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1. Objecte del projecte 

El present projecte te com a objecte la realització de les instal·lacions tèrmiques de 
climatització d’una nau industrial dedicada al sector metal·lúrgic que disposa de dos 
zones diferenciades: una zona administrativa o d’oficines, i una zona de producció. 

2. Abast del projecte 

El present projecte pretén aportar una solució tècnica viable i factible, tant des del punt 
de vista econòmic com energètic, sobre la Instal·lació Tèrmica de Climatització. Durant 
el projecte, s’expliciten els condicionants i factors que intervenen en el càlcul complert 
de la Instal·lació. Es definiran els equips necessaris en quantitat i potència per poder 
complir amb les condicions de confort especificades en cada local de l’edifici, es 
seleccionaran ventiladors, accessoris per la instal·lació d’aire tals com difusors, reixes, 
es dimensionaran i calcularan equips amb recuperació de calor i finalment es 
dimensionarà la instal·lació de conductes d’aire i tuberies d’aigua, i altres accessoris 
complementaris.  

Pel càlcul i dimensionat de la instal·lació es compliran les exigències establertes 
principalment pel RITE i CTE, entre d’altres. 

3. Justificació  

L’ambient tèrmic es considera, juntament amb altres factors, com la qualitat de l’aire, la 
llum, o el nivell de soroll, quan s’avalua l’ambient de treball. El treballador, sigui quin 
sigui el seu àmbit de treball, si no se sent agust amb el seu ambient de treball, la seva 
eficiència en la tasca que estigui realitzant disminuirà. Per tant es pot dir que el confort 
tèrmic te un gran impacte sobre els individus. És per aquest motiu que és important 
mantenir aquest confort tèrmic en els llocs de treball, i per al qual s’ha optat per una 
climatització complerta de tot l’edifici, tot i que hi ha recintes on el sistema triat per 
mantenir aquest confort tèrmic no serà tant acurat com en d’altres, en funció del tipus 
de tasca que s’hi realitzi o l’ocupació, tal i com es veurà a continuació. 

4. Ubicació de l’edifici i parcel·la 

L’edifici d’objecte d’aquest projecte està situat en el Polígon Industrial “El Congost” del 
terme municipal de Montornès del Vallès (Vallès Oriental). La ubicació concreta dins el 
polígon correspon a la parcel·la 12 del vial 1, del sector H, corresponent al Carrer de 
Can Perellada, s/n. 

El polígon està situat a tocar de l’autopista del Mediterrani (AP7), permetent un accés 
des de la mateixa immediat. També disposa d’una línia de rodalies Renfe per al 
transport de mercaderies, o treballadors. 

5. Descripció de l’edifici i parcel·la 

La parcel·la te una superfície de 5037 m2 i està físicament delimitada per dos vials 
exteriors (Avinguda de Mogent - Vial3 i Carrer de Can Perallada - Vial1)  i per 
parcel·les annexes. 
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L’edifici, situat a l’interior de la parcel·la, consta de dues plantes rectangulars, la planta 
baixa de 41x58,49m i la planta superior de 41x18,24m. En total, la planta de la nau te 
una superfície de 2398,10m2. 

La superfície total construïda és de 2398m2, i tenint en compte que la parcel·la te una 
superfície total de 5037m2, el percentatge de parcel·la edificada és aproximadament 
del 46%. 

A l’interior de l’edifici es realitzen tasques administratives i de producció, en zones 
degudament diferenciades. 

Tal i com s’ha comentat, es disposa de dos nivells o plantes. La planta baixa avarca la 
zona de producció (on es realitzen les tasques industrials i activitats productives de 
l’empresa en qüestió), la recepció i zona d’atenció al client i finalment un aparcament 
cobert per a clients i treballadors de la planta. La superfície total d’aquesta planta és 
de 2398m2, amb una alçada útil mínima de 8,18 a la zona de producció, de 3,09m a la 
recepció i zona d’atenció al client, i de 3,8m al pàrking cobert. 

