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LLEGENDA INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ I RENOVACIÓ DE L'AIRE
CÀLCUL VENTILACIÓ PÀRKING

NORMATIVA
S'han de garantir els nivells de ventilació mínima i una qualitat d'aire interior establerts
al CTE DB HS-3 .

Caudal ventilación parquing:   120 l/s plaza

En el nostre cas tenim 61 places, per tant   120l/s· 61 places= 7320 l/s

3.1.4.2 Medios de ventilación mecánica

a)Tiene de haber  una abertura de admisión y otra de extracción por cada 100 m2 de
superficie útil.

Superficie de aparcamiento = 1500 m2  mínim  15 boques d' extracció

b) la separación entre aberturas de extracción más próximas sea menor que 10 m.

c) En aparcamientos con 15 o más plazas se dispondrán en cada planta al menos dos
redes de conductos
de extracción dotadas del correspondiente aspirador mecánico.

En el nostre cas tenim 61 places, per tant necessiterem 2 xarxes de conductes
d'extracció.

Cabal ventilació= 7320 l/s /2= 3660 l/s per conducte.

4 DIMENSIONAT
1 El área efectiva total de las aberturas de ventilación de cada local debe ser como
mínimo la mayor de las que se obtienen mediante las fórmulas que figuran en la tabla
4.1.
Al nostre cas:

Abertura de admisión ( per porta de garatge reixada) = 4qv = 4 (120 l/s plaza · 61
plazas ) = 29.280 cm2

Aberturas de extracción:  4qv = 4 (120 l/s plaza · 8 plazas ) =29.280 cm2

Dimensión bocas : 29.280 cm2/ 15 boques= 1.952 cm2/boca ( 50 x 26 cm)

Dimensións conducte distribució  S(cm2)= 2.5 qv (l/s)

S= 2.5 · 1830l/s = 4.575 cm2   4.575cm 2/95 cm =  40 cm

Dimensió final tub ( 95 x 40 cm)

Debe disponerse un sistema de detección de monóxido de carbono en cada planta que
active automáticamente el sistema de ventilación.

CLIMATITZACIÓ
L'extens volum del projecte fa impossible arribar a un bon confort tèrmic amb nuna sola climatitzadora. Oer aquest motiu, s'utilitza un
sistema mixte de aire-líquid i aire-aire, conformant per una bomba aerotèrmica que distribueix el líquid refrigerant els diferents
aparells (fancoils i recuperadors de calor).

SISTEMA AIRE-LÍQUID

Per obtenir calor i fred s'utiliza un sistema aire-líquid (juntament amb els sistemes passius proposats).  En aquest, la bomba de calor
capta l'energia de l'aire exterior i el cedeix al líquid refrigerant, sent per aixo un sistema d'energia renovable.
A l'obtenir l'energia directament de l'aire exterior s'aconsegueix estalviar un 75% d'energia elèctrica respecte una bomba de calor
canvencional. El molt baix manteniment i la llarga durabilitat el situen el capdavant dels sistemes de climatització sostenible, al ser
amortitzat ràpidament. La temperatura mínima de funcionament és de -20ºC, temperatura mai registrada a la ciutat de Santa Coloma de
Gramanet.

SISTEMA AIRE-LÍQUID

Ja que és obligatori renovar mecànicament l'aire interior amb l'aire exterior filtrat, es proposa la instal·lació de recuperadors de calor.

Aquests capten i filtren l'aire exterior, transmetent-li a la vegada la calor de l'aire interior extret. L'eficiència és de fins el 90%,
recuperant així gran part de la calor o fred interior. A la vegada aquests rebran líquid de la bomba de calor, de forma que l'aire
entrant serà preescalfat o pre-refrigerat per a complir amb les exigències mínimes.

RENOVACIÓ DE L'AIRE

NORMATIVA
S'han de garantir els nivells de ventilació mínima i una qualitat d'aire interior establerts al RITE I  CTE DB HS-3 .

CÀLCUL DE LA INSTAL•LACIÓ DE VENTILACIÓ  PER AIRE

NORMATIVA A SEGUIR:

EXIGÈNCIES PER LA QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR – RITE

IT 1.1.4.2 Categorías de calidad del aire interior en función del uso de los edificios:
En el nostre cas :
IDA 1; 20 dm³/s x persona (màxima qualitat)
Utilitzat en el laboratori donanda el cas de alta concentració de productes bioquímics, creant així aire viciat.
IDA 2: ( aire de calidad buena): aulas de enseñanza i despachos oficinas.
—12,5 dm3/ por persona.
IDA 3 / aire de calidad media): comedor, salas de ordenadores
– 8 dm3/persona

En espais no dedicats a la ocupació humana:  com magatzems, quartos de neteja.
Aplicarem IDA 4 :  0,55 dm3/s•m2

Segons la taula 1.4.2.5:

Renovació mínima en Escoles:

Aulas: 4-5 ren /h  temp  aire 20º   60% HR

Passillos i cajas de escaleras  2-3 ren /h  temp  aire 18º   50% HR

Aseos  5-8 ren /h  temp  aire 18º   40-60% HR

Cantina ( menjador)  6-8 ren /h  temp  aire 18º   55% HR

Cocinas 15-25 ren /h  temp  aire 20º   40-60% HR

CÀLCUL DELS CABALS

-SALA POLIVALENTt:
 Cabal = 0,008m³/s pers. x 100 pers. x 3600s = 2880 m³/h (IDA3)
 Secció conducte= 2880m³/h  /  4m/s  /3600s = 0,2m² = diàmtre 0,4m

CARACTERISTIQUES DISTRIBUCIÓ

Les renovacions d'aire dels espais que exigeix la normativa es fan de manera que l'entrada i la sortida d'aire estiguin en paraments
oposats i que la distribució i recollida de l'aire es faci d'una manera uniforme dintre dels espais, per tal d'evitar sensacions de corrent
d'aire.
La distribució dels conductes es fa fer per entrmig de la façana de metraquil·lat i les caixes, sempre que permetin el registre per
manteniment de la instal·lació.

Es obligatòria la ventilació creuada natural a tots els espais que estiguin normalment ocupats, inclosos les aules i la sala gran.

ESQUEMA DE LA INSTAL·LACIÓ
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