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PLÀNOL D'INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, EXTRACCIÓ, VENTILACIÓ 
i GAS

CLIMATITZACIÓ

L’edifici existent és de planta rectangular i la pell que la protegeix de l’exterior és 
contínua en tot el seu perímetre. Per tant l’edifici és de geometria compacta i l’ampliació 
crea una zona semi-exterior que no influencia en la climatització de l’edifici i les 
diferents estances que el composen. La intervenció que es realitza, per a fer de l'edifici 
existent i de la nova intervenció un projecte més eficient, que les variacions de tempera-
tura exterior no influenciïn en el confort interior en les diferents estacions de l’any. 
Aquesta consisteix en aïllar mitjançant el sistema SATE, Sistema d'Aïllaments Tèrmic 
Exterior, l'edifici per la part exterior de l'estructura i així poder garantir una estabilitat 
tèrmica interior i una reducció significant de pèrdues energètiques durant els diferents 
mesos de l'any reduint a zero els ponts tèrmics i assegurant que no es produiran 
condensacions.

La nova part a ampliar actua de filtre en la façana sud oest, creant doncs uns espais 
semi exteriors, tant d'accés com de terrassa a cada planta revalorant així les diferents 
activitats que es produeixen dins l'edifici existent. D'altra banda les gelosies que té 
preexistents l'edifici en la façana sud est, s'aprofita la geometria de la peça, però se li 
canvia l'ús que fins ara tenia, de finestra. La proposta doncs planteja enrederir el pla de 
façana per l'interior i crear una zona d'umbracle entre el dins i el fora, d'aquesta manera 
es treu profit a l'element existent i se li dona una nova funció, diferent però amb possibili-
tats de satisfer el nou canvi d'ús del programa de l'edifici i combatre a l'orientació amb 
una intervenció mínima.

CRITÈRIS DE CLIMATITZACIÓ.

- Quines són les necessitats de l'edifici? 

L'edifici requereix d'estar en funcionament durant tot l'any amb independència de 
programa que podria romandre tancat durant uns mesos, normalment a l'estiu, (l'escola 
de cuina). La voluntat de segregar cada programa per separat afavoreix que l'edifici 
pugui estar tancat en unes parts i permetre el funcionament en altres de manera 
totalment autònoma, tant climàticament com des de la vessant de la seguretat i 
privacitat.
  
- Degut a la gran quantitat de zones climàtic amb diferent requeriment tèrmic, s'opta per 
un sistema de centrals tèrmiques, de fred i calor, en la planta coberta i un sistema de 
tubs d’aigua (AF i AC) que distribueixen el fred i el calor per tot l'edifici arribant als 
diferents aparells instal•lats en les diferents zones a aclimatar, ja siguin fan-coil, per a 
estances petites (fins a 50m²) o bé climatitzadors en cas de superfícies més grans. 

- Els fan-coil absorbiran, a part del volum d’aire que agafarà del local, aire exterior a 
través d’un intercanviador que ajudarà a fer les renovacions de l’aire interior. D’aquesta 
manera es pretén augmentar la pressió en les estances o locals secs que faran circular 
l’aire sobrant cap als locals humits i cuines, aquests disposaran de conductes 
d'extracció que seran absorbits per els extractors situats en planta coberta.

- Així doncs, la calefacció i la producció d'ACS, Aigua Calenta Sanitària, es realitzarà 
mitjançant una caldera de gas i la refrigeració es realitzarà a través de màquines de 
refrigeració. S’instal•laran dues de cada per donar servei en cas de averia o substitució 
d’una d’elles. 

CÀLCULS DE LA CENTRAL REFRIGERADORA

càrregues estiu    100
coeficient de posada en marxa  1,2
coeficient de conversió de Kcal a Watts 1,163
rendiment    70%
superfície total a refrigerar  6.845,33m²
número d’unitats   2

Pot = ((100 x 1,2 x 1,163 x 6.845,33) / 2) x 0,7 =

POTÈNCIA TOTAL REGRIFERADORA 334.370 KW
Model DAIKIN__EWAD460-560TZP- (5816 x 2366 x 2236mm)

CÀLCULS DE LA CENTRAL TÈRMICA

càrregues hivern    100
coeficient de posada en marxa  1,2
coeficient de conversió de Kcal a Watts 1,163
rendiment    70%
superfície total a calefactar  6.845,33m²
número d’unitats   2

Pot = ((100 x 1,2 x 1,163 x 6.845,33) / 2) x 0,7 =

POTÈNCIA TOTAL CALDERA  334.370 KW
Model BUDERUS__SB625  tipo 400  (1800 x 970 x 1842)
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