Per altra banda, la planta 1, situada sobre el pàrking i la recepció i zona d’atenció al 
client, és la planta destinada a fer totes aquelles activitats que no tenen relació directa 
amb el procés productiu, però són imprescindibles per a un correcte funcionament de 
la industria. S’inclou en aquesta planta les oficines, sales de reunions, menjador per a 
operaris i personal administratiu, infermeria, laboratoris, serveis, vestuaris per als 
operaris de producció...La superfície total d’aquesta planta és de 747,84m2 i te una 
alçada útil de 3m. 

Per a la realització del Projecte Tècnic de les Instal·lacions de Climatització, s’ha dividit 
l’edifici en funció de l’activitat que es realitza en cada zona, obtenint principalment dos 
zones perfectament separades on els criteris de dimensionament de la instal·lació no 
són els mateixos, així com els sistemes triats per efectuar la aclimatació dels locals, o 
el tractament de la normativa. 

 

5.1. Zona Oficines 

Aquesta zona inclou totes aquelles àrees on es realitzen tasques administratives que 
es mantenen al marge del procés productiu directe. Per tant inclourem en aquesta 
zona el pàrking cobert, la recepció i zona d’atenció al client i tota la planta 1. 

ZONA OFICINES ‐ Planta Baixa 

Núm.  Denominació recinte  Superfície (m2)  Volum (m3) 

1.1  Recepció i àrea d'atenció al client  154,26  478,21 

1.2  Escales‐ascensor  24,63  76,35 

TOTAL OFICINES PLANTA BAIXA 178,89  554,56 

PARKING COBERT 532,95  2025,21 

TOTAL ZONA OFICINES PLANTA BAIXA 711,84  2579,77 
Taula 1 – Distribució Zona Oficines – PB  
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ZONA OFICINES ‐ Planta 1 

Núm.  Denominació recinte  Superfície (m2)  Volum (m3) 

1.3  Escales‐ascensor  23,74  71,22 

1.4  Departament d'administració  32,18  96,54 

1.5  Departament de direcció  35,85  107,55 

1.6  Departament de logística  35,27  105,81 

1.7  Departament de comptabilitat i finances  26,21  78,63 

1.8  W.C. dones oficines  15,66  46,98 

1.9  W.C. homes oficines  15,66  46,98 

1.10  Departament d'enginyeria i I+D  32,72  98,16 

1.11  Show Room i zona de vendes  55,30  165,90 

1.12  Sala de reunions  33,30  99,90 

1.13  Distribuïdor tram 1  67,57  202,71 

1.14  Menjador  51,34  154,02 

1.15  Infermeria  19,93  59,79 

1.16  Laboratori control de qualitat i assajos  48,12  144,36 

1.17  W.C. homes  22,22  66,66 

1.18  W.C. dones  14,03  42,09 

1.19  W.C. minusvàlids  5,59  16,77 

1.20  Vestuaris homes  52,05  156,15 

1.21  Vestuaris dones  37,35  112,05 

1.22  Distribuïdor tram 2  56,58  169,74 

TOTAL ZONA OFICINES PLANTA 1 680,67  2042,01 
Taula 2 – Distribució Zona Oficines – P1 

 

5.2. Zona de Producció 

La zona de producció avarca tots els recintes on es realitza el procés productiu 
directament. Aquesta zona es tractarà apart de l’anterior, degut a que el criteri de 
climatització no serà el mateix, així com les característiques físiques o tractament de la 
normativa. 

ZONA PRODUCCIÓ 

Núm.  Denominació recinte  Superfície (m2) Volum (m3) 

2.1  Magatzem d'entrada  299,66  2696,94 

2.2  Magatzem de sortida  222,08  1998,72 

2.3  Magatzem de residus  46,00  156,40 

2.4  Àrea d'operacions mecàniques  632,55  5692,95 

2.5  Recinte de soldadura  77,07  262,04 

2.6  Recinte d'injecció  304,59  2741,31 

TOTAL ZONA PRODUCCIÓ 1581,95  13548,36 
Taula 3 – Distribució Zona Producció 
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6. Descripció de l’activitat i producte 

El procés productiu que es porta a terme en aquesta industria és la fabricació 
d’estructures metàl·liques per tot tipus de seients, cadires o bancs, destinats a l’ús en 
recintes de pública concurrència tals com instal·lacions esportives, sales de concerts, 
aeroports... Apart de l’estructura, també es realitza la injecció de la carcassa de 
polipropilè del seient pròpiament dit. 

