
Cada metre lineal de col·lector aporta 100 W en unes condicions estàndards, però el rendiment millora si hi ha presència d'aigues freàtiques. 
Tenint en compte la situació del solar del projecte, podem concloure que ens trobarem el nivell freàtic a pocs metres. Per tant podem 
considerar que per cada metre lineal de col·lector aportarà 120 W.

CLIMATITZACIÓ

CÀLCUL 

SISTEMA DE VENTILACIÓ AMB DOBLE FLUX
La ventilació es realitza mitjançant dos conductes un d'extracció i un d'impulsió. La impulsió d'aire se situarà  a les estances seques: dormitoris 
i la sala d'estar. L'extracció es localitzaran als locals humits: banys. Per tal de reduir les pèrdues tèrmiques generades per aquesta renovació 
d'aire, es col·locarà un recuperador de calor. Hi haurà un intercambiador situat als patis d'instal·lacions, un per cada columna de ventilació.

DIMENSIONAT DELS CONDUCTES:

- CONDUCTE D'EXTRACCIÓ:

Mitjançant la Taula 2.1 el CTE, establim el cabal 
mínim de ventilació depenent del tipus de local. 

x 4 HABITACIONS

CABAL TOTAL

236 l/s

- CONDUCTE D'IMPULSIÓ:

Agafant els valors de la taula 2.1 i aplicant-los en el cas concret de les 
habitacions, surt el següent cabal total:

SUPERFÍCIE = 2'5 x qva    =   2'5 x 236   =   590 cm2

SUPERFÍCIE = 2'5 x qva    =   2'5 x 236   =   590 cm2

EXTRACCIÓ MECÀNICA - CUINA
El CTE exigeix que la cuina tingui una ventilació pròpia.
Aquesta es farà mitjançant una ventilació mecànica, 
a través dels conductes i l'aparell extractor de la cuina.

VENTILACIÓ

CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ

FONT ENERGÈTICA - GEOTÈRMIA
La font d'energia que farà funcionar el sistema de calefacció i refrigeració es realitzarà mitjançant l'energia geotèrmica del sòl. A través d'uns 
pous, pels quals passen uns conductes amb un fluid, s'extraurà l'energia per fer funcionar una bomba de calor. La bomba de calor 
transformarà aquesta energia del sòl amb energia calorífica emmagatzemada en acumuladors d'inèrcia. 

DISTRIBUCIÓ
La distribució de l'energia calorífica als diferents locals es realitzarà de tres formes diferents:
- Radiadors: situats a les habitacions per tal de donar confort als usuaris (donant-los uns elements que puguin interactuar amb ells).
- Terra radiant: situats als espais comuns i passadissos.
- Fan-coils: per tal de generar la refrigeració a les èpoques d'altes temperatures.

CÀLCUL 

Demanda energètica:

DEMANDA = Superfície x 80 W/m2
    =   5.300 x 80   =   424 kW

Longitud i quantitat total dels col·lectors verticals :

- Considerem una profunditat de perforació de 150 m  per col·lector.

- Cada col·lector aportarà:   120 W x 150 m   =   18.000 W   =   18 kW

Nº col·lectors = Demanda / 18 kW      =   424 /  18   =   24 perforacions

ESQUEMA DE PRINCIPI UNITAT 

DISTRIBUCIÓ DELS COL·LECTORS 

REFRIGERACIÓ

Conductes de retorn 

Conductes impulsió 

Unitat Interior de clima

Difusor lineal d'impulsió

Muntant d'extracció

Muntant d'impulsió

Conductes d'extracció 
mecànica - CUINA

VENTILACIÓ

Conductes d'extracció

Conductes d'impulsió

Reixeta d'extracció

CALEFACCIÓ

Conductes de retorn 

Conductes d'impulsió 

Radiadors

Reixeta de retorn

COL·LECTORS VERTICALS

- Distribuïts deixant 6 metres
  de distància entre pous.

ESQUEMA GENERAL 
DE DISTRIBUCIÓ

6m 

6m 

6m 

HABITACIONS

ESPAIS COMUNS

BOMBA CALOR
3 X 125 kW

COL·LECTORS
24 perforacions
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