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INSTAL·LACIONS

      
CÀLCUL DEL CAUDAL I PREDIMENSIONAT DELS DIFERENTS CONDUCTES:
Nau major escola  Ocupació       Q. aire      Qv
Gimnàs/   460 persones       8l/s 3680l/s
Oficines  11 persones       12,5l/s 137,5l/s
Gimnàs  22 persones       8l/s 176l/s 

Nau menor escola
Zona hall   340 persones       8l/s 2720l/s     
WC/ Vestuaris 40 persones       2l/s 80l/s
Taller  2 persones       8l/s 16l/s
Recepció  5 persones         8l/s 40l/s
Cowork  8 persones         8l/s 64l/s
Office  5 persones         8l/s 40l/s
Estudi  16 persones       8l/s 128l/s

Nau major teatre
Teatre  550 persones       8l/s 4320l/s  

Nau menor teatre
Zona hall  275 persones      8l/s 2200l/s
Recepció  5 persones         8l/s 40l/s 
WC  8 persones         8l/s 64l/s
Zona servei bar 3 persones         8l/s 24l/s

Qv (total nau) 3.993l/s= 14.375 m3/h
Qvtotal/ 2 conductes=  71877 m3/h

Secció=7187m3/h / 6m/s= 0,33m2
C.E 1/1.1/1.2= 0,57m2     Ø= 60cm

Qv (total nau) 3.088l/s= 11.116 m3/h
Qvtotal/ 2 conductes=  5558 m3/h

Secció=5558m3/h / 6m/s= 0,25m2
C.E 2/2.1/2.2= 0,50m2     Ø= 50cm

Qv (total nau) 4.320l/s= 15.552 m3/h
Qvtotal/ 2 conductes=  7776 m3/h

Secció=7776m3/h / 6m/s= 0,36m2
C.T 1/1.1= 0,6m2     Ø= 60cm

Qv (total nau) 2.328l/s= 8.380 m3/h
Qvtotal/ 2 conductes=  4190 m3/h

Secció=4190m3/h / 6m/s= 0,19m2
C.T 2/2.1= 0,44m2     Ø= 45cm

planta baixa

planta altell 

Tecnologia de cascada daikin altherma
Funcionament bomba de calor

Es transfereix el calor a la unitat 
interior, per mitjà del refrigerant

La unitat exterior extreu el calor 
del aire ambiental exterior.

La unitat interior aumenta més 
la Tº i amb un altre refrigerant.

La calor es transfereix al
circuit d’aigua

Interior

2 3

El model a emprar, és el: Daikin Altherma Flex, un sistema modular que es pot conectar a tot 
tipus d’emissors de calor, cosa que permet combinar-ne de varis tipus tot i que funcionin a 
diferents temperatures d’aigua. Deixa combinar una unitat exterior amb fins a 10 d’interiors.

Total superfície a calefactar:

Energia necessària = superfície · altura · factor*
*( factor corrector per sup. de consum segons zona climàtica)= zona C=50%

NAU TEATRE= 537m2 pb (ala major: h=14m)  En = 537 m2 · 14 m · 50 = 375900 Kcal _ 375,9 kwh
          537m2 pb (ala menor: h=8,20m) En = 537 m2 · 8,2 m · 50 = 220170 Kcal _ 220,17 kwh
          300m2 ps (h=3m)   En = 300 m2 · 3 m · 50 = 33025,5 Kcal _ 33,02 kwh

NAU ESCOLA=970m2 (ala major: h=14m)  En = 970 m2 · 14 m · 50 = 679000 Kcal _ 679 kwh
         970m2 (ala menor: h=8,20m)  En = 970 m2 · 8,2 m · 50 = 397700 Kcal _ 397,7 kwh

Una sola unitat exterior,
permet la connexió
de vàries unitats interiors
(hidrokits) Fins a 45kw.

El sistema permet fer múltiples
combinacions d’unitats interiors,
segons volem:
- Refrigeració
- ACS
- Calefacció

EMRQ8-16AAY1

1 UNITAT EXTERIOR

HIDROKIT
EKHBRD

VÀRIES UNITATS INTERIORS

ACUMULADOR
EKHTS 

+

S’utilitza el sistema Daikin Altherma Flex 
de baixa temperatura amb quatre dipòsits 
d’aigua de 500 l i amb ajuda de captadors 
solars per l’ACS, connectats a un kit solar 

CAUDAL D’AIRE EXTERIOR PER A VENTILACIÓN DE LOCALS
 
CATEGORIA     (%) QUALITAT  CABAL D'AIRE
      AIRE INTERIOR EXTERIOR 
Oficines, aules d’ensenyament, zones comuns hotels/ similar..  IDA2: BONA 12,5l/s 12,5 dm3/s per.
Teatres, sales d’actes, bars, gimnasos i locals esport,..  IDA3: MITJA 8l/s 8 dm3/s persona

CONDICIONS DE COMFORT ESTABLERTES PEL RITE (IT 1.1.4.1):

     T. OPERATIVA ºC HUMITAT RELATIVA
ESTIU  23-25   45-60   
HIVERN  21-23   40-50

REQUERIMENTS PER AL CONTROL HIGROTÈRMIC

Segons les exigències imposades pel RITE sobre 

qualitat tèrmica de l'ambient i l'aire interior:

_Tots els edificis disposaràn d'un sistema de ventilació 

mecànica.