La zona productiva està caracteritzada per un magatzem d’entrada de matèries 
primeres, un magatzem de sortida de producte acabat i entremig una sèrie de 
processos de mecanitzats i transformació de la matèria primera en producte acabat. 

De cara al dimensionat de la instal·lació de climatització, caldrà conèixer el procés per 
tal de saber el tipus de maquinaria que hi ha instal·lada, així com les característiques 
tècniques de les mateixes tals  com potencies, rendiments, consums, i el període de 
treball que executen. 

A continuació es mostra el diagrama de màquines que es segueix per en el procés de 
fabricació realitzat: 

 

Figura 1  – Diagrama de màquines Zona de Producció 
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7. Ús de l’edifici 

L’edifici d’estudi en qüestió, tal i com s’ha comentat anteriorment, te zones molt 
diferenciades, la d’oficines (o administrativa) i la de producció. Des del punt de vista de 
la realització del projecte de climatització es tindrà en compte que es pot donar el cas 
de que les dos zones no funcionin simultàniament. En la zona d’oficines es tindrà un 
únic torn de treball de 9.00 a 18.00h, i en la zona de producció com a mínim i haurà un 
torn, amb la possibilitat d’incrementar-lo a dos o a tres en funció de la demanda que 
tingui el producte realitzat. 

Pel que fa a la ocupació de cada local o recinte de l’edifici és important tenir en compte 
l’ocupació màxima, ja que la Instal·lació de Climatització es dimensionarà en base a 
aquests valors d’ocupació.  

L’ocupació màxima de cada local o recinte s’ha estimat a partir de diversos factors. 
També s’ha tingut en compte el reglament se seguretat contra incendis en els 
establiments industrials (RSCIEI) per aquesta estimació de la ocupació màxima. 

ZONA OFICINES ‐ Planta Baixa  ZONA PRODUCCIÓ 

Núm.  Denominació recinte 
Ocupació 
(pers.)  Núm. Denominació recinte 

Ocupació 
(pers.) 

1.1  Recepció i àrea d'atenció al client  3  2.1  Magatzem d'entrada  2 

1.2  Escales‐ascensor  1  2.2  Magatzem de sortida  2 

TOTAL OFICINES PLANTA BAIXA  4  2.3  Magatzem de residus  1 

PARKING COBERT  2  2.4  Àrea d'op. mecàniques  10 

TOTAL ZONA OFICINES PLANTA BAIXA  6  2.5  Recinte de soldadura  6 

ZONA OFICINES ‐ Planta 1  2.6  Recinte d'injecció  3 

1.3  Escales‐ascensor  1  TOTAL ZONA PRODUCCIÓ  24 

1.4  Departament d'administració  3 

1.5  Departament de direcció  2 

1.6  Departament de logística  2 

1.7  Departament de compt. i finances  2 

1.8  W.C. dones oficines  2 

1.9  W.C. homes oficines  2 

1.10  Departament d'enginyeria i I+D  2 

1.11  Show Room i zona de vendes  3 

1.12  Sala de reunions  8 

1.13  Distribuïdor tram 1  1 

1.14  Menjador  20 

1.15  Infermeria  2 

1.16  Laboratori ctrl. de qualitat i assajos  3 

1.17  W.C. homes  3 

1.18  W.C. dones  3 

1.19  W.C. minusvàlids  1 

1.20  Vestuaris homes  18 

1.21  Vestuaris dones  8 

1.22  Distribuïdor tram 2  1 

TOTAL ZONA OFICINES PLANTA 1  87 
Taula 4 – Ocupació màxima locals i recintes edifici 
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8. Reglamentació i legislació 

Per a la realització del projecte tècnic de les instal·lacions de climatització de 
l’edifici en qüestió s’han tingut en compte una sèrie de normatives tècniques bàsiques 
relatives a l’edificació de naus industrials i les seves corresponents instal·lacions de 
climatització, que d’alguna manera puguin afectar a l’eficiència energètica de les 
mateixes. 

