambient, té baixa toxicitat, no 

és inflamable i treballa molt bé a baixes temperatures ja que és un refrigerant d’alta pressió. 

Degut a que és un refrigerant d’alta pressió ha permès una reducció important de les 
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dimensions de la maquinaria de refrigeració i ha permès poder assolir major distàncies de 

recorregut frigorífic.  

Entre les principals avantatges dels sistemes de flux de refrigerant variable es troben les 

següents: 

• Sistemes que ocupen poc espais i tenen un pes menor que altres sistemes. 

• Son sistemes que fan poc soroll. 

• Sistema que permeten el fraccionament de la potència i per tant reducció de 

consums. 

• Amb els sistemes a tres tubs es pot donar refrigeració i calefacció a la vegada amb el 

mateix sistema segons les caixes de recuperació i per tant l’energia que s’absorbeix 

de les sales que estan en mode refrigeració es dona a les sales que estan en mode 

calefacció. Això permet un estalvi d’energia important. 

• Aquest sistemes no necessiten un manteniment exhaustius i professional ja que son 

sistemes molt senzill d’utilitzar i que només necessiten netejar els filtres. 

• Control individual i centralitzat molt precís gràcies a l’electrònica del sistema. 

• Aquest sistemes permet la zonificació ja que les diferents unitats interiors tenen 

independència del on/off i per tant si una sala te apagada la climatització el sistema 

redueix proporcionalment el consum. 

• Amb aquests sistemes es pot dimensionar la potència de la unitat exterior amb 

menys potència que la suma de les unitats interior degut a que frigoríficament ho 

permet i que els màxims de potència de les unitats interiors no tenen perquè coincidir 

en dia i hora de l’any.  

 

4.1.2. Opció sistemes partits 1x1: 

Aquesta opció parteix de la idea de que cada zona a climatitzar té el seu sistema de 

climatització. Els sistemes partits 1x1 compleixen perfectament amb l’esquema típic d’un 

sistema d’expansió directe en el que es troba una unitat exterior en la que formen part el 

compressor, intercanviador exterior, acumulador i vàlvula d’expansió, i una unitat interior en 

la que pràcticament només és un intercanviador interior amb un ventilador per tal de impulsar 

l’aire interior tractat. Queda en evidència que aquest tipus de sistemes son una bona solució 
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per usos de climatització petits (menys de 30kW tèrmics) ja que implica moltes unitats 

exteriors i moltes canonades frigorífiques. A més a més són sistemes en el que la longitud 

frigorífica està limitada habitualment a 50m i per tant en el tipus d’instal·lació com l’edifici 

d’aquest projecte sembla a priori descartada. S’ha de dir que habitualment es sol combinar 

amb altres solucions de climatització sobre tot per a sales on es vol independència de la 

resta dels sistema ja sigui per un ús diferent o per que és d’un ús molt puntual (exemple sala 

de racks i equips informàtics). Les potències típiques d’aquests sistemes solen oscil·lar entre 

2,2 i 28 kW tèrmics i les unitats interiors (unitats tractament aire) poden ser de diferents 

tipologies, sent les unitats de tipus conductes i les unitats de tipus cassette de 4 vies les 

opcions més habituals. Aquests sistemes poden ser de només refrigeració o amb bomba de 

calor (pot treballar en refrigeració o en calefacció). També s’incorpora la tecnologia inverter a 

aquest tipus de sistema ja que així s’optimitza més el sistema aportant un consum molt més 

baix de energia elèctrica. 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, per al desenvolupament de les diferents opcions de 

climatització s’escollirà una marca de reconegut prestigi en el sector. Per als sistemes partits 

1x1 d’expansió directe s’escull els sistemes de la gama Semi-industrial de la marca 

PANASONIC. Per tal d’afinar més en la descripció del sistema es consultarà al departament 

tècnic de climatització de Panasonic.  

Per tal d’entendre millor lo descrit anteriorment, a continuació es mostra un esquema d’un 

sistema 1x1 de conductes de baixa silueta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(esquema. 4.1.2.  esquema típic sistema 1x1) 

Unitat Exterior 

Unitat Interior 

LIQ:3/8"

GAS:5/8"

CONEXIONAT ELÈCTRIC 4 x  1.5 a  2.5   mm2

CS-F34DD3E5

ALIMENTACIO (I) 230vPanasonic
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4.1.3. Opció planta refredadora més sistema generac ió de calor: 

 

Tradicionalment és la opció més utilitzada des de fa molts anys en la climatització 

centralitzada de tot tipus d’edificis com oficines, hotels, hospitals, centres comercials, i fins hi 

tot edificis residencials. Bàsicament es tracta d’una planta refredadora aire-aigua per a la 

producció de refrigeració i un sistema independent de caldera per a la producció de 

calefacció i ACS (aigua calenta sanitària). Existeixen molts altres sistemes similars aigua-

aigua, sistemes aire-aigua amb bomba de calor, sistemes a quatre tubs però en aquest 

apartat es centrarà al sistema tradicional aire-aigua producció fred més sistema independent 

per a producció de calefacció.  

De forma anàloga als apartats anteriors, per al desenvolupament de les diferents opcions de 

climatització s’escollirà una marca de reconegut prestigi en el sector. Per als sistemes de 

planta refredadora aire-aigua s’escull els sistemes de producció de fred amb R-134A de la 

marca CLIMAVENETA. Per als sistemes de producció de calefacció i ACS s’escull caldera de 

la marca VIESSMANN. Per tal d’afinar més en la descripció del sistema es consultarà al 

departament tècnic de Climaveneta i Viessmann.  

Per tal d’entendre millor aquests sistemes s’estudiaran a part el sistema de producció de fred 

i el sistema de producció de calor. 

 

Planta Refredadora:  

La planta refredadora consisteix en dos sistemes de refrigerant un de producció de 

refrigeració i l’altre de distribució pel sistema. El refrigerant de producció és habitualment R-

134A (bon funcionament a altes temperatures) o R-407C (bon funcionament a baixes 

temperatures) que fan un cicle d’expansió directe i mitjançant un intercanviador absorbeixen 

potència de l’altre refrigerant (el de distribució). De la planta refredadora directament surten 

dos canonades d’aigua, d’anada al circuit i de tornada del circuit. Pel contrari dels sistemes 

d’expansió directe, l’aigua és un molt bon refrigerant però té uns grans inconvenients, per 

sota de 0ºC es congela i per tant s’haurà de preveure anticongelant al fluid, i també té 

l’inconvenient de que degut a la seva massa molecular s’ha de transportar aquest fluid amb 

ajut d’un sistema de pressió per a tot el circuit.  Habitualment aquests sistemes treballen a 

partir de 25kW tèrmics i poden assolir amb la mateixa refredadora fins a 900kW tèrmics de 
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refrigeració. Per tal d’interpretar millor com funciona una planta refredadora a continuació es 

mostra un esquema típic de refredadora:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(esquema. 4.1.3.a  planta refredadora) 

 

Sistema Generació de calor:  

Anàlogament al sistema de producció de refrigeració, el sistema de producció de calor és 

produeix a la caldera i mitjançant un intercanviador es transmet l’energia al circuit de 

distribució). Els elements de transport de l’aigua seran similars per a refrigeració com per a 

calefacció però independents ambdós sistemes, l’únic element comú serà el fan-coil i tot hi 

així tindrà dos intercanviadors independents segons sigui del circuit de fred o del circuit de 

calor. La caldera produeix calor en un circuit primari d’aigua amb la crema de material 

combustible ja sigui Gas ciutat, propà, gasoli o altres matèries com fusta o derivats i es 

reparteix a la resta del circuit secundari. Aquests sistemes de producció de calor tenen la 

avantatge que poden servir també per a la producció d’aigua calenta sanitària i tenen també 

la gran avantatge de que poden fer servir l’energia solar tèrmica per tal de reduir el consum 

de combustible.  

Habitualment aquests sistemes treballen a partir de 15kW tèrmics i poden assolir amb la 

mateixa caldera fins a 15000kW tèrmics de calefacció. Per tal d’interpretar millor com 

funciona una caldera a continuació es mostra un esquema típic de producció de calor:  

PLANTA REFREDADORA DISTRIBUCIÓ 
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                        (esquema. 4.1.3.b  Caldera) 

Els elements principals d’un sistema de refrigeració amb planta refredadora amb generació 

de calor son els següents: 

• Planta refredadora: com s’ha comentat anteriorment, és l’element més important ja 

que s’encarrega de la “producció” de refrigeració. També serà l’element més car de la 

instal·lació.  

• Caldera: és el element més important per a la producció de calefacció o aigua calenta 

sanitària. La caldera produeix calor en un circuit primari d’aigua amb la crema de 

material combustible. Amb un circuit secundari reparteix l’aigua pels fan-coils.  

• Fan-coils: De forma anàloga als sistemes de Flux de refrigerant vairable, els sistemes 

amb planta refredadora son habitualment multi-split en la qual la unitat interior o 

Unitat de Tractament d’aire és l’element final per climatitzar una estança. El fan-coil 

haurà de ser de 4 tubs per tal de poder tenir refrigeració i calefacció indistintament 

segons necessitats (sistemes independent de refrigeració i de calefacció). 

• Grup de pressió: Per tal de poder transportar tot el refrigerant Aigua pel circuit 

frigorífic és necessari un grup de pressió format per una o més bombes segons 

circuits o segons es vulgui regular el flux d’aigua enviat al circuit.  Aquests elements 

junts amb la planta refredadora seran dels elements que més consumeixen 

d’electricitat.  

b3

b2

b1

c1

CALDERA 

DISTRIBUCIÓ 
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• Dipòsits d’inèrcia: Degut a que la capacitat de producció de fred està bastant limitada 

i degut a poder subministrar refrigeració segons demanda és necessari uns dipòsits 

on s’acumula l’aigua refrigerada per tal de que el sistema sempre cobreixi les 

necessitats de fred sense haver d’encendre contínuament la planta refredadora ja 

que son elements molt grossos i molt lents.  

• Valvuleria i dipòsit d’expansió: com en qualsevol sistema on l’aigua sigui el refrigerant 

principal, serà necessari de vàlvules de regulació i dipòsit d’expansió per tal de 

regular l’excés de pressió del sistema. 

• Sistema de control: com a qualsevol sistema de climatització serà molt important la 

gestió del sistema de producció de fred junt amb les vàlvules i els fan-coils per tal 

d’optimitzar la instal·lació.  

Es fa necessari comentar que a diferència dels sistemes de flux de refrigerant variable que 

pertany tot a la mateixa marca, els sistemes de producció de refrigeració i de calefacció 

poden ser cada element d’una marca diferent ja que habitualment hi ha un proveïdor de 

refredadores (climaveneta),un proveïdor de calderes (viessmann), un proveïdor de bombes 

(grundfos), un proveïdor de fan-coils (servoclima),…,etc. Això fa que el sistema estigui més 

obert a canvis i poder personalitzar més la instal·lació segons les necessitats. Degut a que 

intervenen tants proveïdors el disseny de la instal·lació és complica moltíssim i per tant la 

instal·lació es complica molt més i necessita un manteniment més professional.   

Entre les principals avantatges dels sistemes de refredadora més sistema de generació de 

calor es troben les següents: 

• Sistema molt flexible que permet futures modificacions segons redistribució de les 

plantes. També permet substituir elements de la instal·lació per altres models d’altres 

proveïdor com poden ser els fan-coils, les electrovàlvules,...,etc. 

• Sistema obert a altres sistemes de calefacció com poden ser l’aportació solar tèrmica, 

aigua calenta de processos industrials, ...,etc.  

• Al ser sistema centralitzat permet aprofitar la simultaneïtat de les zones a climatitzar i 

dimensionar per tant la refredadora amb menys potència de la que sumen tots els 

fan-coils.  

• Sistema molt fàcil de controlar ja que no fa falta interconnectar els fan-coils amb la 

refredadora i el sistema de generació de calor. Tot es fa amb electrovàlvules i amb 

termostats que es connecten directament al fan-coil i les electrovàlvules de entrada a 

fan-coil.  
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4.1.4. Opció planta refredadora amb bomba de calor (quatre tubs): 

 

Aquesta opció de climatització centralitzada és un variant de la opció planta refredadora més 

sistema de generació de calefacció que des de fa uns 10 anys s’està començant a imposar 

al sistema tradicional d’aigua. Aquesta opció és molt utilitzada per a la climatització 

centralitzada de tot tipus d’edificis com oficines, hotels, hospitals, centres comercials, edificis 

alts, centres educatius,...,etc. Bàsicament es tracta d’una planta refredadora aire-aigua amb 

bomba de calor que pot donar refrigeració i calefacció simultàniament. Té 4 sortides de 

canonades d’aigua, dos per a la refrigeració i dos per a la calefacció.  Des de els inicis ha 

sigut un sistema molt ben pensat però que fins fa 4-5 anys donava molts problemes tècnics 

per sobre pressions i sobre escalfament. És amb els últims anys amb el canvi a refrigerant R-

134A i amb la implantació dels compressor de cargol que aquests sistemes s’han fet molt 

més fiables i donen uns bons rendiments.   

De forma anàloga als apartats anteriors, per al desenvolupament de les diferents opcions de 

climatització s’escollirà una marca de reconegut prestigi en el sector. Per als sistemes de 

planta refredadora aire-aigua amb bomba de calor s’escull els sistema ENERGYRAICER de 

la marca CLIMAVENETA. Per tal d’afinar més en la descripció del sistema es consultarà al 

departament tècnic de Climaveneta.  