_L'aire exterior de ventilació s'introduirà degudament 

filtrat a l'edifici.

_L'aire es podrà introduir sense tractament tèrmic 

sempre i que s’assegurin les condicions de benestar en 

la zona ocupada.

El RITE estableix 5 mètodes per al càlcul del caudal d’aire exterior de ventilació.
Farem ús del mètode indirecte de caudal d’aire per ocupació.

- Mètode indirecte de caudal d’aire exterior per persona
Qv = Nº persones · caudal d’aire

El càlcul de la secció dels conductes, es fa per mitjà de la fòrmula:
Qv = Secció conducte · velocitat aire   (v aire màx.= 6m/s, segons RITE)

Exterior

1

unitat exterior

unitats interiors

Esquema sistema de climatització
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Extracció aire viciat
Renovació
d’aire

Esquemes de ventilació / renovació d’aire

C.E. 2.1

C.E. 1.1

C.E. 2

C.E. 1

C.E. 2.2

C.E. 1.2C.T. 1 C.T. 1.1

C.T. 2

nau major teatre

nau menor teatre

nau major escola

nau menor escola

C.T. 2.1

Aire ventilació Fan-coil
Extracció

Aire
ventilació

Impulsió
clima

Conducte
Extracció

AEROTERMIA
- Estalvi energètic important.
- No requereix alt pressupost/ ràpida amortització.
- No produeix emissons de CO2.
- Proporciona calefacció, refrigeració i ACS.
- Tenen un alt rendiment energètic i rentabilitat.
- Es una energia natural, renovable i inesgotable.

Suposem que la calefacció estarà en funcionament durant 6 mesos l’any
6 mesos · 30 dies/mes = 180 dies de calefacció 
180dies · 468,10 kwh/dia = 84.258 kwh/any      

El consum és de 84kwh/any, 
instal·larem 4 aparells exteriors:
3 unitats exteriors de 20kw
1 unitat exterior de 25 kw

Cadascuna d'aquestes zones 
disposa d'una unitat exterior

amb recuperador de calor
situats a la coberta.
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Climatització i ventilació
CLIMATITZACIÓ

El clima de l'edifici es regula d’acord a la organització i idea de projecte, el més lineal possible.
Per mitjà d’un sistema, que ens permeti calefactar grans volums ( les naus existents) però al 
mateix temps, els paquets de menor dimensió ( “les caixes” o estances petites).

VENTILACIÓ

La renovació d’aire de l’edifici demanda segons el RITE, es garantitza per mitjà d’un sistema mixt de 
ventilació amb recuperació de calor (també conegut com a intercanviador de calor entàlpic), és un 
sistema de ventilación que emprea un contraflux de calor entre l’entrada i sortida del flux d’aire. El 
recuperador permet una eficaz renovació del aire interior sense malbaratar la calor d’aquest aire 
interior, conseguint estalvis energètics d’entre el 15 i 30%.

El sistema de climatització proposat consisteix en un 
sistema mixt de bombes de calor aerotèrmiques 
amb recuperador de calor i ventilació connectada a  
conductes o fan coils. La producció de fred i de calor 
es realitza també a través de les bombes de calor 
d'aerotermia, aire - aigua.

CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ

Es diferencien dos zones de confort:

- Espais comuns: els grans volums de les naus (halls, teatre, bar, zones d’entrenament, de lleure, ...)

Cada gran espai compta amb varies unitats fan-coils amb conductes horitzontals que distribueixen 
l’aire per les grans naus, aquestes unitats, reben aigua calenta o freda provinent de la bomba de calor 
aerotèrmica, i la fan circular per un serpentí escalfant o refredant l’aire que expulsaràn els conductes. 

_Espais de treball/ estances petites (oficines, banys, taller, gimnàs màquines, vestuaris, lavabos ...)

A les “caixes”, cada espai comptarà amb varis fan-coils situats al fals sostre de les caixes en pl. baixa. 
Aquest mateix fals sostre, actuarà com a terra tècnic de la planta altell, de forma que des del propi 
forjat del sistema de caixes es resoldria la climatització de, totes les caixes del sistema, o bé  per mitjà 
de difusors de sostre tipus “cassette” ( a planta baixa) o bé amb difusors de terra ( a la planta altell). 

VENTILACIÓ:
   - Espais comuns: els grans volums de les naus
   Cada gran espai comptarà amb varis conductes vistos i situats damunt
   de la biga de l’antic pont grua, seguint i emfatitzant els eixos de l’edifici.

   - Espais de treball/ estances petites
   L’extracció a les “caixes” o bé estances tancades, es farà mecànicament,   
   per mitjà dels conductes d’extracció de la xarxa de renovació d’aire dels
   espais comuns.
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