El fet de tenir dos zones amb usos diferents, implica que les normatives d’aplicació per 
a cada zona no siguin les mateixes, fet que obliga a tenir en compte les normatives de 
cada zona per separat. 

8.1. Zona d’oficines:  

Per a la Zona d’Oficines, els documents bàsics a tenir en compte seran principalment 
el CTE i el RITE. També es tindran en compte altres normatives, com ara: 

CTE_DB_HS1 Protección frente a la humedad 
CTE_DB_HS3 Calidad del aire interior 
CTE_DB_HE1 Limitación de la demanda de energia 
CTE_DB_HE2 RITE 
CTE_DB_HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
CTE_DB_HR Protección frente al ruido 
Decret de ecoeficiència 
RD1826/2009 modificació RITE 
 

8.2. Zona de producció: 

Per a la Zona de producció cal tenir en compte que una de les normatives bàsiques 
que tracta la eficiència energètica en edificació com és el document bàsic HE, 
“Exigencias Básicas de Ahorro de Energía” del CTE (RD 314/2006) no és d’aplicació 
per a edificis d’ús industrial.  

Per altra banda i relatiu també al Codi Tècnic de la Edificació, el document bàsic HS3 
“Salubridad. Calidad de aire interior” no és directament d’aplicació per a instal·lacions 
industrials, si bé la conformitat amb les exigències bàsiques que s’exposen en aquest 
document han de verificar-se mitjançant un tractament específic adoptant criteris 
anàlegs als que caracteritzen les condicions establertes en aquest. 

A continuació es mostra les normatives a tenir en compte en el dimensionat de la 
instal·lació per a la Zona de Producció. 

- RITE 
- RD1826/2009 modificació RITE 
- RD 2267/2004 Seguridad contra incendios en establecimientos 

industriales 
- RD 486/1997 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud lugares 

de trabajo 
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9.  Condicions de disseny de la instal·lació de climatització 
 

9.1. Definició de locals, recintes a climatitzar i zonificació 

En aquest apartat es definirà quin tractament de climatització es realitzarà en cada 
local o recinte de l’edifici en funció de l’època de l’any. 

9.1.1. Zona Oficines 

De cara al dimensionat de la instal·lació de climatització de la Zona d’Oficines, 
aquesta es dividirà en tres subzones on els criteris i solucions tècniques de 
climatització s’adaptaran al ús específic, per tal de poder ajustar al màxim l’eficiència 
energètica de la instal·lació. 

Les subzones seran: 

Zona Oficines - General: avarca la major part de la Zona, i correspon als 
despatxos, sales de reunions, passadissos, recepció... corresponents als locals 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16 i 1.17. 
Aquesta zona es climatitzarà en la seva totalitat tant a l’estiu com al hivern i es 
farà la corresponent ventilació, exceptuant els recintes 1.13 i 1.22, que són 
recintes de pas, i estan completament envoltats de locals climatitzats. 

Zona Oficines – Serveis: inclou tots els serveis. Correspon als locals 1.8, 1.9, 
1.17, 1.18 i 1.19, de la planta 1. En aquests locals únicament es farà extracció 
d’aire cap a l’exterior, creant en el seu interior una depressió que permet 
l’entrada de l’aire climatitzat procedent de la resta de locals de la zona 
d’oficines. 

Zona Oficines - Vestidors: inclou els vestidors corresponents als locals 1.20 i 
1.21. Aquests locals es climatitzaran únicament al hivern. A l’estiu només s’hi 
farà ventilació. 