 

Sistema Energy Raicer:  

 

Aquests tipus de sistemes ofereixen la possibilitat de produir només aigua freda, només 

aigua calenta, o aigua freda i calenta de forma simultània e independent, sense importar 

quina temperatura faci a l’exterior. La instal·lació hidràulica s’ha de realitzar a quatre tubs per 

a mantenir separats en tot moment els circuits d’aigua freda i calenta. La refredadora 

incorpora un microprocessador que gestiona de forma automàtica el tipus de funcionament 

més adequat per a satisfer la carrega, optimitzant el rendiment en tot moment. Habitualment 

aquests sistemes treballen a partir de 34kW tèrmics i poden assolir amb la mateixa 

refredadora fins a 900kW tèrmics de refrigeració. Per tal d’interpretar millor com funciona una 

planta refredadora a continuació es mostra un esquema típic de refredadora donant aigua 

freda i calenta simultàniament: 
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(esquema. 4.1.4.a  sistema 4 tubs) 

Un esquema típic d’edifici d’oficines seria el següent on en èpoques intermèdies com a la 

primavera es pot donar necessitats de refrigeració i calefacció simultàniament: 

 

 

 

          (esquema. 4.1.4.b  sistema climatització 4 tubs) 
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Els elements que formen part del sistema de climatització a 4 tubs amb recuperació de calor 

son els mateixos del sistema descrit en l’apartat 4.1.3 Opció refredadora més generació de 

calor però en aquest cas no hi ha sistema independent de generació de calor ja que aquesta 

es produeix en el mateix mòdul hidràulic Energy Raiser. A l’esquema anterior es pot 

identificar molt bé la funcionalitat de ambdós sistemes refrigeració (dos tubs) i calefacció (dos 

tubs). També es pot observar que els fan-coils tenen dos entrades i dos sortides per tal de 

poder treballar amb el mateix fan-coil en refrigeració o calefacció indistintament.  

 

Entre les principals avantatges d’aquests tipus de sistema centralitzat (en aquesta opció 

s’inclouen els avantatges de l’apartat 4.1.3 Opció refredadora més generació de calor) es 

troba l’aprofitament de la calor de condensació per calefactar les zones que necessiten 

calefacció o ACS o a l’inrevés amb el calor d’evaporació es refreda les zones que volen 

refrigeració. És una solució que dona una bona eficiència i que permet un estalvi important 

d’energia.   

 

4.1.5. Opció Rooftop: 

La opció Rooftop és una solució que porta molts anys funcionant i que com el seu nom 

indica és un sistema de climatització de teulada. Els sistemes rooftop son unes unitats 

compactes de grans dimensions que s’instal·len a la teulada del edifici i que mitjançant uns 

ventiladors centrífugs de gran cabal i gran capacitat de pèrdua de càrrega estàtica s’impulsa 

l’aire tractat (fred o calor) per uns grans conductes que es distribueixen per tot l’edifici. 

Contràriament als sistemes descrits anteriorment en el que la unitat de tractament d’aire 

estava situada a la mateixa zona a climatitzar i entre la UTA i la refredadora o unitat exterior 

hi havia unes canonades de refrigerant per transmetre la potència d’una a l’altre, els rooftop 

la unitat de tractament d’aire i la unitat exterior son un mateix element compacte situat a 

l’exterior que ha d’impulsar aire per tot l’edifici amb uns conductes de grans dimensions. Els 

rooftop son una bona solució habitualment per grans zones diàfanes i amb un gran volum 

d’aire a tractar com poden ser naus industrial, centres comercials, pavellons esportius,...,etc. 

Els rooftop més comuns solen treballar amb potències entre 40kW i 200kW tèrmics de 

refrigeració i solen utilitzar refrigerant R407C (son sistemes típics d’expansió directa).  Una de 

les principals avantatges del sistema rooftop és que tenen comportes per tal de fer 

aportacions d’aire de renovació de forma automàtica i tenen la capacitat de fer free-cooling. 
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Free-cooling:  

El sistema free-cooling és un sistema de comportes automàtiques que permeten aportacions 

d’aire exterior durant estacions intermèdies o d’hivern en locals de molta càrrega tèrmica 

estalviant una important energia elèctrica de refrigeració.  

Per tal de fer-se una idea més acurada de com és un sistema rooftop a continuació es 

mostres uns esquemes de funcionament amb free-cooling: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(esquema. 4.1.5.a  sistema rooftop amb free-cooling) 

En l’esquema anterior, es pot observar per una banda en color verd la part de comportes de 

free-cooling per tal de regular el pas d’entrada d’aire d’aportació, per altre banda el “fan-coil” 

en color blau que incorpora un ventilador centrífug d’impulsió i un ventilador centrífug de 

retorn de l’aire de les zones a climatitzar i entre ells el intercanviador interior, i per últim en 

color vermell la part frigorífica on intercanvia calor amb l’exterior per tal de treballar com a 

sistema de refrigeració o com a sistema de calefacció (bomba de calor), també és la zona on 

estan ubicats els compressors i el intercanviador exterior. 

REFREDADORA 

SECCIÓ 

PLANTA 

FAN-COIL FREE-COOLING 
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4.1.6. Altres sistemes recomanats: 

Dintre de les instal·lacions de climatització d’un edifici d’oficines no només es troba la 

producció i distribució de la refrigeració i de la calefacció, si no que també actuen altres 

sistemes complementaris als sistemes comentats anteriorment. Entre els principals sistemes 

recomanats complementaris es troben la recuperació d’energia de l’aire d’extracció amb l’aire 

d’aportació, la gestió del sistema de climatització amb sistema informatitzat on es pugui 

regular tot l’edifici, i la correcta difusió de l’aire climatitzat que serà molt important en el 

confort dels usuaris de les oficines. 

 

Recuperadors Entàlpics  

Un dels sistemes més complex de la instal·lació de climatització, és complir amb la correcta 

renovació d’aire de les zones a climatitzar. És molt important renovar l’aire interior de l’edifici 

ja que una mala ventilació pot provocar malestar en els usuaris (mal de cap, al·lèrgies, 

infeccions, esgotament). És per això i per que hi ha una normativa bastant clara en renovació 

d’aire en oficines que en aquest edifici es preveu una renovació d’aire. Tenint en compte que 

es farà una renovació d’uns 10000 m3/h serà important estudiar algun sistema de 

recuperació d’energia en l’aire d’extracció amb l’aire d’aportació exterior per tal d’estalviar 

energia. Existeixen diferents sistemes de recuperació de calor del aire de renovació com 

poden ser el recuperadors adiabàtics, recuperadors entàlpics, recuperadors de plaques 

(només calor sensible),...,etc. Per dimensions, eficiència i flexibilitat d’instal·lació és 

recomanat per aquest edifici utilitzar recuperadors entàlpics distribuïts per totes les plantes 

per tal de zonificar també la renovació d’aire amb sistemes més petits i eficients.  

Els recuperadors entàlpics parteixen de l’idea de creuar el flux d’aire d’extracció (es troba en 

condicions de temperatura i humitat desitjable de confort) amb el flux d’aire d’aportació (es 

troba en condicions de temperatura i humitat del ambient exterior al edifici). En aquest 

encreuament on els fluxos no es barregen hi ha un intercanvi de temperatura i un intercanvi 

d’humitat. En la recuperació de temperatura s’estalvia aproximadament un 70% d’energia de 

calor sensible i en la recuperació d’humitat s’estalvia aproximadament un 60% d’energia de 

calor latent (depèn de condicions interiors i exteriors). Físicament aquests recuperadors 

entàlpics son una caixa de xapa ben aïllada amb un ventilador per a l’extracció i un ventilador 

per a l’aportació i entre mig el sistema de plaques on es creuen els fluxos (aquestes plaques 

son d’un material porós per tal que hi hagi un intercanvi de temperatura. Per tal de veure 

amb més detall com funciona aquest sistema a continuació es mostra un esquema tipus de 

funcionament:
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EXTERIOR            

T: 32ºC, Hr: 70% 

INTERIOR             

T: 24ºC, Hr: 50% 

AIRE APORTACIÓ 

T: 26,1ºC, Hr: 67% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(esquema. 4.1.6.a  recuperador entàlpic) 

En el següent diagrama psicomètric es pot observar l’energia estalviada si es té 

recuperadors entàlpics, en el cas del esquema anterior es té un estalvi d’un 60% de l’energia 

que es necessitaria per tractar tot l’aire exterior d’aportació: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(diagrama. 4.1.6.b  diagrama psicomètric) 

Temperatura (ºC)
50403020100

0.010

0.020

100 90 80 70 60 50 40

Humitat Relativa (%)

H
um

ita
tA

bs
ol

ut
a

(k
g/

kg
)

Enta
lpi

a (k
ca

l/k
g)Estiu

Carrega aire Exterior
100%

Carrega aire Exterior
100%

24 3226.1

60%

40%



Pág. 58  Memoria 

 

 

Sistema de gestió informàtica  

Tant important com el sistema de climatització escollit, és el sistema de gestió, ja que serà 

aquest un element molt important per tal de que es pugui realitzar diferents programacions 

de temperatures segons les necessitats, es pugui limitar o no l’accés al control individual de 

cada fan-coil, es pugui controlar quan s’ha de fer el manteniment, es pugui veure si hi ha 

averies al sistema, es pugui portar un històric d’operacions del sistema,..., etc, entre d’altres. 

Un bon sistema de gestió informàtica és molt important per a l’estalvi d’energia ja que en un 

edifici tant gran on hi ha tantes zones a climatitzar i tants usuaris, és difícil de poder controlar 

les temperatures que l’usuari fica de consigna en cada control individual, és difícil de veure si 

s’han deixat algun fan-coil encès, es pot evitar que quedi el sistema en marxa als caps de 

setmana, ...,etc. Amb aquests tipus de sistemes de gestió a més a més de la programació, 

es poden limitar temperatures mínimes i màximes que l’usuari pot seleccionar . 

Habitualment amb els sistemes de gestió informàtica o BMS (building management systems) 

no només es controlen els sistemes de climatització si no que s’integren gairebé totes les 

instal·lacions de l’edifici com sistema contra incendis, sistema d’il·luminació, control de 

consums elèctrics,...,etc. Amb aquest tipus de sistemes a més a més de controlar cada 

sistema, aquests sistemes poden interactuar entre ells com per exemple si hi ha un incendi 

que aturi el sistema de climatització, si hi els detectors de CO2 troben que l’ambient està 

carregat que s’encengui els sistemes de ventilació, si s’obren les finestres que s’aturi el fan-

coil corresponent de la sala, i moltes més coses que es vulgui programar.  

 

Difusió  

S’ha parlat anteriorment molt de que el fan-coil o unitat interior és l’element final que 

s’encarrega de tractar l’aire de la sala a climatitzar, però tant important com el sistema de 

climatització escollit, és definir com ha de ser la difusió d’aquest aire per a que el nivell de 

confort sigui el millor possible.  

Hi ha diferents tipus de fan-coil, de conductes, de cassette 4 vies, de cassette de 2 vies, de 

sostres, mural, consoles de terra, ..., etc, però per la flexibilitat d’instal·lació i les possibilitats 

que permeten la millor opció és per conductes ja que es pot fer la impulsió i el retorn com es 

vulgui per tal de fer la millor difusió possible.  



Estudi Climatització Edifici d’Oficines a Barcelona  Pág. 59 

 

S’ha de tenir en compte que les necessitats de difusió del aire tractat en hivern com en l’estiu 

no son les mateixes i per tant s’ha d’estudiar la difusió per tal de que funcioni bé tant en 

hivern com en estiu (l’aire calent al hivern s’estratifica a en la part superior de la sala i dona 

sensació de peus freds i cap calent, sensació molt incomoda per l’usuari). Es fa necessari 

comentar també que en la impulsió de l’aire climatitzat és adient que es faci lo més repartit 

possible per tota la sala amb velocitats baixes d’impulsió (2,5 a 4,5 m/s) per tal de que 

l’usuari no noti la corrent d’aire, i que les reixes tant d’impulsió i de retorn estiguin ben 

dimensionades per tal de no fer soroll pel pas de l’aire (menys de 35 dB). 

 

4.2. Justificació del sistema escollit: 

És en aquest punt on de tots els sistemes de climatització comentats s’ha de decidir segons 

els criteris de la propietat i segons els criteris tècnics d’utilització i d’implantació quin és el 

sistema òptim per a l’edifici del present projecte.  

Per tal de comparar millor les diferents opcions i per tal de facilitat l’elecció entre les diferents 

opcions i poder així definir la instal·lació de climatització de l’edifici, en primer lloc es 

compararan totes les opcions amb una taula on es vegin tots els requisits més importants 

que les opcions de climatització comentades anteriorment en l’apartat 4.1 Diferents opcions 

de mercat han de complir, en segon lloc es comentaran els avantatges i desavantatges de 

les diferents opcions, i en últim lloc s’escollirà la opció de climatització per a definir de forma 

global com es faran les instal·lacions de climatització de l’edifici. 

