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CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
La Climatització consisteix en crear unes condicions de temperatura, humitat i netedat de
l'aire adecuades per la comoditat dintre dels espais de l'edifici.

Disseny del circuit:
Sistema AIGUA-AIRE: la Bomba de calor que extreu energia del subsòl i el cedeix a l'aigua
que circula pel sistema de climatització.
Sol

Bomba
geotèrmica

Acumulador
d'aigua

Fan-coil

Climatitzadores

Terra radiant fred-calor

El circuit comença a la Bomba
de calor Geotèrmica, la qual
aclimata l'aigua acumulada als
dipòsits que serà enviada als
aparells (climatitzadores,
Fan-coils, i terra radiant) i
aquests emitiran
aire(climatitzadores i
fan-coils) o radiació (terra
radiant) segons la
temperatura demandada.

Terra Radiant:
Per a l'àmbit de l'accès, al tractar-se d'un cos amb un volum d'aire molt elevat, l'implantació de
sistemes d'extacció d'aire al sostre no seria efectiu.
A més, es tracta d'un espai de pas, on els usuaris ni tan sols es treuran l'abric...
Aquesta solució de climatar a traves de radiació del terra serà la més efectiva. Haurà de comptar amb
la presència de Fan-coils per assecar l'aire i evitar condensacions.

A. Esquema distribució-funcionament aparells
C. Els tipus d'aparells

Predimensionat dels conductes Climatitzadores:

Climatitzadores:
Per aquelles estances de major volum que per ús i afluencia de gent, la demanda de moviment-renovació
d'aire és més elevada.
Aquestes a més de l'aigua aclimatada que proporciona la bomba de calor, necessitaran una aportació
d'aire que serà garantida per la ventilació dels patis o bé per petits conductes que surten en coberta.
IOratori-Vestíbul sales de vetlla- Cafeteria- Àmbit de Servei.

Fan-coil:
Per aquelles estances de menor volum. Permeten regular aquella sala mitjançant un termostat que pot
fer servir l'usuari segons les seves necessitats.
Aquests, aniran encastats al fals sostre (tipus cassette) a algunes sales de treball, o bé, seran part
del mobiliari de la sala (fan-coil de terra)

Despatxos- Sala Família- Sala Difunt- Sales de servei a la tanatopraxia.

Aquest dimensionat només s'ha fet pel conductes de sortida de la climatitzadora. Posteriorment les dimensions aniran disminuint a mesura que ens
acostem al punt final del conducte, ja que cada vegada l'aire a transportar és inferior.

B. La Bomba de Calor Geotèrmica:

Avantatges
-Des de la perspectiva mediambiental, és un sistema totalment ecològic, no produeix emissions de CO2.
-Des de la vessant estètica, la no existència de torres de refrigeració, ni condensadors d'aire fa que l'edifici quedi exemplt
d'elements visuals no desitjats.
-La bomba de calor geotèrmica, al intercanviar calor amb el terra, té un rendiment molt alt, ja que no depen de la temperatura
exterior. Això fa que sigui un sistema molt eficient tècnicament.
-No necessita xemeneies d'evacuació de fums ja que no hi ha combustió.
-No es necessita gran acumulador per a compensar les hores de falta de radiació solar, ja que la propia massa de la terra és
l'acumuladora.
-Aquest sistema és la solució més eficient des d'una perspectiva econòmica. El sobre cost inicial es pot amortitzar en un plaç de
4 a 8 anys. AI al estar catalogada com a energia renovable en el llibre blanc de les energies renovables de la Unió Europea,
disposa de subvencions per a la seva instal.lació.

 Una part important de l'energia que prové del sol i arriba a la terra és
absorbida per l'escorça terrestre en forma de calor. La gran massa de la terra fa que
la tempertura del subsòl, a partir d'uns 2 metres de profunditat, es mantingui
pràcticament constant durant tot l'any.

    Així doncs, podem considrerar el subsòl a petites profunditats com a font de calor
(energia), totalement renovable i inesgotable. Mitjançant un sistema de captació
adequat i una bomba de calor geotèrmica, s'aconsegueix transferir calor d'aquesta
font de 15 graus (subsòl) a un altre de 50 graus (acumulador ACS o circuit d'aigua),
per ser utilitzada en la calefacció.

    La mateixa bomba de calor pot absorbir calor de l'ambient a 40 graus i
transferir-lo al subsòl amb el mateix sistema de captació, això implica que el sistema
pot solucionar la calefacció i la refrigeració. És a dir, l'equipament té una sola
intal.lació per la seva climatització total.

S'escull la solució que ofereix
la casa SAUNIER DUVAL Suelo
radiante i refrescante.
Tubs de Polibutileno amb
barrera d'oxigen en rotllos.
Sense memòria, d'ús exclusiu
per instalacions de terra
radiant/refrescant.

Generalitats:
-Temperatura comfort : A efectes de càlcul s'ha de considerar que a l'hivern, la temperatura
interior del centre ha d'estar compresa entre 18 i 22º, i que a l'estiu aquesta temperatura no
ha de ser inferior a 23º.
La temperatura mitjana ponderada dels locals climatitzats, en les condicions extremes fixades en
el projecte, no ha de ser superior a 20º a l'hivern, ni inferior a 25º a l'estiu.
La humitat relativa dels locals climatitzats ha d'estar compresa entre el 40 i el 55% .

-Sectorització antiincendis: Els Conductes que passen per sectors d'incendis han d'anar aïllats i
aquells que subministren aire a dos o tres sectors diferents contenten en el cambi de secció un
element que augmenta de volum amb l'increment de la temperatura de segellat del conducte.

-Reixetes i Difusors: Les boques d'aire s'han d'ordenar i calcula de tal manera que la distribució
d'aire sigui uniforme i que la seva velocitat en zones de normal ocupació sedentària, a una
alçada del terra per sota dels 2m, no superi el valor de 0,2 m/s.

Planta 2: Oficines i sala espera

Planta 1: Cafeteria, Vestíbul Sales Vetlla, Àmbit Servei

Planta Baixa: Oratori i Àmbit Servei

serpentí captació E geotèrmica

E
aigua

E

A efectes de càlcul s'ha considerat una ocupació
mitjana de 3 renovacions/hora per totes les
zones exceptuant l'aparcament, que s'ha calculat
de manera diferent.

PLANTA BAIXA.

PLANTA 1 PLANTA 2

Bomba geotèrmica

C5of
Terra radiant

Terra radiant

Terra radiant

Els conductes es dimensionen a partir de la
quantitat d'aire que s'ha de tractar, que es
calcula a partir de la superfície de la zona que
s'ha de climatitzar, l'alçada d'impulsió de l'aire ,
la ocupació mitjana (renovacions per hora) i la
velocitat de sortida.

aplicació en espais de grans volums sistema de fixació dels tubs

fancoil de terra (sala família) fancoil de cassette

C4ser

C1vest

C2vest
C3caf

C6orat
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