A continuació es mostra una taula, on observem el tractament de climatització que 
rebrà cada local de la Zona d’oficines: 

ZONA OFICINES (PB i P1) 

Núm.  Denominació recinte  Superfície (m2) Tractament 

1.1  Recepció i àrea d'atenció al client  154,26  Calefacció/Refrigeració/Ventilació 

1.2  Escales‐ascensor  24,63  Calefacció/Refrigeració/Ventilació 

1.3  Escales‐ascensor  23,74  Calefacció/Refrigeració/Ventilació 

1.4  Departament d'administració  32,18  Calefacció/Refrigeració/Ventilació 

1.5  Departament de direcció  35,85  Calefacció/Refrigeració/Ventilació 

1.6  Departament de logística  35,27  Calefacció/Refrigeració/Ventilació 

1.7  Departament de comptabilitat i finances  26,21  Calefacció/Refrigeració/Ventilació 

1.8  W.C. dones oficines  15,66  Extracció 

1.9  W.C. homes oficines  15,66  Extracció 

1.10  Departament d'enginyeria i I+D  32,72  Calefacció/Refrigeració/Ventilació 

1.11  Show Room i zona de vendes  55,30  Calefacció/Refrigeració/Ventilació 
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1.12  Sala de reunions  33,30  Calefacció/Refrigeració/Ventilació 

1.13  Distribuïdor tram 1  67,57  No es climatitza 

1.14  Menjador  51,34  Calefacció/Refrigeració/Ventilació 

1.15  Infermeria  19,93  Calefacció/Refrigeració/Ventilació 

1.16  Laboratori control de qualitat i assajos  48,12  Calefacció/Refrigeració/Ventilació 

1.17  W.C. homes  22,22  Extracció 

1.18  W.C. dones  14,03  Extracció 

1.19  W.C. minusvàlids  5,59  Extracció 

1.20  Vestuaris homes  52,05  Calefacció/Ventilació 

1.21  Vestuaris dones  37,35  Calefacció/Ventilació 

1.22  Distribuïdor tram 2  56,58  No es climatitza 
Taula 5 – Accions que s’efectuaran a cada local Z. Oficines 

9.1.2.  Zona Producció 

En la zona de producció també s’han distingit 3 subzones, en funció de l’ús del 
recinte, o de les seves característiques, amb l’objectiu d’ ajustar al màxim l’eficiència 
energètica de la instal·lació. 

Les subzones són les següents; 

Zona de Producció – General: avarca la major part de la zona, i correspon a la 
nau central, on es concentra la major part del procés productiu. Consta dels 
recintes 2.3, 2.4, 2.5 i 2.6. Aquests recintes es climatitzaran tant al hivern com a 
l’estiu i s’hi efectuarà la corresponent ventilació exigida. Únicament el recinte 
2.3 quedarà exempt degut a que és un local de petites dimensions, on la seva 
activitat interior és pràcticament nul·la, i està envoltat de recintes climatitzats.  

Zona de Producció – Magatzem 1: Correspon al magatzem d’entrada de 
matèries primeres, indicat als plànols com recinte 2.1. En aquest cas, 
únicament és climatitzarà al hivern. Al estiu s’hi efectuarà només ventilació. 

Zona de Producció – Magatzem 2: Correspon al magatzem de sortida de 
producte acabat, indicat als plànols com recinte 2.2. En aquest cas, únicament 
és climatitzarà al hivern. Al estiu s’hi efectuarà només ventilació. 