 

4.2.1. Comparació diferents opcions: 

Com ja s’ha comentat anteriorment, per tal d’escollir la millor opció de climatització, en primer 

lloc s’exposaran en forma de taula una sèrie de requisits fixats per la propietat i per la 

direcció facultativa d’aquest projecte entre d’altres paràmetres dels sistemes.  
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A continuació es mostra la taula on es compararan les diferents opcions de climatització. Més 

endavant es matisaran cada punt de la taula: 

Sistema FRV Sistema 1x1
Sistema 

Refredadora + 
Caldera

Sistema Energy-
Raiser

Sistema Rooftop

Permet zonificar SI SI SI SI NO

Instal· lació senzilla SI SI NO NO NO

Instal· lació flexible SI SI SI SI NO

Integrada amb l'arquitectura 
de l'edifici

SI NO SI SI SI

Manteniment especialitzat NO NO SI SI SI

Sistema eficient SI NO NO SI NO

Soroll de les unitats 
exteriors (dB(A))

60 50 80 80 70

Permet sistema gestió 
informàtica

SI NO SI SI NO

Permet donar fred i calor a 
la vegada

SI SI SI SI NO

Mínima potència 
refrigeració per sistema

11,2 kW 6,3 kW 32 kW 34 kW 42,9 kW

Màxima potència 
refrigeració per sistema

150 kW 14 kW 533 kW 827 kW 116,1 kW

Marca PANASONIC PANASONIC CLIMAVENETA CLIMAVENETA CARRIER

Model ME3XPQ KIT-FxxDD3E5 WRAN HRAQ MASTER LINK-I
 

(taula. 4.2.1.a  comparació sistemes de climatització) 

En la taula 4.2.1.a es tenen resultats ressaltats en blau i en vermell, els resultats blaus 

compleixen amb les especificacions però per contra els resultats vermells no compleixen. En 

aquesta taula s’ha intentat ser lo més objectiu possible per tal de ser imparcial en la selecció 

del sistema idoni. Per tal d’entendre millor la taula anterior 4.2.1.a es matisen algunes 

preguntes:  

-Permet zonificar: zonificar vol dir poder climatitzar diferents zones amb independència de la 

temperatura de consigna i per aquest projecte també vol dir poder climatitzar amb 

independència de mode de funcionament. També vol dir poder encendre o aturar el sistema 

de climatització de cada zona independentment d’altres zones. 

-Instal·lació senzilla: Qualsevol instal·lació de climatització és complexa però amb aquesta 

pregunta es tracta de diferenciar dintre de la dificultat si la instal·lació és més o menys 

complexa. Per tal de diferenciar objectivament si és o no senzilla la instal·lació s’han de 

complir els següents punts: sistema que es gestiona automàticament, sistema amb dificultat 
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moderada i amb pocs accessoris d’instal·lació , i sistema poc complex de plantejar i de 

dissenyar.  

-Instal·lació flexible: Instal·lació que permet adaptar-se a l’arquitectura de l’edifici tant per 

distribució de canonades frigorífiques com a la implantació de maquinaria. En la taula 4.2.1.a 

també apareix el punt INTEGRADA AMB L’ARQUITECTURA DE L’EDIFICI on es refereix si 

el sistema està integrat amb l’arquitectura exterior (coberta i façanes) del edifici i 

concretament aquesta qüestió es refereix si els sistemes de producció d’energia poden 

encabir en la coberta de l’edifici de forma endreçada. 

-Manteniment especialitzat: Si- Grau alt � formació específica de sistemes de climatització 

en gestió i manteniment per part del personal que fa el manteniment. No- Grau baix � 

Només necessita breu explicació de com funciona el sistema i com fer-lo servir. 

-Sistema eficient: És molt difícil de determinar si un sistema és eficient o no però en aquesta 

qüestió es determina que el sistema és eficient si pot produir refrigeració i calefacció 

simultàniament derivant la potència absorbida en la refrigeració al sistema de calefacció. Es 

dona per suposat que el rendiment (COP/EER) dels sistemes de climatització son iguals o 

superior a 3 kWt/kWe.  

 

4.2.2. Avantatges i desavantatges de les diferents opcions: 

Les principals avantatges ja s’han comentat en l’apartat 4.1.Diferents opcions de mercat  i 

en aquest apartat es centrarà més en els defectes i desavantatges de cada tipus de sistema 

a comparar. 

  

Sistema FRV- Urban Multi Panasonic : 

Aquests tipus de sistemes centralitzats son molt complets i permeten una gestió senzilla i 

eficient de tota la instal·lació de climatització sincronitzant elements importants com els 

recuperadors entàlpics i inclòs permeten fer control de presencia per tal de ser més eficient 

encara. Però precisament que el sistema s’ha concebut senzill implica que tot el producte 

pertany al mateix proveïdor o fabricant i això implica que el sistema es bastant tancat a poder 

utilitzar accessoris d’altres fabricants com fan-coils, termostats,..., etc. Això ens genera la 

problemàtica de que si algun dia s’ha de substituir una unitat interior hem de recórrer al 

mateix fabricant que es pot donar el cas de que ja no fabriqui un producte compatible. Un 

altre desavantatge del sistema és que utilitza refrigerant R-410A i això implica que s’ha de 
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complir amb la normativa europea de gasos refrigerants que diu que la concentració en cas 

de fuita no pot superar els 0,3 kg de refrigerant per m3 d’estança a climatitzar, i per tant s’ha 

de tenir en compte en el disseny del sistema.  

Una de les principals avantatges d’aquest tipus de sistema es que s’adapten molt bé en 

instal·lacions de climatització en edificis a restaurar ja que no necessiten molt d’espai 

d’instal·lació i els diàmetres de canonades son de petites dimensions que s’adapten molt bé 

a la configuració existent de l’edifici.   

 

Sistema Partit 1x1 d’expansió directe : 

Els principals inconvenients d’aquest sistema és que no és un sistema centralitzat i per tant 

per poder crear independència entre les diferents estances a climatitzar es necessiten tants 

sistemes com estances a climatitzar. Això provoca la problemàtica de tenir una unitat exterior 

per estança a la coberta amb lo que això implica d’espai que no es té. També és genera la 

problemàtica de que es tenen moltes canonades frigorífiques en els montants que tenen un 

espai limitat. Una de les principals avantatges d’un sistema centralitzat és la de poder regular 

la potència subministrada segons la demanda de cada sala però amb tants sistemes 1x1 la 

regulació la fa cada sistema i per tant no es pot derivar potència d’una sala a un altre que la 

necessiti i t’implica haver de tenir molta potència frigorífica instal·lada quan per simultaneïtats 

es podria tenir un 30-40% menys. Tenint en compte que aquest edifici necessita uns 330 kW 

de refrigeració i cada sistema 1x1 com a molt pot oferir 14 kW, es necessiten uns 24 

sistemes per poder oferir tota la potència necessària de refrigeració.  

 

Planta refredadora més sistema generació calor : 

Una de les principals desavantatges d’aquests tipus de instal·lació és que son sistemes que 

obliguen a duplicar la instal·lació per producció de fred i per a producció de calor. 

Habitualment aquests sistemes son sistemes de grans potències que ocupen molt d’espai, 

tant per les dimensions de les plantes de generació de fred i calor com per les dimensions de 

les bombes de transport del fluid refrigerant, vas d’expansió, dipòsits d’inèrcia i canonades 

frigorífiques. Son sistemes molt complexos de dissenyar i necessiten personal qualificat per 

al correcte manteniment de les instal·lacions. Els sistemes amb aigua com a refrigerant tenen 

una inèrcia molt elevada i per tant necessiten un grup de pressió amb molta potència 

(redueix l’eficiència dels sistema degut als grans consums elèctrics) i es degut a aquest motiu 

de que es tarden hores en posar a ple rendiment el sistema i això implica de que s’ha de 

posar en marxa hores abans d’utilitzar-lo amb el sobreconsum que implica, també implica 
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que la regulació del sistema segons les necessitats no serà tot lo ràpid que es desitjaria i això 

implica un sobreconsum d’energia elèctrica del sistema. És difícil de determinar el 

sobrecosum quin percentatge de més pot provocar però pot estar al voltant del 20-40% més 

segons fonts del departament tècnic de Panasonic. Planta refredadora amb recuperació  

calor energy-raiser : 

Aquesta opció de climatització és una variant del sistema descrit anteriorment de planta 

refredadora amb sistema de generació de calor però amb l’avantatge que la generació de 

calor la genera la mateixa planta refredadora derivant potència del circuit de refrigeració al de 

calefacció quan el sistema ho requereix. La problemàtica del sistema descrit anteriorment es 

pot extrapolar amb aquest apartat. Aquest tipus de sistemes son concebuts per a 

instal·lacions molt grans que requereixen una gran potència de refrigeració/calefacció i que 

per a instal·lacions petites/mitges com la d’aquest projecte queden una mica 

sobredimensionades. Aquest tipus de sistemes tenint en compte que el refrigerant que es 

transporta per les canonades és aigua, tenen la problemàtica que necessiten diàmetres molt 

grans de canonada per a la distribució de potència per l’edifici que pot ser difícil d’adaptar a 

la configuració existent de l’edifici. 

 

Sistema Rooftop : 

Els sistemes de rooftop son sistemes de mitges potències que son ideals per a climatitzar 

zones diàfanes de grans volums com poden ser naus industrials, auditoris, centres 

comercials,...,etc. Però aquests sistemes tenen l’inconvenient de que és molt difícil regular el 

flux d’aire per tal de climatitzar més de 10 zones diferenciades. L’única forma de regular un 

rooftop és amb un sistema de conductes i comportes que automàticament obrin i tanquin 

comportes per tal de difondre l’aire climatitzat per les diferents estances amb la complexitat 

d’espais que comporta i la complexitat de control de regulació. Aquest sistema queda 

pràcticament descartat per a aquest projecta ja que compleix pocs requisits de la propietat i 

de la direcció facultativa d’aquest projecte.  

 

4.2.3. Selecció i definició del sistema de climatit zació escollit: 

En primer lloc i amb l’ajuda de la taula 4.2.1.a s’aniran descartant sistemes per no complir 

amb requisits importants que han de complir la instal·lació de climatització d’aquest projecte.  

El primer sistema descartat és la opció Rooftop per moltes raons. Un dels criteris més 

importants que no compleix aquesta opció és la de poder zonificar de forma senzilla les 
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diferents zones de l’edifici segons les necessitats de funcionament de cada sala. A més a 

més, la opció de Rooftop no compleix amb sis requisits més que s’han fixat a la taula 4.2.1.a 

com la baixa eficiència del sistema, que no pot oferir refrigeració i calefacció simultàneament, 

i que la instal·lació resultaria molt complexa degut a la gran dimensions dels conductes de 

distribució de l’aire que degut a què és un edifici antic a restaurar permet pocs passos de 

conductes. Aquesta opció per a climatitzar pot ser útil per a climatitzar la planta cinquena 

office degut a que per la configuració de l’edifici ho permet i perquè amb aquesta opció es té 

la possibilitat de realitzar free-cooling i recuperació de calor amb el mateix equip, i això 

permet reduir costos d’equips i millorar l’eficiència del sistema.  

El segon sistema descartat per a climatitzar tot l’edifici per ordre de pitjor a millor és la opció 

de sistemes partits d’expansió directe 1x1. Uns dels criteris que no compleix aquesta opció i 

que és un des criteris fixats per la propietat, és que aquest tipus de sistemes no estan 

integrats amb l’arquitectura de l’edifici en un volum tant gran de sistemes. Aquesta opció 

segurament s’utilitzarà en el disseny d’aquest projecte només com a solució de climatització 

per a petites sales de equips informàtics que necessiten unes condicions de funcionament 

molt diferent que la resta de les sales i  que funcionaran les 24 hores del dia i per això és 

millor que sigui independent del sistema centralitzat.  

La tercera opció descartada és la opció refredadora més sistema de generació de calor. 

Aquesta opció és una de les més utilitzades en el mercat actual de les instal·lacions de 

climatització, però una de les raons per ser descartades en aquest projecte és que tenint en 

compte que es pot donar la situació de demanda de refrigeració i de calefacció de forma 

simultània no té sentit que es generi calefacció i refrigeració independentment, poden derivar 

l’energia que sobra d’un lloc a un altre. Això sumat a que aquest tipus d’instal·lacions son 

molt complexes i necessiten de personal qualificat pel seu manteniment i funcionament i 

sumat a que la instal·lació per aquest edifici a restaurar és fa complexa la distribució de 

canonades d’aigua, sigui una de les opcions descartades.  

Arribat a aquest punt només queden dos opcions de climatització: la opció FRV amb 

recuperació de calor i la opció refredadora amb generació de calor a quatre tubs. Son dos 

opcions que s’adapten bastant bé a les necessitats de l’edifici tant per que poden oferir 

calefacció i refrigeració simultàniament de forma eficient com per a la gestió centralitzada 

que poden oferir totes dues opcions. Però degut en part a la mateixa problemàtica que amb 

la opció refredadora més sistema de generació de calor de que aquest tipus d’instal·lacions 

son molt complexes i necessiten de personal qualificat pel manteniment i funcionament, la 

opció refredadora amb generació de calor Energy-Raiser queda descartada ja que uns dels 

paràmetres de la propietat era que la instal·lació fos senzilla de fer servir i de mantenir. A 

més a més la opció FRV amb recuperació de calor es preveu que tindrà un consum més 

reduït degut a la precisió de regulació de la potència del sistema.  
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Per tal d’entendre millor els següents apartats es definirà globalment com ha de ser la 

instal·lació de climatització de forma genèrica i posteriorment en el punt 5-Disseny tècnic 

d’instal·lació climatització  és definirà amb més detall com es climatitzarà tot l’edifici. Es 

preveu zonificar en diferents sistemes l’edifici de la següent forma:  

-Sistema independent de FRV amb recuperació de calor per planta, excepte la planta 

cinquena que es ficarà un sistema independent partit 1x1 per conductes  degut a les petites 

dimensions de les sales a climatitzar, i un sistema FRV a dos tubs per al nucli central de 

passadissos, entre la planta baixa i la planta quarta ja que és una zona unida pel nucli central 

obert.  

-Per a les sales tècniques i d’equips informàtics es preveu equips autònoms partits 1x1 de 

sostre amb tecnologia Inverter. Això és degut a que es preveu aquests sistemes funcionin les 

24 hores del dia tots els dies de l’any, i per tant, es creu adient independitzar-los de la resta 

de sistemes per tal de reduir el consum i per tal de allargar la vida útil dels sistemes, ja que 

més o menys la vida útil dels equips de climatització de sales tècniques degut a les 

condicions tan severes de temperatura, humitat i brutícia fan que sigui entre dos i tres anys. 