A continuació es mostra una taula, on observem el tractament de climatització que 
rebrà cada recinte de la Zona de Producció: 

ZONA PRODUCCIÓ 

Núm.  Denominació recinte  Superfície (m2) Tractament 

2.1  Magatzem d'entrada  299,66  Calefacció/Ventilació 

2.2  Magatzem de sortida  222,08  Calefacció/Ventilació 

2.3  Magatzem de residus  46,00  No es climatitza 

2.4  Àrea d'operacions mecàniques  632,55  Calefacció/Refrigeració/Ventilació 

2.5  Recinte de soldadura  77,07  Calefacció/Refrigeració/Ventilació 

2.6  Recinte d'injecció  304,59  Calefacció/Refrigeració/Ventilació 
Taula 6 – Accions que s’efectuaran a cada local Z. Producció 
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9.2. Condicions exteriors de disseny 

Per al correcte dimensionat de les instal·lacions de climatització cal disposar 
d’informació fiable sobre les condicions climatològiques exteriors de la ciutat en la qual 
es projecta la instal·lació: 

- Calefacció: es requereixen dades climàtiques d’hivern (desembre, gener, 
febrer) 

- Refrigeració: es requereixen dades climàtiques d’estiu (juny, juliol, agost, 
setembre) 

Aquestes dades, han d’estar recollides per estacions meteorològiques durant un 
període determinat (com a mínim 5 anys) i s’acostumen a presentar com temperatures 
exteriors amb un determinat nivell percentil (freqüència horària) mensual, estacional o 
anual, definit com el percentatge del número d’hores durant les quals la temperatura 
exterior mesurada és igual o superior al valor indicat. 

Usualment existeixen dos grans formats de presentació de dades climàtiques per a 
una localitat determinada: 

Nivell percentil estacional (NPE). En aquest cas cal distingir si es tracta del 
hivern o l’estiu. Per al hivern, està referit als mesos de desembre, gener i febrer 
(2168 hores) i per al estiu als mesos de juny, juliol, agost i setembre (2928 
hores) 

Nivell percentil anual (NPA) el qual està referit als 365 dies de l’any, que 
correspon a 8760 hores. 

La normativa vigent actual relacionada amb les instal·lacions de climatització (CTE, 
RITE...) no inclou cap especificació d’obligat compliment sobre les condicions 
climatològiques exteriors de les principals ciutats que han d’adoptar-se per al càlcul de 
les instal·lacions. 

Per al dimensionat de la instal·lació, en aquest cas, s’ha utilitzat la “Guia Técnica de 
Condiciones climáticas exteriores de proyecto” del Ministeri d’Indústria.  

Província  Barcelona 

Població  Montornès del Vallès 

A.s.n.m. (m)  154 

Latitud  41º36'27'' 

Longitud  02º17'27''E 
Taula 7 – Dades municipi d’emplaçament 

 

A la norma UNE 100014:2004: “Climatización. Bases para el proyecto” s’indiquen els 
nivells percentils estacionals (NPE) a utilitzar per al càlcul de les càrregues tèrmiques 
d’un edifici.  

Per al càlcul de les càrregues tèrmiques màximes d’hivern, les temperatures seques a 
considerar son les corresponents al 99% del NPA. 
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Règim de calefacció (hivern) 

Temp. Seca (NPA99%)  1,2ºC 

Humitat Relativa  75,20% 
Taula 8 – Condicions exteriors hivern 

Per al estiu, les temperatures seca i humida coincident son les corresponents al 1% 
del NPA.  

Règim de refrigeració (estiu) 

Temp. Seca (NPA1%)  32,2ºC 

Temp. Hum. Coincident (NPA1%)  22ºC 

Humitat Relativa  45% 

OMDR   13,8ºC 
Taula 9 – Condicions exteriors estiu 

En els annexos corresponents, es mostra la relació de conversió de nivells percentils 
estacionals a nivells percentils anuals. 
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9.3. Condicions interiors de disseny 
 

9.3.1. Zona Oficines 

Les condicions interiors de disseny s’establiran segons la modificació del RITE del 
desembre del 2009 (RD1826/2009) el qual te com a objectiu la limitació de les 
temperatures interiors dels edificis i locals climatitzats destinats a usos administratius.  

Segons el IT 3.8.2 del RD1826/2009,  

La temperatura en recintes calefactats no serà superior a 21ºC 
La temperatura en recintes refrigerats no serà inferior a 26ºC 
Les condicions de temperatura anteriors estan referides al manteniment d’una 
humitat relativa compresa entre el 30% i el 70%. 