-Tota la ventilació d’aire de l’edifici serà tractada amb recuperadors entàlpics amb un o dos 

recuperadors per plantes. Els recuperadors entàlpics es disposaran a planta un per a façana 

NE i un altre per a façana SO per poder facilitar la distribució de conductes d’extracció i 

d’impulsió. Al soterrani la distribució de recuperadors entàlpics serà un per la zona de centre 

de metadona i un altre per la zona de auditori i despatx de manteniment.  

-A nivell de gestió del sistema de climatització, tota la instal·lació de climatització estarà 

controlada per controls individuals i per un sistema de gestió centralitzat que s’encarregui de 

programar tots els elements i que permeti limitar l’ús de les instal·lacions per personal no 

autoritzat segons les necessitats.  
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5. Disseny tècnic d’instal·lació climatització 

(segons sistema escollit) 

Una vegada escollida la solució tècnica de climatització de l’edifici es passarà a definir amb 

més detall quins son els equips a utilitzar en cada lloc i dimensionar tots els elements 

necessaris per al sistema de climatització. Aquest apartat correspon al projecte executiu de 

les instal·lacions de climatització i ventilació de l’edifici on a l’annex corresponents de càlculs 

queden més detallades les taules i els càlculs realitats.  

5.1. Solució tècnica adoptada: 

Atenent als càlculs de càrregues tèrmiques de l’edifici de l’annex corresponent i en particular 

a la utilització de les instal·lacions objecte d’aquest projecte, s’opta per satisfer les demandes 

tèrmiques mitjançant una instal·lació centralitzada per planta d’expansió directe, amb 

recuperació de calor (excepte la planta cinquena i la zona central de passadissos que serà 

amb bomba de calor dos tubs) i funcionament independent. Les centrals de producció 

d’energia d’expansió directe s’ajustaran en tot moment a la demanda tèrmica de l’edifici. Tot 

això es justifica en les següents premisses: 

-La orientació de l’edifici permet l’estalvi energètic amb els sistemes de recuperació de calor, 

però sobretot permet oferir refrigeració i calefacció dintre del mateix circuit frigorífic sense la 

necessitat de tenir una central de producció de fred i una central de producció de calor.  

-La simultaneïtat degudes a la ocupació i a la orientació permeten seleccionar centrals de 

producció de menor potència.  

-Totes les sales a climatitzar precisen de funcionament independents de la resta de les sales 

de l’edifici. 

D’aquesta forma, es garantitza que en tot moment que cada estança a climatitzar manté les 

seves necessitats tèrmiques cobertes, independentment de l’època de l’any i de l’ocupació 

de les diferents sales. 

En cada estança o zona a climatitzar s’instal·larà una unitat de tractament d’aire que millor 

s’adapti a les necessitats tèrmiques i físiques del local. Sempre que es pugui les unitats 

interiors s’instal·laran a fals sostre i distribuiran l’aire tractat per conductes de fibra de vidre 

amb recubriment d’alumini i amb difusors com a element últim de distribució de l’aire. 

Aquestes unitats de conductes agafaran l’aire de retorn de la mateixa sala per la part inferior 
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del local per tal d’evitar estratificació a l’hivern. En el cas que per configuració de la sala no 

es pugui instal·lar unitat de conductes, s’instal·larà unitat de tractament d’aire tipus mural o 

consola de terra sent aquesta última la preferent en ordre d’instal·lació. La implantació de les 

unitats de tractament d’aire, així com la distribució de conductes i difusors figuren en els 

corresponents plànols d’instal·lacions.  

Les unitats exteriors o equips de producció d’energia s’instal·laran en la coberta accessible 

de l’edifici, ubicades sobre elements especials que garantissin la seguretat, el bon 

funcionament dels equips i un bon accés de manteniment. La distribució dels equips 

frigorífics a coberta figuren en el corresponent plànol d’instal·lacions 

(PFC_PCO_TUB_R00.DWG).  

Per tal d’aprofitar millor el sistema escollit, cada unitat interior de tractament d’aire tindrà el 

seu control individual que permetrà controlar l’encesa i apagada de la unitat, canviar la 

temperatura de consigna, seleccionar velocitat alta o baixa de ventilador, programar les 

hores i condicions de funcionament i seleccionar el mode de funcionament fred o calor.  A 

més del control individual, hi haurà un control centralitzat que permeti a la propietat poder 

limitar a l’usuari i gestionar totes les unitats de tractament d’aire, inclòs els equips de 

ventilació.  

Amb objecte de garantir la correcta ventilació del locals climatitzats, es preveu una solució 

tècnica que s’adapti a les condicions d’utilització dels distints espais. Aquesta solució implica 

l’extracció localitzada de l’aire viciat i l’aportació de l’aire filtrat i tractat tèrmicament mitjançant 

recuperadors entàlpics de recuperació d’energia sensible i latent. Amb l’estalvi d’energia 

degut a aquests recuperadors entàlpics, es permet seleccionar unitats finals de tractament 

d’aire de menor potència. La distribució de l’aire d’extracció i de l’aire d’aportació es realitzarà 

per conductes situats a fals sostre dels espais ocupats. Es preveu dos recuperadors 

entàlpics per planta, segons ús i orientació de les sales, excepte a la planta cinquena que es 

seleccionarà recuperador d’energia. Per tal de poder gestionar millor l’encesa dels 

recuperadors entàlpics de forma automàtica s’instal·laran rellotges horaris digitals (permeten 

diferents programacions i poder seleccionar entre els diferents dies de la setmana per tal de 

que no funcioni els caps de setmana) a cada recuperador per tal de que funcionin només 

dintre de l’horari d’oficines. També es podran encendre o apagar des de el control centralitzat 

del clima. 

5.2. Selecció d’unitats de tractament d’aire: 

Les unitats interiors de tractament d’aire s’han seleccionat en base als següents criteris: 
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-S’han d’ajustar a la demanda tèrmica de cada local. 

-S’ha de tenir en compte que degut al recuperador entàlpic hi ha un estalvi mig del 60% de la 

càrrega de ventilació. 

-S’ha de tenir en compte la potència tèrmica reals que donen els equips en les condicions de 

temperatura interior, exterior i humitat relativa de càlcul. Es seleccionarà l’equip segons sigui 

més restrictiu per a refrigeració o calefacció. Per aquest projecte i degut a les condicions tant 

càlides de Barcelona, la prioritat serà refrigeració. 

-S’ha de tenir en compte la geometria de la sala a climatitzar tant pel nombre d’unitats com 

per la distribució d’aire i per tant de la pressió estàtica que ha de poder vèncer. 

Les unitats interiors de conductes de cada local son de baixa pressió, per a minimitzar l’espai 

que ocupen i per reduir el nivell sonor dels equips.  

La taula següent mostra els equips de tractament d’aire que s’han previst per a cada local. 

En alguns casos està previst varies unitats per a la mateixa zona, degut a la elevada càrrega 

tèrmica que s’ha de vèncer. 

 

P SALA 
Potència 

necessària 
(kW) 

Potència 
equips  
(kW) 

% N. REF. A 
PLANOL  

MODEL 
UNITAT 

INTERIOR 
MARCA 

SALA RACK I SALA QUADRES - 4,5 - 2 CL-1 CS-F24DTE5 PANASONIC 

VENTILACIÓN 3-10 - - - 1 RC-8 LGH-80RX3 MITSUBISHI 

VENTILACIÓN 15-16-20-21-22-24-
25 

- - - 1 RC-5 LGH-50RX3 MITSUBISHI 

3-MANTENIMENT 3,0 3,2 0,92 1 FC-15 S-32KM3HPR PANASONIC 

10-SALA ACTES 13,1 12,7 1,03 2 FC-6 S-63FM3HPQ PANASONIC 

15-DESPATX 1 3,4 3,2 1,03 1 FC-13 S-32PM3HPS PANASONIC 

16-SALA REUNIONS 2 2,5 2,5 0,97 1 FC-12 S-25PM3HPS PANASONIC 

20-SALA D'ESPERA 1 2,3 2,5 0,92 1 FC-12 S-25PM3HPS PANASONIC 

21-SALA D'ESPERA 2 1,5 2,0 0,74 1 FC-11 S-20PM3HPS PANASONIC 

22-LAB.ABUS DROGUES 2,7 3,2 0,84 1 FC-13 S-32PM3HPS PANASONIC 

24-LAB.ELAB. METADONA 3,2 

S1 

25-OFFICE 1,6 
5,0 0,96 1 FC-14 S-50PM3HPS PANASONIC 

 

 Taula   5.2.a: Taula selecció unitats interiors (soterrani). 
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P SALA 
Potència 

necessària 
(kW) 

Potència 
equips  
(kW) 

% N. REF. A 
PLANOL  

MODEL 
UNITAT 

INTERIOR 
MARCA 

VENTILACIÓ 1-2 - - - 1 RC-10 LGH-100RX3 MITSUBISHI 

VENTILACIÓ 13-14 - - - 1 RC-15 LGH-150RX3 MITSUBISHI 

1-SALA TREBALL ADM 6,7 6,4 1,05 1 FC-6 S-63FM3HPQ PANASONIC 

2-SALA SEMINARIS 10,7 12,7 0,84 2 FC-6 S-63FM3HPQ PANASONIC 

DISTRIBUIDOR CENTRAL 10,7 12,7 0,84 2 FC-6 S-63FM3HPQ PANASONIC 

13-SALA TREBALL ADM 27,8 25,5 1,09 4 FC-6 S-63FM3HPQ PANASONIC 

PB 

14-RECEPCIÓ 7,0 8,1 0,87 1 FC-8 S-80FM3HPQ PANASONIC 

VENTILACIÓ 1-2-3-4-5-6-8 - - - 1 RC-5 LGH-50RX3 MITSUBISHI 

VENTILACIÓ 15-20-21-22-23-24-25 - - - 1 RC-15 LGH-150RX3 MITSUBISHI 

1-DESPATX 1 2,4 2,5 0,97 1 FC-2 S-25FM3HPQ PANASONIC 

2-DESPATX 2 2,8 3,2 0,86 1 FC-3 S-32FM3HPQ PANASONIC 

3-DESPATX 3 2,6 2,5 1,04 1 FC-2 S-25FM3HPQ PANASONIC 

4-DESPATX 4 2,5 2,5 0,98 1 FC-2 S-25FM3HPQ PANASONIC 

5-DESPATX 5 2,5 2,5 1,01 1 FC-2 S-25FM3HPQ PANASONIC 

6-DESPATX 6 

8-SALA D'ESPERA 
2,3 2,5 0,90 1 FC-2 S-25FM3HPQ PANASONIC 

DISTRIBUIDOR 5,0 8,1 0,62 2 FC-4 S-40FM3HPQ PANASONIC 

15-SALA REUNIONS 5,2 5,0 1,03 1 FC-5 S-50FM3HPQ PANASONIC 

24-SALA TREBALL ADM 25,1 25,5 0,98 4 FC-6 S-63FM3HPQ PANASONIC 

P1 

25-SALA TREBALL ADM 6,7 6,4 1,05 1 FC-6 S-63FM3HPQ PANASONIC 

VENTILACIÓ 1-2-3-4 - - - 1 RC-5 LGH-50RX3 MITSUBISHI 

VENTILACIÓ 10-18-19 - - - 1 RC-15 LGH-150RX3 MITSUBISHI 

1-DESPATX 1 3,1 3,2 0,96 1 FC-3 S-32FM3HPQ PANASONIC 

2-DESPATX 2 2,6 2,5 1,04 1 FC-2 S-25FM3HPQ PANASONIC 

3-DESPATX 3 2,8 3,2 0,86 1 FC-3 S-32FM3HPQ PANASONIC 

4-SALA TREBALL ADM 6,3 6,4 0,99 1 FC-6 S-63FM3HPQ PANASONIC 

DISTRIBUIDOR 5,0 8,1 0,62 2 FC-4 S-40FM3HPQ PANASONIC 

10-SALA REUNIONS 6,7 6,4 1,05 1 FC-6 S-63FM3HPQ PANASONIC 

18-SALA TREBALL ADM 25,1 25,5 0,98 4 FC-6 S-63FM3HPQ PANASONIC 

P2 

19-SALA TREBALL ADM 6,7 6,4 1,05 1 FC-6 S-63FM3HPQ PANASONIC 

VENTILACIÓ 1-2-3-4-5 - - - 1 RC-5 LGH-50RX3 MITSUBISHI 

VENTILACIÓ 10-17-18 - - - 1 RC-15 LGH-150RX3 MITSUBISHI 

1-DESPATX 1 2,6 2,5 1,02 1 FC-2 S-25FM3HPQ PANASONIC 

2-DESPATX 2 2,7 3,2 0,84 1 FC-3 S-32FM3HPQ PANASONIC 

3-DESPATX 3 2,6 2,5 1,03 1 FC-2 S-25FM3HPQ PANASONIC 

4-DESPATX 4 1,8 2,0 0,92 1 FC-1 S-20FM3HPQ PANASONIC 

5-DESPATX 5 2,4 2,5 0,93 1 FC-2 S-25FM3HPQ PANASONIC 

DISTRIBUIDOR 5,0 8,1 0,62 2 FC-4 S-40FM3HPQ PANASONIC 

10-SALA REUNIONS 5,1 5,0 1,01 1 FC-5 S-50FM3HPQ PANASONIC 

17-SALA TREBALL ADM 25,1 25,5 0,98 4 FC-6 S-63FM3HPQ PANASONIC 

P3 

18-SALA TREBALL ADM 6,7 6,4 1,05 1 FC-6 S-63FM3HPQ PANASONIC 

Taula   5.2.a: Taula selecció unitats interiors (pb, p1, p2 i p3). 
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P SALA 
Potència 

necessària 
(kW) 

Potència 
equips  
(kW) 

% N. REF. A 
PLANOL  

MODEL 
UNITAT 

INTERIOR 
MARCA 

VENTILACIÓ 1-2-3-4-5-6-7 - - - 1 RC-8 LGH-80RX3 MITSUBISHI 

VENTILACIÓ 12-18-19 - - - 1 RC-15 LGH-150RX3 MITSUBISHI 

1-DESPATX 1 2,7 3,2 0,82 1 FC-3 S-32FM3HPQ PANASONIC 

2-DESPATX 2 2,3 2,5 0,91 1 FC-2 S-25FM3HPQ PANASONIC 

3-DESPATX 3 2,2 2,5 0,87 1 FC-2 S-25FM3HPQ PANASONIC 

4-DESPATX 4 2,1 2,5 0,85 1 FC-2 S-25FM3HPQ PANASONIC 

5-DESPATX 5 2,1 2,0 1,03 1 FC-1 S-20FM3HPQ PANASONIC 

6-DESPATX 6 3,1 3,2 0,96 1 FC-3 S-32FM3HPQ PANASONIC 

7-DESPATX 7 2,7 3,2 0,83 1 FC-3 S-32FM3HPQ PANASONIC 

DISTRIBUIDOR 5,0 5,0 0,99 1 FC-5 S-50FM3HPQ PANASONIC 

12-SALA REUNIONS 4,6 5,0 0,92 1 FC-5 S-50FM3HPQ PANASONIC 

18-SALA TREBALL ADM 24,3 25,5 0,95 4 FC-6 S-63FM3HPQ PANASONIC 

P4 

19-SALA TREBALL ADM 5,6 6,4 0,87 1 FC-6 S-63FM3HPQ PANASONIC 

VENTILACIÓ 8 - - - 1 RC-8 LGH-80RX3 MITSUBISHI 
P5 

8-OFFICE 12,4 13,5 0,92 1 CL-2 CS-F43DD2E8 PANASONIC 

 

 

Per a la selecció dels equips s’ha tingut en compte la temperatura exterior de càlcul a l’estiu 

(31ºC) i la temperatura interior de funcionament (24ºC) que es pot consultar a la pàgina 173 

del Engineering Data Book de Panasonic (per al producte FRV de panasonic), al document 

Technical Data (per al sistemes partits 1x1) i documentació tècnica dels recuperadors 

entàlpics Mitsubishi.  

Aquesta taula es pot consultar amb més detall al corresponent annex de càlculs o a l’arxiu 

taula resum de càrregues tèrmiques full selecció unitats interiors. 

Com es pot observar a la taula 5.2.a anterior, es pot consultar per plantes i per sales a 

climatitzar la potència de càlcul, la potència dels equips a les condicions de càlcul, el model 

d’unitat de tractament d’aire així com la marca, la referència d’aquesta unitat a plànol i la 

simultaneïtat de la unitat interior. La simultaneïtat equival a la potència de càlcul respecte a la 

que ofereix l’equip. S’ha considerat que la simultaneïtat no pot superar 1,1 , és a dir, que la 

unitat de tractament d’aire ha de donar en el cas més restrictiu el 91% de la potència 

demandada en refrigeració (en calefacció no hi ha problemes ja que la refrigeració és 

bastant més restrictiva i per tant sempre tindrà un cobriment del 100% de la potència). 

Taula   5.2.a: Taula selecció unitats interiors (p4 i p5). 
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5.3. Selecció de centrals de producció d’energia: 

Les unitats exteriors s’han seleccionat de diferents formes. Els equips autònoms 1x1 s’han 

seleccionat les unitats exteriors segons les unitats interiors (ja s’ha justificat l’elecció de la 

unitat de tractament d’aire a l’apartat anterior 5.2) ja que el fabricant no recomana 

seleccionar unitats interiors i exteriors de diferents potències. Els equips multi split FRV de 

panasonic s’ha seleccionat aplicant el criteri de no tenir una simultaneïtat tèrmica més gran 

de 115%, es a dir, les unitats exteriors en el cas més restrictiu de temperatures interiors i 

exteriors han de cobrir com a mínim el 85% de la potència demandada sense tenir en 

compte el factor d’ocupació i la càrrega solar que no serà màxima simultàniament en totes 

les sales a climatitzar i que ens assegurarà el 100% de la demanda de potència. Per tal 

d’obtenir la potència real que donen els equips a les condicions de temperatura i humitat de 

càlcul es consulta la documentació tècnica dels equips al Engineering Data Book de 

Panasonic (pg. 476). S’ha tingut en compte la pèrdua de rendiment dels equips per 

recorregut frigorífic que per distàncies a l’edifici que segons la documentació tècnica amb les 

longituds aproximades dels circuits és d’un 3 a 9%.  

 

P SALA 
REF. A 

PLANOL 
U.EXTERIOR 

kW 
CALCULS  

kW 
REALS  

MODEL 
UNITAT 

EXTERIOR 

SIMULT. 
TÈRMIC

A 

SIMULT. 
FRIGORIFICA 

SALA RACK I SALA 
QUADRES 

UE-1 4,5 6,1 CU-L24DBE5 74% 100% 

3-MANTENIMENT 

10-SALA ACTES 

15-DESPATX 1 

16-SALA REUNIONS 2 

20-SALA D'ESPERA 1 

21-SALA D'ESPERA 2 

22-LAB.ABUS DROGUES 

24-LAB.ELAB. METADONA 

S1 

25-OFFICE 

UE-2 33,2 33,3 U-12ME3XPQ 100% 114% 

1-SALA TREBALL ADM 

2-SALA SEMINARIS 

13-SALA TREBALL ADM 
PB 

14-RECEPCIÓ 

UE-3 52,3 51,6 PA-18ME3XPQ 101% 116% 

 

 

 
Taula   5.3.a: Taula selecció unitats exteriors (s1 i pb). 
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P SALA 
REF. A 

PLANOL 
U.EXTERIOR 

kW 
CALCULS  

kW 
REALS  

MODEL 
UNITAT 

EXTERIOR 

SIMULT. 
TÈRMICA 

SIMULT. 
FRIGORIFICA 

1-DESPATX 1 

2-DESPATX 2 

3-DESPATX 3 

4-DESPATX 4 

5-DESPATX 5 

6-DESPATX 6 

8-SALA D'ESPERA 

15-SALA REUNIONS 

24-SALA TREBALL ADM 

P1 

25-SALA TREBALL ADM 

UE-4 52,1 45,8 U-16ME3XPQ 114% 131% 

1-DESPATX 1 

2-DESPATX 2 

3-DESPATX 3 

4-SALA TREBALL ADM 

10-SALA REUNIONS 

18-SALA TREBALL ADM 

P2 

19-SALA TREBALL ADM 

UE-5 53,3 46,3 U-16ME3XPQ 115% 133% 

1-DESPATX 1 

2-DESPATX 2 

3-DESPATX 3 

4-DESPATX 4 

5-DESPATX 5 

10-SALA REUNIONS 

17-SALA TREBALL ADM 

P3 

18-SALA TREBALL ADM 

UE-6 49,0 46,5 U-16ME3XPQ 105% 123% 

1-DESPATX 1 

2-DESPATX 2 

3-DESPATX 3 

4-DESPATX 4 

5-DESPATX 5 

6-DESPATX 6 

7-DESPATX 7 

12-SALA REUNIONS 

18-SALA TREBALL ADM 

P4 

19-SALA TREBALL ADM 

UE-7 51,6 46,8 U-16ME3XPQ 110% 139% 

P5 8-OFFICE UE-8 12,4 13,1 CU-L43DBE8 100% 100% 

PB DISTRIBUIDOR CENTRAL 

P1 DISTRIBUIDOR 

P2 DISTRIBUIDOR 

P3 DISTRIBUIDOR 

P4 DISTRIBUIDOR 

UE-9 30,6 41,8 U-16MX4XPQ 73% 104% 

Taula   5.3.b: Taula selecció unitats exteriors (p1, p2, p3, p4 i p5). 
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En la taula anterior 5.3 Selecció unitats exteriors es mostren els resultats de la selecció 

segons les potències necessàries i les pèrdues dels equips segons condicions de treball 

(temperatures de càlcul i longituds frigorífiques). Aquest arxiu es pot consultar més 

extensament en l’arxiu taula resum de càrregues tèrmiques.xls full selecció unitats exteriors.  

Amb aquesta taula 5.3 de selecció d’unitats exteriors es vol resumir per planta i per sala a 

climatitzar, les agrupacions fetes d’unitats exteriors, la potència que necessita (potència 

suma dels màxims de cada sala), la potència que dona els equips en condicions de 

temperatura de càlcul i amb les corresponents pèrdues de rendiment per longituds 

frigorífiques, el model d’unitat exterior, simultaneïtat tèrmica i simultaneïtat frigorífica. La 

simultaneïtat frigorífica equival a la suma de potència d’unitats interiors respecte a la 

corresponent unitat exterior seleccionada. La simultaneïtat tèrmica correspon a la suma de la 

demanda tèrmica de cada sala a climatitzar respecte a la potència real que ofereix les unitats 

exteriors. En aquest últim punt no es té en compte que la demanda màxima tèrmica de cada 

sala no te perquè coincidir.  

 

5.4. Mètode de càlcul de circuit frigorífic: 

Per al disseny i dimensionat dels circuits frigorífics s’ha consultat el manual tècnic 

d’instal·lació del fabricant i s’ha respectat les longituds frigorífiques mínimes i màximes. Per a 

els equips partits d’una unitat interior i una unitat exterior es consulta el catàleg tècnic i per als 

equips de Flux de Refrigerant Variable es consulta la taula resum Engineering Data Book de 

Panasonic (pg. 63 i 64), on es pot consultar les especificacions de disseny i dimensionat de 

canonades frigorífiques. Per a la tecnologia FRV, el fabricant Panasonic ofereix un software 

PANVRF V1.3 que permet realitzar el dimensionat de canonades frigorífiques i poder 

comprovar que tot compleix amb les especificacions. Per a la realització d’aquest projecte 

s’utilitzarà el software del fabricant.  

La distribució de refrigerant dels circuits frigorífics es farà amb canonada de coure de 

diàmetre segons fabricant, per a refrigerant R-410A i amb gruix segons diàmetre del coure. 

El coure ha de complir amb la norma europea 12735-1-2001. Tota la distribució de coure ha 

de estar revestit amb aïllament d’espessor mínim segons Reglament Instal·lacions Tèrmiques 

en els Edifici i les corresponents instruccions tècniques complementaries, que segons 

temperatures del refrigerant serà de 20 mm d’espessor.   
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Per als sistemes de Flux de Refrigerant Variable, al no tenir grup de pressió per transportar el 

refrigerant sinó que és el propi compressor que transporta el refrigerant, s’han de complir 

unes longituds màximes de recorreguts frigorífics. Els més importants són els següents: 

 

 

El dimensionat dels diferents circuits es podran consultar als corresponents plànols de 

distribució frigorífica, on també hi seran implantats els derivadors i les caixes de recuperació. 

La terminologia per identificar cada plànol a la carpeta climatització és 

PFC_Pxx_TUB_Ryy.DWG, on xx és el numero de planta i yy la versió del plànol.  

 

5.5. Mètode de càlcul de distribució de conductes: 

Els conductes de distribució d’aire contemplats en aquest projecte s’han dimensionat pel 

mètode de pèrdua de carrega constant.  

En el disseny de l’entramat de conductes s’ha intentat buscar l’equilibri màxim de tots els 

ramals mitjançant un tramat el més simètric possible. Això últim, minimitza el desequilibri 

entre unitats terminals i per tant minimitza la pèrdua de càrrega total del sistema i evita haver 

d’utilitzar reguladors de cabal que provoquen pèrdues de càrrega innecessàries.  

Esquema 5.4: Dibuix esquema longituds màximes frigorífiques. 
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Els paràmetres tinguts en compte per a el càlcul de l’entramat de conductes son els 

següents: 

 Pèrdua de càrrega unitaria:    0,13 mmca / ml 

 Alçada màxima conductes climatització:  200 mm (interior) 

 Alçada màxima conductes ventilació:  350 mm (interior) 

 Material: 

 -Conductes principals climatització:   Climaver Neto 

 -Conductes terminals:    Alumini flexible aïllat 

 -Conductes de ventilació:    Xapa d’acer galvanitzada 

 

Per al dimensionat de conductes de distribució d’aire s’ha fet servir el software AIRPACK 

V2.0. El dimensionat de conductes es pot consultar directament implantats en planta en la 

carpeta climatització, plànols PFC_Pxx_CLI_Ryy.DWG, on xx és el numero de planta i yy la 

versió del plànol. 

 

5.6. Selecció d’unitats terminals. Difusió: 

Un dels punt més importants del disseny de les instal·lacions de climatització son el correcte 

dimensionat i distribució de les reixes i difusors tant dels conductes de climatització com dels 

conductes de ventilació. Degut a que l’ús principal del edifici és d’oficines i el soroll és molt 

sensible a generar molèsties, s’ha prioritzat el silenci i per tant s’han dimensionat les reixes i 

difusors per nivell sonor inferior a 35dB. A més a més, s’ha volgut integrar les unitats 

terminals amb l’arquitectura interior de l’edifici per tal de que passi desapercebut amb la millor 

distribució d’aire possible.  

A nivell d’impulsió dels conductes de climatització, s’ha utilitzat difusors lineals de dos vies 

dissenyats per combinar estètica amb prestacions tècniques. El seu muntatge es realitza en 

fals sostre. Aquest tipus de difusor permeten la formació de línies continues de difusor amb 

zones actives o inactives, sense trencar la uniformitat estètica del conjunt. Aquest difusor, 

porten aletes orientables individualment cada 100mm, que permeten una distribució d’aire en 
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una o un altre direcció amb projecció vertical. Aquest difusors poden ser utilitzats en alçades 

entre 2,6 i 4 metres. Aquests difusors son del model E-STAR-TR-2 de la marca 

EUROCLIMA.  