Per tant, les condicions de disseny interior adoptades per a la zona d’oficines són: 

ZONA OFICINES ‐ Planta Baixa 

Núm.  Denominació recinte  Tint. Estiu (ºC)  Tint. Hivern (ºC) 

1.1  Recepció i àrea d'atenció al client  26  21 

1.2  Escales‐ascensor  26  21 

1.3  Escales‐ascensor  26  21 

1.4  Departament d'administració  26  21 

1.5  Departament de direcció  26  21 

1.6  Departament de logística  26  21 

1.7  Departament de comptabilitat i finances  26  21 

1.8  W.C. dones oficines  26  21 

1.9  W.C. homes oficines  26  21 

1.10  Departament d'enginyeria i I+D  26  21 

1.11  Show Room i zona de vendes  26  21 

1.12  Sala de reunions  26  21 

1.13  Distribuïdor tram 1  26  21 

1.14  Menjador  26  21 

1.15  Infermeria  26  21 

1.16  Laboratori control de qualitat i assajos  26  21 

1.17  W.C. homes  26  21 

1.18  W.C. dones  26  21 

1.19  W.C. minusvàlids  26  21 

1.20  Vestuaris homes  Text  21 

1.21  Vestuaris dones  Text  21 

1.22  Distribuïdor tram 2  26  21 
Taula 10 – Condicions interiors de disseny Zona d’Oficines 
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9.3.2. Zona Producció 

Per a la zona de producció, les condicions interiors de disseny venen fixades per 
les característiques i exigències ambientals del procés industrial que es desenvolupa 
dins l’espai a climatitzar. 

Tot i que no existeix una normativa especifica (en la majoria dels casos) per a cada 
tipus de local o procés, al projecte s’han tingut en compte diferents normatives en 
funció del recinte.  

Per als magatzems (tant d’entrada com de sortida), s’ha utilitzat el RD486/1197 (Annex 
III) de “Condiciones ambientales mínimas para personas ocupando espacios con 
actividad industrial”, el qual fixa una temperatura interior per a treballs lleugers de 14 a 
25ºC. 

Per a la zona de producció general, s’ha tingut en compte la modificació del RITE 
(RD1826/2009), el qual limita la temperatura en recintes calefactats en 21ºC, i la dels 
recintes refrigerats en 26ºC. 

En la següent taula es mostra la temperatura interior de disseny per a cada recinte: 

ZONA PRODUCCIÓ 

Núm.  Denominació recinte  Tint. Estiu (ºC)  Tint. Hivern (ºC) 
2.1  Magatzem d'entrada  Text  15 

2.2  Magatzem de sortida  Text  15 

2.3  Magatzem de residus  26  18 

2.4  Àrea d'operacions mecàniques  26  18 

2.5  Recinte de soldadura  26  18 

2.6  Recinte d'injecció  26  18 
Taula 11 – Condicions interiors de disseny Zona de Producció 
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9.4. Cabals d’aire de ventilació i extracció 

Es consideraran els cabals de ventilació i d’extracció com una condició de disseny 
per a la instal·lació global. 

El cabal d’aire de ventilació de cada local està fixat pel RITE, en la Instrucció Tècnica 
IT1.1.4.2 “Exigencia de calidad del aire interior”. 

El RITE fixa unes categories d’aire interior, i proposa 5 mètodes de càlcul per al cabal 
de ventilació en funció de l’ús, la ocupació, la superfície, la quantitat de contaminant 
produïda... Per altra banda, i relacionat amb els cabals de ventilació, el RITE també 
obliga a fer recuperació de calor quan el cabal de ventilació excedeixi un valor límit. 
Aquest tema es veurà més endavant, així com els tipus de recuperadors que es faran 
servir. 

En funció de l’ús de l’edifici o local, la categoria de l’aire interior (IDA) que s’haurà 
d’assolir serà com a mínim la següent: 

IDA 1 – Aire de òptima qualitat – Hospitals, clíniques, laboratoris, guarderies... 
 