Per a la impulsió d’aire de renovació, per a la extracció d’aire viciat o per al retorn dels 

conductes de climatització s’ha fet servir reixes lineals d’alumini amb aletes fixes a 0º i sense 

marc. Aquestes reixes son del model E-LS de la marca EUROCLIMA. Pels banys s’ha fet 

servir boques de ventilació circulars amb regulació de cabal de la marca Franceair. 

Puntualment s’ha fet servir altre tipus de reixes com reixes de presa d’aire exterior per fer 

aportacions d’aire de renovació.  

A continuació es mostra el resum dels difusors i reixes utilitzades en aquest projecte. Als 

corresponents plànols de climatització venen especificats de quin model és cada element 

segon la nomenclatura rxx (sent xx el numero d’element):  

 

Referència 
a Plànol Descripció 

Cabal <35dB 
m3/h 

Màxim Cabal 
m3/h Dimensió Model 

r1 Difusor lineal 2 vies amb aletes Deflectores 235-330 425 65x1500 E-STAR-TR-2 

r2 Difusor lineal 2 vies amb aletes Deflectores 190-265 340 65x1200 E-STAR-TR-2 

r3 Reixa lineal sense marc d’aletes fixes a 0º 140-300 395 75x700 E-LS 

r4 Reixa lineal sense marc d’aletes fixes a 0º 205-370 510 75x900 E-LS 

r5 Boques circulars amb con central regulable 20-120 180 Ø125 BS-125 

r6 Reixa lineal sense marc d’aletes fixes a 0º 55-100 155 50x400 E-LS 

r7 Reixa lineal sense marc d’aletes fixes a 0º 325-565 810 100x1000 E-LS 

r8 Reixa lineal sense marc d’aletes fixes a 0º 260-455 650 100x800 E-LS 

r9 Reixa alumini  250 300 150x150   

r10 Difusor circular amb regulació cabal 110-275 350 Ø250 E-DR-50-XAPO-8" 

r11 Reixa lineal sense marc d’aletes fixes a 0º 225-395 515 100x700 E-LS 

r12 Reixa alumini  300 500 300x300   

r13 Reixa lineal sense marc d’aletes fixes a 0º 160-275 395 100x500 E-LS 

r14 Reixa lineal sense marc d’aletes fixes a 0º 70-125 180 100x250 E-LS 

r15 Reixa lineal sense marc d’aletes fixes a 0º 120-215 305 100x400 E-LS 

r16 Reixa lineal sense marc d’aletes fixes a 0º 295-515 740 200x400 E-LS 

r17 Reixa lineal sense marc d’aletes fixes a 0º 140-245 350 100x450 E-LS 

r18 Reixa lineal sense marc d’aletes fixes a 0º 565-1165 1665 250x700 E-LS 

r19 Reixa lineal sense marc d’aletes fixes a 0º 530-925 1315 200x700 E-LS 

r20 Reixa lineal sense marc d’aletes fixes a 0º 1480-2660 3590 400x1000 E-LS 

r21 Reixa lineal sense marc d’aletes fixes a 0º 375-655 935 250x400 E-LS 

r22 Reixa lineal sense marc d’aletes fixes a 0º 180-315 450 75x800 E-LS 

r23 Reixa lineal sense marc d’aletes fixes a 0º 860-1505 2150 250x900 E-LS 

r24 Reixa lineal sense marc d’aletes fixes a 0º 115-195 270 100x350 E-LS 

r25 Reixa lineal sense marc d’aletes fixes a 0º 190-335 475 150x350 E-LS 

r26 Reixa presa d'aire exterior amb aletes fixes 170-350 420 250x250 E-RAM 

Taula   5.6: Taula selecció unitats terminals. 
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Les unitats terminals incloses en aquest projecte son única i exclusivament relatives als 

conductes de distribució de climatització i ventilació d’aquest projecte. Per tal d’afinar més en 

la selecció de les unitats terminals de difusió, s’ha fet servir el software de Comercial 

AVC,S.A. d’Euroclima v2.0. Els difusors i les reixes es poden consultar directament 

implantats en planta en la carpeta climatització, plànols PFC_Pxx_CLI_Ryy.DWG, on xx és el 

numero de planta i yy la versió del plànol. 

 

5.7. Ventilació mecànica per a locals auxiliars: 

Tenint en compte que la ventilació de les zones a climatitzar es realitza amb 

recuperadors entàlpics, en aquest apartat només es tindrà en compte la ventilació 

mecànica de les sales auxiliars no climatitzades com banys, vestuaris o altres tipus de 

sales humides. Les renovacions que s’han tingut en compte per dimensionar els 

ventiladors es pot consultar al punt 3.3-Ventilació d’aquesta memòria. A continuació es 

resumeixen els ventiladors del edifici: 

 

Referència 
a Plànol Descripció 

Cabal 
m3/h 

Pressió 
mmca Marca Model 

v1 Ventilador Extracció Banys p0, p1, p2, p3 i p4 1000 10 Soler i Palau TDX2-1000/250  

v2 Ventilador Extracció sales humides 100 5 Soler i Palau DECOR-100 

v3 Ventilador aportació aire vestuaris s01 300 5 Soler i Palau TD-350/125  

v4 Ventilador extracció Bany p5 300 5 Soler i Palau TD-350/125 

v5 Ventilador extracció vestuaris s01 500 10 Soler i Palau TDX2-500/160  

v6 Cortina d'aire  1000 - Panasonic FY-10ELPNA 

Taula   5.7: Taula selecció ventiladors. 

 

Els ventiladors utilitzats es poden consultar directament implantats en planta en la carpeta 

climatització, plànols PFC_Pxx_CLI_Ryy.DWG, on xx és el numero de planta i yy la versió 

del plànol. 
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5.8. Justificant normativa Gasos Refrigerants: 

El present projecte s’ha dissenyat tenint en compte el Real Decret 3099/1977, de 8 de 

setembre, Reglament de Seguretat per a Plantes e instal·lacions Frigorífiques. Més 

concretament la Instrucció tècnica complementària MI-IF004. Aquesta instrucció diu que la 

càrrega màxima de refrigerant del grup primer R-410a per equip, utilitzats en sistemes de 

refrigeració directes no han de sobrepassar els 0,3 kg de refrigerant per m3 habitable. El 

refrigerant R-410a està compost en 50% per difluormetà i en un 50% per pentafluoretà, que 

son gasos que en petites concentracions no son perillosos però que en concentracions 

superiors a 17,2% del volum d’aire poden generar efectes soporífers i perill d’asfíxia degut al 

desplaçament d’oxigen.  

S’ha realitzat el càlcul per a cada sala a climatitzar per comprovar quines no compleixen la 

normativa tenint en compte el cas més desfavorable de que tot el refrigerant es 

descarregues instantàniament en la sala. Els resultats son els següents:  

 

P SALA AREA 
(m2) 

H (m) VOL 
(m3) 

MODEL UNITAT 
INTERIOR 

MODEL 
UNITAT 

EXTERIOR 

KG AL 
SISTEMA 

DE REF. R-
410A 

kg/m3 

SALA RACK I SALA 
QUADRES 

      CS-F24DTE5 CU-L24DBE5 2,35 0,08 

3-MANTENIMENT 20,7 2,85 59,0 S-32KM3HPR 0,21 

10-SALA ACTES 52,7 2,85 150,1 S-63FM3HPQ 0,08 

15-DESPATX 1 17,7 2,85 50,5 S-32PM3HPS 0,25 

16-SALA REUNIONS 2 22,0 2,85 62,7 S-25PM3HPS 0,20 

20-SALA D'ESPERA 1 16,3 2,85 46,6 S-25PM3HPS 0,27 

21-SALA D'ESPERA 2 20,7 2,85 59,1 S-20PM3HPS 0,21 

22-LAB.ABUS DROGUES 21,6 2,85 61,6 S-32PM3HPS 0,20 

24-LAB.ELAB. METADONA 19,4 2,85 55,4 

S1 

25-OFFICE 13,3 2,85 37,9 
S-50PM3HPS 

U-12ME3XPQ 12,40 

0,13 

1-SALA TREBALL ADM 51,8 3,3 170,8 S-63FM3HPQ 0,13 

2-SALA SEMINARIS 68,2 3,3 225,1 S-63FM3HPQ 0,10 

13-SALA TREBALL ADM 144,7 3,3 477,3 S-63FM3HPQ 0,05 
PB 

14-RECEPCIÓ 36,2 3,3 119,5 S-80FM3HPQ 

PA-
18ME3XPQ 21,70 

0,18 

Taula   5.8.a: Taula concentracions refrigerants. 
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P SALA AREA 
(m2) 

H (m) VOL 
(m3) 

MODEL UNITAT 
INTERIOR 

MODEL 
UNITAT 

EXTERIOR 

KG AL 
SISTEMA 

DE REF. R-
410A 

kg/m3 

1-DESPATX 1 20,2 3,2 64,6 S-25FM3HPQ 0,23 

2-DESPATX 2 18,7 3,2 59,7 S-32FM3HPQ 0,24 

3-DESPATX 3 19,9 3,2 63,8 S-25FM3HPQ 0,23 

4-DESPATX 4 16,0 3,2 51,1 S-25FM3HPQ 0,29 

5-DESPATX 5 18,4 3,2 59,0 S-25FM3HPQ 0,25 

6-DESPATX 6 9,5 3,2 30,5 

8-SALA D'ESPERA 8,2 3,2 26,3 
S-25FM3HPQ 

0,26 

15-SALA REUNIONS 27,1 3,2 86,7 S-50FM3HPQ 0,17 

24-SALA TREBALL ADM 55,9 3,2 178,8 S-63FM3HPQ 0,08 

P1 

25-SALA TREBALL ADM 33,5 3,2 107,2 S-63FM3HPQ 

U-16ME3XPQ 14,60 

0,14 

1-DESPATX 1 28,9 3,2 92,4 S-32FM3HPQ 0,16 

2-DESPATX 2 20,6 3,2 66,0 S-25FM3HPQ 0,22 

3-DESPATX 3 20,6 3,2 66,0 S-32FM3HPQ 0,22 

4-SALA TREBALL ADM 41,1 3,2 131,5 S-63FM3HPQ 0,11 

10-SALA REUNIONS 27,5 3,2 88,1 S-63FM3HPQ 0,17 

18-SALA TREBALL ADM 144,1 3,2 461,1 S-63FM3HPQ 0,03 

P2 

19-SALA TREBALL ADM 30,3 3,2 97,0 S-63FM3HPQ 

U-16ME3XPQ 14,60 

0,15 

1-DESPATX 1 20,1 3,1 62,4 S-25FM3HPQ 0,23 

2-DESPATX 2 18,6 3,1 57,6 S-32FM3HPQ 0,25 

3-DESPATX 3 20,5 3,1 63,7 S-25FM3HPQ 0,23 

4-DESPATX 4 11,3 3,1 34,9 S-20FM3HPQ 0,42 

5-DESPATX 5 16,3 3,1 50,6 S-25FM3HPQ 0,29 

10-SALA REUNIONS 27,5 3,1 85,3 S-50FM3HPQ 0,17 

17-SALA TREBALL ADM 144,1 3,1 446,7 S-63FM3HPQ 0,03 

P3 

18-SALA TREBALL ADM 33,6 3,1 104,0 S-63FM3HPQ 

U-16ME3XPQ 14,60 

0,14 

1-DESPATX 1 24,5 2,7 66,3 S-32FM3HPQ 0,22 

2-DESPATX 2 15,0 2,7 40,4 S-25FM3HPQ 0,36 

3-DESPATX 3 14,9 2,7 40,3 S-25FM3HPQ 0,36 

4-DESPATX 4 13,6 2,7 36,7 S-25FM3HPQ 0,40 

5-DESPATX 5 13,6 2,7 36,8 S-20FM3HPQ 0,40 

6-DESPATX 6 18,7 2,7 50,5 S-32FM3HPQ 0,29 

7-DESPATX 7 13,2 2,7 35,5 S-32FM3HPQ 0,41 

12-SALA REUNIONS 26,3 2,7 70,9 S-50FM3HPQ 0,21 

18-SALA TREBALL ADM 144,1 2,7 389,0 S-63FM3HPQ 0,04 

P4 

19-SALA TREBALL ADM 33,5 2,7 90,5 S-63FM3HPQ 

U-16ME3XPQ 14,60 

0,16 

Taula   5.8.b: Taula concentracions refrigerants. 
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P SALA AREA 
(m2) 

H (m) VOL 
(m3) 

MODEL UNITAT 
INTERIOR 

MODEL 
UNITAT 

EXTERIOR 

KG AL 
SISTEMA 

DE REF. R-
410A 

kg/m3 

P5 8-OFFICE 73,7 2,5 184,4 CS-F50DD2E5 CU-L43DBE8 3,30 0,02 

PB DISTRIBUIDOR CENTRAL 83,8 3,3 276,5 S-63FM3HPQ 0,04 

P1 DISTRIBUIDOR 74,0 3,2 236,7 S-40FM3HPQ 0,05 

P2 DISTRIBUIDOR 74,0 3,2 236,7 S-40FM3HPQ 0,05 

P3 DISTRIBUIDOR 74,0 3,2 236,7 S-40FM3HPQ 0,05 

P4 DISTRIBUIDOR 46,2 2,7 124,7 S-50FM3HPQ 

U-16MX4XPQ 12,40 

0,10 

Taula   5.8.c: Taula concentracions refrigerants. 

Com es pot observar en la taula anterior 5.8.(a, b i c) en la columna kg/m3, totes les 

dependències estan per sota de la concentració màxima permesa excepte les sales més 

petites (marcat en verd). Com a mesures correctores per tal de que compleixin amb la 

concentració màxima permesa, es comuniquen volums entre les sales que no compleixen 

amb les zones de passadissos, també s’instal·laran detectors de O2 a les sales comentades 

per tal d’avisar en cas de que la concentració d’oxigen baixi a nivells per sota dels nivells 

mínims de seguretat. Comentar també que a mes de les mesures preses anteriorment també 

s’ha de tenir en compte que en aquestes sales s’està fent una ventilació d’aire exterior 

aproximada de 3 renovacions per hora amb lo que assegurem que en cas de fuita 

instantània que la concentració de refrigerant no superi els 6,9% del volum d’aire 

(concentració màxima innòcua durant dos hores).  

 

5.9. Sistema de control: 

La principal avantatge del sistema de climatització escollit és que té una capacitat molt 

elevada de regulació i amb aquest motiu és molt important que cada unitat de tractament 

d’aire es pugui regular independentment de la resta d’unitats. Degut això, cada unitat de 

tractament d’aire portarà el seu corresponent control individual que pugui gestionar 

temperatura de consigna, on/off, velocitat de ventilador i mode de funcionament (ventilació, 

refrigeració, calefacció i deshumidificador). A més a més, hi haurà un control centralitzat a la 

recepció amb ordinador que permetrà programar la climatització per a cada dia de l’any, 

limitar funcions als usuaris amb el control individual, controlar tots els paràmetres de cada 

unitat de tractament d’aire i visualitzar de forma senzilla l’estat de cada unitat implantada a 

plànol. A continuació s’entrarà amb més detall cada opció de control. 



Estudi Climatització Edifici d’Oficines a Barcelona  Pág. 81 

 

5.9.1. Control Individual: 

S’utilitzarà un control per cable individual per a cada unitat interior amb pantalla LCD que 

permet visualitzar els paràmetres de consigna actual i detectar possibles anomalies dels 

equips. Aquest control permet realitzar les funcions de ON/OFF, programació de 5 accions al 

dia, ajust de temperatura, limitació del rang de temperatures, selecció del mode de 

funcionament, control de velocitat del ventilador, funció de manteniment de la temperatura de 

confort i diferents nivells de limitació de funcions. 

Degut a que al retorn de les unitats interiors de conducte tenen aportació d’aire exterior 

tractat al retorn i és en l’aspiració de la unitat interior on té la sonda de lectura de temperatura 

que s’instal·laran sondes remotes per tal de tenir una lectura més real de la temperatura 

ambient de la sala. Aquesta sala estarà ubicada a la paret vertical de la sala a una alçada de 

1,6 m evitant que incideixi el flux d’aire climatitzat. El control individual per cable s’instal·larà 

just al costat de la sonda remota. Per tal de definir millor i no es generi dubtes de la ubicació 

d’aquests elements, s’implantaran a plànol la ubicació exacte.   

  

 

 

 

 

 

Imatge 5.9.1: Dibuix control Individual. 

5.9.2. Control Centralitzat: 

Quan una instal·lació de climatització és molt gran i difícil de governar, és imprescindible un 

sistema de gestió que automatitzi de forma senzilla totes les funcions diàries del clima. Per 

aquest projecte s’implantarà un sistema de control de la marca Panasonic anomenat URBAN 

CONTROLLER. Aquest control permet controlar els sistemes de climatització , permet 

programar, controlar dispositius externs, i llegir o oferir senyals a dispositius externs.  



Pág. 82  Memoria 

 

-Control del sistema de climatització: 

Aquest sistema permet encesa i apagada de les unitats de tractament d’aire, individualment 

o per grups. També permet fer les mateixes funcions de control que el control individual de 

l’apartat 5.9.1. Aquest sistema permet entre d’altres funcions establir temperatures de 

funcionament mínimes i màximes, portar un registre de les temperatures d‘aspiració de les 

unitats de tractament d’aire, portar un històric de les operacions efectuades, portar un històric 

de les avaries, visualitzar el temps de funcionament de cada unitat interior,..., entre d’altres. 

Una de les principals avantatges d’aquest sistema és que té un interfície gràfica molt intuïtiva 

i fàcil de fer servir per tal de controlar cada unitat interior implantada a plànol: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 5.9.2.a: Dibuix software Urban Controller. 

-Programador: 

Aquest paquet informàtic permet programar el calendari anual possibilitant la definició de 4 

tipus de dies distints. També permet diferenciar en programació estiu-hivern, fent el canvi 

automàtic de refrigeració a calefacció. La programació de fins a 10 programes diaris i fins a 

10 criteris de funcionament diferents (mode nocturn, matins, ...) la permet fer tant cada unitat 

interior com a cada dispositiu extern.  
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-Dispositius externs: 

L’Urban Controller permet controlar dispositius externs tals com recuperadors entàlpics, 

ventiladors, ...., entre d’altres. Només pot controlar l’encesa i l’apagada ja que son dispositius 

externs a Panasonic i per tant tancats a altres fabricants.  

-Senyals externes: 

Un altre de les funcions permeses, es la de poder llegir senyals d’alarmes externes i poder 

aturar o encendre els equips de clima o ventiladors sincronitzats. La funció principal que més 

s’utilitza i que s’utilitzarà en aquest projecte és la desactivar els equips de clima i ventiladors 

en cas de detectar-se alarma d’incendis.  

 

L’esquema típic de control de l’Urban Controller és el següent: 

 

Esquema 5.9.2.b: Dibuix esquema control centralitzat Urban Controller. 

Com es pot observar a l’esquema 5.9.2.b, hi ha un bus de comunicació (dos fils apantallats 

de secció 0,75-1,25 mm2) entre les unitats exteriors i les seves corresponents unitats interiors 

connectades en sèrie, on cada sistema és independent de la resta de sistemes. A nivell de 

control centralitzat és connecta amb bus comunicació (mateix cablejat bus comunicació 

interior) entre unitats exterior, altres dispositius externs i tot connectat al Gateway. Del 

Gateway és connecta a la Interfície i de la interfície al ordinador amb port sèrie R232. Hi ha 

altres plaques per adaptar dispositius al llenguatge de comunicació del sistema centralitzat 
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com és el Dio Adapter (entrada i sortida de senyals externes) i els adaptadors d’interfície 

d’altres sistemes de climatització o recuperadors entàlpics.  

 

5.10. Fonts d’energia: 

Les fonts d’energia utilitzades per a la climatització d’aquest projecte, és l’electricitat. A 

continuació es farà la relació dels equips per tal de veure el consum elèctric total de cada 

planta i el global de l’edifici atribuït a la climatització. A nivell de disseny de la instal·lació 

elèctrica, es recomana alimentar amb un quadre independent les unitats exteriors a coberta 

amb una protecció diferencial i magneto tèrmica independent per a cada sistema. També es 

recomana instal·lar un quadre per planta on estigui una protecció diferencial i magneto 

tèrmica per a les unitats interiors i caixes de recuperació, i una protecció independent 

diferencial i magneto tèrmica per als equips de ventilació i extracció. En el disseny de la 

instal·lació elèctrica s’haurà de tenir en compte el Reglament de Baixa Tensió vigent.  

 

P SALA 
Consum 
elèctric 

(kW) 
N. MODEL 

UNITAT  

Consum 
elèctric 

total (kW) 

VENTILACIÓN 3-10 0,42 1 LGH-80RX3 0,422 

VENTILACIÓN 15-16-20-21-22-24-25 0,38 1 LGH-50RX3 0,378 

V3 0,15 2 TD-350/125   0,3 

V5 0,25 1 TDX2-500/160   0,25 

CAJAS RECUPERACIÓN S1 0,02 9 CZ-100HR1HS 0,189 

3-MANTENIMENT 0,03 1 S-32KM3HPR 0,026 

10-SALA ACTES 0,19 2 S-63FM3HPQ 0,378 

15-DESPATX 1 0,09 1 S-32PM3HPS 0,09 

16-SALA REUNIONS 2 0,05 1 S-25PM3HPS 0,049 

20-SALA D'ESPERA 1 0,05 1 S-25PM3HPS 0,049 

21-SALA D'ESPERA 2 0,05 1 S-20PM3HPS 0,049 

22-LAB.ABUS DROGUES 0,09 1 S-32PM3HPS 0,09 

24-LAB.ELAB. METADONA 

S01 

25-OFFICE 
0,11 1 S-50PM3HPS 0,11 

Taula   5.10.a: Taula consums s01. 
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P SALA 
Consum 
elèctric 

(kW) 
N. MODEL 

UNITAT  

Consum 
elèctric 

total (kW) 

VENTILACIÓ 1-2 0,57 1 LGH-100RX3 0,568 

VENTILACIÓ 13-14 0,82 1 LGH-150RX3 0,822 

V1 0,28 1 TDX2-1000/250  0,284 

V2 0,02 2 DECOR-100 0,04 

V6 0,94 2 FY-10ELPNA 1,88 

CAJAS RECUPERACIÓN PB 0,02 8 CZ-100HR1HS 0,168 

1-SALA TREBALL ADM 0,19 1 S-63FM3HPQ 0,189 

2-SALA SEMINARIS 0,19 2 S-63FM3HPQ 0,378 

DISTRIBUIDOR CENTRAL 0,19 2 S-63FM3HPQ 0,378 

13-SALA TREBALL ADM 0,19 4 S-63FM3HPQ 0,756 

PB 

14-RECEPCIÓ 0,23 1 S-80FM3HPQ 0,234 

Taula   5.10.b: Taula consums pb. 

 

P SALA 
Consum 
elèctric 

(kW) 
N. MODEL 

UNITAT  

Consum 
elèctric 

total (kW) 

VENTILACIÓ 1-2-3-4-5-6-8 0,38 1 LGH-50RX3 0,378 

VENTILACIÓ 15-20-21-22-23-24-25 0,82 1 LGH-150RX3 0,822 

V1 0,28 1 TDX2-1000/250  0,284 

V2 0,02 2 DECOR-100 0,04 

CAJAS RECUPERACIÓN P1 0,02 12 CZ-100HR1HS 0,252 

1-DESPATX 1 0,11 1 S-25FM3HPQ 0,11 

2-DESPATX 2 0,11 1 S-32FM3HPQ 0,114 

3-DESPATX 3 0,11 1 S-25FM3HPQ 0,11 

4-DESPATX 4 0,11 1 S-25FM3HPQ 0,11 

5-DESPATX 5 0,11 1 S-25FM3HPQ 0,11 

6-DESPATX 6 

8-SALA D'ESPERA 
0,11 1 S-25FM3HPQ 0,11 

DISTRIBUIDOR 0,13 2 S-40FM3HPQ 0,254 

15-SALA REUNIONS 0,14 1 S-50FM3HPQ 0,143 

24-SALA TREBALL ADM 0,19 4 S-63FM3HPQ 0,756 

P1 

25-SALA TREBALL ADM 0,19 1 S-63FM3HPQ 0,189 

Taula   5.10.c: Taula consums p1. 
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P SALA 
Consum 
elèctric 

(kW) 
N. MODEL 

UNITAT  

Consum 
elèctric 

total (kW) 

VENTILACIÓ 1-2-3-4 0,38 1 LGH-50RX3 0,378 

VENTILACIÓ 10-18-19 0,82 1 LGH-150RX3 0,822 

V1 0,28 1 TDX2-1000/250  0,284 

V2 0,02 2 DECOR-100 0,04 

CAJAS RECUPERACIÓN P2 0,02 10 CZ-100HR1HS 0,21 

1-DESPATX 1 0,11 1 S-32FM3HPQ 0,114 

2-DESPATX 2 0,11 1 S-25FM3HPQ 0,11 

3-DESPATX 3 0,11 1 S-32FM3HPQ 0,114 

4-SALA TREBALL ADM 0,19 1 S-63FM3HPQ 0,189 

DISTRIBUIDOR 0,13 2 S-40FM3HPQ 0,254 

10-SALA REUNIONS 0,19 1 S-63FM3HPQ 0,189 

18-SALA TREBALL ADM 0,19 4 S-63FM3HPQ 0,756 

P2 

19-SALA TREBALL ADM 0,19 1 S-63FM3HPQ 0,189 

Taula   5.10.d: Taula consums p2. 

 

P SALA 
Consum 
elèctric 

(kW) 
N. MODEL 

UNITAT  

Consum 
elèctric 

total (kW) 

VENTILACIÓ 1-2-3-4-5 0,38 1 LGH-50RX3 0,378 

VENTILACIÓ 10-17-18 0,82 1 LGH-150RX3 0,822 

V1 0,28 1 TDX2-1000/250  0,284 

V2 0,02 2 DECOR-100 0,04 

CAJAS RECUPERACIÓN P3 0,02 11 CZ-100HR1HS 0,231 

1-DESPATX 1 0,11 1 S-25FM3HPQ 0,11 

2-DESPATX 2 0,11 1 S-32FM3HPQ 0,114 

3-DESPATX 3 0,11 1 S-25FM3HPQ 0,11 

4-DESPATX 4 0,11 1 S-20FM3HPQ 0,11 

5-DESPATX 5 0,11 1 S-25FM3HPQ 0,11 

DISTRIBUIDOR 0,13 2 S-40FM3HPQ 0,254 

10-SALA REUNIONS 0,14 1 S-50FM3HPQ 0,143 

17-SALA TREBALL ADM 0,19 4 S-63FM3HPQ 0,756 

P3 

18-SALA TREBALL ADM 0,19 1 S-63FM3HPQ 0,189 

Taula   5.10.e: Taula consums p3. 
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P SALA 
Consum 
elèctric 

(kW) 
N. MODEL 

UNITAT  

Consum 
elèctric 

total (kW) 

VENTILACIÓ 1-2-3-4-5-6-7 0,42 1 LGH-80RX3 0,422 

VENTILACIÓ 12-18-19 0,82 1 LGH-150RX3 0,822 

V1 0,28 1 TDX2-1000/250  0,284 

V2 0,02 1 DECOR-100 0,02 

CAJAS RECUPERACIÓN P4 0,02 13 CZ-100HR1HS 0,273 

1-DESPATX 1 0,11 1 S-32FM3HPQ 0,114 

2-DESPATX 2 0,11 1 S-25FM3HPQ 0,11 

3-DESPATX 3 0,11 1 S-25FM3HPQ 0,11 

4-DESPATX 4 0,11 1 S-25FM3HPQ 0,11 

5-DESPATX 5 0,11 1 S-20FM3HPQ 0,11 

6-DESPATX 6 0,11 1 S-32FM3HPQ 0,114 

7-DESPATX 7 0,11 1 S-32FM3HPQ 0,114 

DISTRIBUIDOR 0,14 1 S-50FM3HPQ 0,143 

12-SALA REUNIONS 0,14 1 S-50FM3HPQ 0,143 

18-SALA TREBALL ADM 0,19 4 S-63FM3HPQ 0,756 

P4 

19-SALA TREBALL ADM 0,19 1 S-63FM3HPQ 0,189 

VENTILACIÓ 8 0,42 1 LGH-80RX3 0,422 
P5 

V4 0,15 1 TD-350/125  0,15 

Taula   5.10.f: Taula consums p4 i p5. 

 

P SALA 
Consum 
elèctric 

(kW) 
N. MODEL 

UNITAT  

Consum 
elèctric 

total (kW) 

UE-1 1,96 1 CU-L24DBE5 1,96 

UE-2 10,60 1 U-12ME3XPQ 10,6 

UE-3 16,00 1 PA-18ME3XPQ 16 

UE-4 15,60 1 U-16ME3XPQ 15,6 

UE-5 15,60 1 U-16ME3XPQ 15,6 

UE-6 15,60 1 U-16ME3XPQ 15,6 

UE-7 15,60 1 U-16ME3XPQ 15,6 

UE-8 4,15 1 CU-L43DBE8 4,15 

PC 

UE-9 15,60 1 U-16MX4XPQ 15,6 

Taula   5.10.g: Taula consums pcoberta. 
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P Consum elèctric kW 

S01 2,38 

PB 5,70 

P1 3,78 

P2 3,65 

P3 3,65 

P4 3,83 

P5 0,57 

PC 110,71 

total 134,28 

Taula   5.10.h: Taula consums totals. 

 

Com es pot observar a la taula 5.10.h, el principal consum s’obté a la planta coberta ja que 

son les unitats exteriors dels sistemes de climatització els elements que més consumeixen, 

un 82% del consum total de les instal·lacions de climatització i ventilació. 

 

5.11. Impacte Ambiental: 

Amb aquest punt es tracta de definir com interactua ambientalment la instal·lació de 

climatització de l’edifici del present projecte amb l’entorn on es trobarà instal·lat els equips. 

Aquest punt només contempla el funcionament normal dels equips. La realització de les 

obres i instal·lacions seran contemplades al corresponent plec de condicions tècniques. 

 

Com ja s’ha comentat en apartats anteriors, l’edifici dona a l’avinguda Lluís companys per la 

façana nord on l’edifici més proper es troba a més de 100 m i és d’ús públic (jutjats de 

Barcelona), per la façana est té a més de 50m edificis públics (jutjats), per la façana sud a 

uns 20m té edificis d’habitatges pertanyent al districte de Ciutat Vella on aquests edificis 

tenen menys alçades que l’edifici d’aquest projecte. Per la part oest de l’edifici llinda amb un 

altre edifici públic (cap d’assistència primària). Dades les característiques de l’emplaçament 

es considera la part més sensible a possibles incomoditats als veïns la façana sud. 
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Per tal de poder resumir de forma clara i ordenada els punts ambientals més importats, és 

prendrà com a referència la ORDENANÇA GENERAL DEL MEDI AMBIENT URBÀ DE 

BARCELONA (aprovada el 26 de març de l’any 1999). 

5.11.1. Protecció atmosfèrica: 

No es preveu en règim normal de funcionament cap emissió a l’exterior d’agents 

contaminants de cap tipus.  

Les úniques emissions a l’exterior que es realitzaran seran els 10.000 m3/h d’aire de 

ventilació per tal de garantir la qualitat de l’aire interior segons el Reglament d’Instal·lacions 

Tèrmiques en els Edificis. Aquest aire d’extracció serà filtrat abans de sortir a l’ambient 

exterior. Aquesta extracció d’aire interior es realitzarà per la coberta de l’edifici.  

No es preveu en règim de funcionament normal cap tipus d’emissions de mals olors. 

En cas de reparació o substitució dels equips de climatització serà obligatori recuperar el 

refrigerant de la instal·lació per al seu corresponent tractament com a residu. 

5.11.2. Contaminació Tèrmica: 

No es preveu en règim normal de funcionament cap focus de calor o fred en la nostra 

instal·lació amb excepció dels tubs de distribució de refrigerant que anirà aïllat segons 

comentat anteriorment i l’aire de ventilació del sistema de producció de refrigeració o 

calefacció ubicat a la coberta de l’edifici. Aquesta última no superarà en cap cas 

temperatures compreses entre els 5ºC i els 35ºC de temperatura. 

5.11.3. Contaminació Acústica: 

Per tal de poder diferenciar les diferents sensibilitats acústiques exteriors de la ciutat de 

Barcelona, les ordenances municipals estableixen diferents zones de sensibilitat. Les 

ordenances estableixen que segons el vial del carrer i el trànsit pertinent diferents 

classificacions on es fiquen els límits d’emissions acústiques permesos. L’edifici d’aquest 

projecte es pot definir segons dos tipus de zones acústiques però es contemplarà la més 

restrictiva: ZONA TIPUS II Sector d’us d’habitatge i residencial amb limitacions de 7 a 22h de 

65dBA i de 22 a 7h de 55dBA. 
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Donat que la instal·lació és d’ús comprés entre les 7 a les 22h el límit acústic serà de 65dBA. 

Els equips interior seleccionats no sobrepassen els 50dBA i els equips exterior a la coberta 

no sobrepassen els 61dBA a plena potència i els 50dBA en mode nocturn segons 

indicacions dels fabricants.   

Donat que la instal·lació té més de 20000kcal/h tèrmics serà necessari sol·licitar la 

corresponen llicència ambiental.  

5.11.4. Sanejament d’aigua residual o pluvial: 

L’únic basament previst dels equips de climatització serà de la condensació de la humitat 

ambient interior mitjançant les unitats interiors de tractament d’aire directament a sanejament 

de l’edifici quan el sistema treballi en mode refrigeració i de la condensació de la humitat 

exterior mitjançant les unitats exteriors de coberta directament als embornals pluvials.   

5.11.5. Gestió de residus: 

No es preveu en règim normal de funcionament cap tipus de residus derivats de la 

instal·lació de climatització a excepció de les partícules ambientals pròpies de la ciutat de 

Barcelona acumulades als filtres de l’aire interior i dels filtres de captació d’aire exterior.  

Quan la vida útil de la instal·lació de climatització finalitzi i s’hagi de retirar tots els elements 

que componen la instal·lació, es reciclarà tots els elements que la componen on els elements 

principals a considerar son el següents: refrigerant R410A, coure, xapa d’acer galvanitzada, 

fibra de vidre, alumini, polímers aïllants, pvc dels desguassos i circuits impresos dels equips 

de climatització.  
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6. Pressupost: 

En aquest apartat es tracta de valorar de forma global els costos totals de les instal·lacions 

de climatitzacions definides en aquest projecte. Els preus resumits a continuació s’han 

obtingut dels catàlegs tarifes comercials dels proveïdors i de la base de dades del ITEC 

(març 2007 amb ma d’obra inclosa). Es pot consultar amb més detall al corresponent annex i 

en l’arxiu PRESSUPOST 291007.xls. Per a la realització del pressupost no s’ha considerat 

treballs d’instal·lació elèctrica a excepció del cablejat de control, i no s’ha considerat els 

treballs de paleteria, recollida de condensats i bancada de les unitats exteriors deguts a que 

estarien inclosos en altres partides del projecte global de rehabilitació de l’edifici. 

 
CAPITUL RESUM       EUROS 
 
01.01 CLIMATITZACIÓ        418.480,50 
 
-01.01.01.PF -PRODUCCIÓ DE FRED       125.930,10 
-01.01.02.FR -DISTRIBUCIÓ DE FLUIDS-REFRIGERANT     
82.726,98 
-01.01.03.UT -UNITATS TERMINALS-AIRE      94.116,90 
-01.01.04.CD -DISTRIBUCIO FLUIDS-AIRE      78.974,93 
-01.01.05.CV -VENTILACIÓ. EXTRACCIÓ I APORTACIÓ D'AIRE    
36.731,59 
  
02.01 CAMINS DE CABLES SENYALS DÈBILS     5.446,20 
 
-02.01.01.SD -SAFATES I CANALS DISTRIBUCIÓ PER A SENYALS DÈBILS  5.446,20 
 
03.01 CONTROL D'INSTAL·LACIONS      20.021,50 
 
-03.01.01.GD -ELEMENTS DE CAMP       6.415,20 
-03.01.02.GS -SUBESTACIONS I CABLEJAT      13.606,30 
 
04.01 LEGALITZACIONS        1.800,00 
 
05.01 MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS     0,00 
 
TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL       445.748,20 
 

16,00% I.V.A         84.870,46  
 

TOTAL PRESSUPOST GENERAL       615.310,82€ 
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7. Conclusions 

Durant tot el projecte s’han anant fent aclaracions i reflexions obtingudes segons els resultats 

i amb aquest capítol es vol resumir les mes importants que han afectat en el resultat final del 

projecte.  

Hi ha moltes sales a l’edifici que seran d’ús puntual i per tant no estaran funcionant de forma 

regular. Es degut això què és molt important per aquest projecte la zonificació, i qualsevol 

opció de climatització queda descartada per aquest projecte si no permet zonificació en 

funcionament i temperatura de consigna.  

Una vegada fet l’estudi energètic de l’edifici s’observa que la demanda predominant durant 

l’any és la refrigeració. La calefacció només correspon al 14% de la demanda global 

d’energia tèrmica de l’edifici. Això és degut a que el clima a Barcelona és bastant càlid.  

Segons els resultats obtingut en els càlculs de càrregues tèrmiques, un 30% per a 

refrigeració i un 44% en calefacció de la demanda d’energia tèrmica correspon a la càrrega 

que s’ha de vèncer amb l’aportació d’aire exterior. És d’obligat compliment instal·lar un 

sistema de ventilació amb recuperadors d’energia que estalvien al voltant d’un 60% de 

l’energia que es gastaria per tractar aquest aire de renovació. 

Segons l’estudi tèrmic fet a l’apartat 3, calefactar amb sistemes d’expansió directe amb 

Bomba de Calor surt més econòmic (cost energia elèctrica en vers a energia fòssil) que amb 

sistemes d’aigua amb caldera segons les suposicions fetes i les tarifes vigents.  

La opció de sistemes de Flux de Refrigerant Variable és una bona opció per instal·lacions 

relativament petites (inferiors a 500kW) però té inconvenients molt importants que s’han de 

millorar a nivell de tecnologia. Un dels principals problemes que genera és que tots els 

elements pertanyen al mateix fabricant i es pot generar la problemàtica de que en cas de 

s’avariï algun element, el fabricant ja no el fabriqui.  

Els sistemes d’aigua tenen la principal avantatge que cada element pot ser de fabricants 

diferents, cosa que implica més flexibilitat d’instal·lació i de manteniment, així com punt de 

pressió pels fabricants per baixar costos de materials.  

La opció refredadora més caldera és una bona opció per a instal·lacions grans de 

climatització però només si es pot combinar amb l’energia solar tèrmica. A Barcelona la 

demanda de calefacció és petita i per tant poc amortitzable la instal·lació solar.  
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La opció d’unitat interior de conductes és la millor opció per a climatitzar si hi ha fals sostre 

degut a que permet realitzar la impulsió i el retorn com es vulgui tant per cabals com per 

difusió.  

La opció de FRV és l’única opció de les plantejades al capítol 4 que compleix tots els 

requisits marcats per la propietat i la direcció facultativa.  

La opció de Refrigerant Variable és la millor opció per a reformes integrals d’edificis ja que la 

maquinaria dels sistemes és més petita, ocupa menys espai, fa menys soroll, i la cononada 

frigorífica és de petites dimensions la qual permet una millor adaptació alhora d’instal·lar-la.  

Els sistemes d’aigua son sistemes lent i de difícil regulació que implica un sobreconsum més 

elevat que amb sistemes de refrigerant variable. També implica espais d’instal·lacions més 

elevades que s’adapten poc en edificis antics per a reforma integra. 

El sistema escollit de climatització FRV permet controlar de forma més fàcil i més completa 

les instal·lacions de climatització i ventilació.  

Per últim comentar, que un dels principals problemes que s’és pot trobar en el disseny d’una 

instal·lació amb tecnologia de refrigerant variable és que el refrigerant en grans quantitats de 

concentració pot provoca asfixia. S’ha de tenir molt de cura per tal de que cap usuari no corri 

cap risc durant la vida útil del sistema de climatització.  
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Agraïments 

Per a la realització d’aquest projecte es fa necessari agrair el suport tècnic ofert pel 

departament d’enginyeria de Panasonic i Topclima. També agrair a Activitats 

Arquitectòniques per oferir-me la documentació per realitzar l’estudi de climatització d’aquest 

projecte.  
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