IDA 2 – Aire de bona qualitat – Oficines, residencies, sales comunes d’hotels, 
residencies d’avis, museus, aules d’ensenyança... 
 
IDA 3 – Aire de qualitat mitja – Edificis comercials, cines, teatres, sales d’acte, 
habitacions d’hotel, sales de festa, cafeteries, restaurants, locals d’esport 
(excepte piscines), sales d’ordinadors... 
 
IDA 4 – Aire de baixa qualitat 

Per a gran part dels locals de la Zona d’Oficines General, s’ha triat una IDA 2, és a dir 
aire de bona qualitat, tal i com marca el RITE. Un cop triada la qualitat de l’aire, el 
RITE marca quin és el cabal de ventilació mínim en funció dels mètodes de càlcul, 
descrits en l’annex. Els mètodes de càlcul que es faran servir són el mètode indirecte 
de cabal d’aire exterior per persona, i el mètode indirecte de cabal d’aire per unitat de 
superfície. S’agafarà el cabal de ventilació més gran. Per a una IDA 2 aquests cabals 
mínims corresponen a 0,83l/s.m2 o bé 12,5l/s.pers. 

Per als vestidors, el càlcul del cabal de ventilació és farà amb una IDA 4, el cabal 
mínim de la qual és de 0,28l/s.m2 o bé 5l/s.p. 

En el cas dels serveis, el cabal serà d’extracció. El cabal escollit és de 100m3/h, per 
cada boca d’extracció. Es col·locarà una boca d’extracció per cada inodor i un per 
cada grup de piques, excepte pel local 1.19, que degut a la poca superfície del local, 
únicament es col·locarà una boquilla d’extracció per tot el local. 

A continuació es mostra una taula, on es determina quina IDA s’utilitzarà per 
determinar el cabal d’aire de ventilació per a cada local, per a la Zona d’Oficines:  
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Qualitat de l'aire de ventilació ‐ ZONA OFICINES 

Núm.  Denominació recinte  Normativa Cabal de ventilació mínim 

1.1  Recepció i àrea d'atenció al client  RITE IDA 2 0,83 l/s.m2 ‐ 12,5 l/s.p 

1.2  Escales‐ascensor  RITE IDA 2 0,83 l/s.m2 ‐ 12,5 l/s.p 

1.3  Escales‐ascensor  RITE IDA 2 0,83 l/s.m2 ‐ 12,5 l/s.p 

1.4  Departament d'administració  RITE IDA 2 0,83 l/s.m2 ‐ 12,5 l/s.p 

1.5  Departament de direcció  RITE IDA 2 0,83 l/s.m2 ‐ 12,5 l/s.p 

1.6  Departament de logística  RITE IDA 2 0,83 l/s.m2 ‐ 12,5 l/s.p 

1.7  Departament de comptabilitat i f.  RITE IDA 2 0,83 l/s.m2 ‐ 12,5 l/s.p 

1.8  W.C. dones oficines  RITE  100 m3/h.boca extr 

1.9  W.C. homes oficines  RITE  100 m3/h.boca extr 

1.10  Departament d'enginyeria i I+D  RITE IDA 2 0,83 l/s.m2 ‐ 12,5 l/s.p 

1.11  Show Room i zona de vendes  RITE IDA 2 0,83 l/s.m2 ‐ 12,5 l/s.p 

1.12  Sala de reunions  RITE IDA 2 0,83 l/s.m2 ‐ 12,5 l/s.p 

1.13  Distribuïdor tram 1  RITE IDA 2 0,83 l/s.m2 ‐ 12,5 l/s.p 

1.14  Menjador  RITE IDA 2 0,83 l/s.m2 ‐ 12,5 l/s.p 

1.15  Infermeria  RITE IDA 2 0,83 l/s.m2 ‐ 12,5 l/s.p 

1.16  Laboratori control de qualitat i ass.  RITE IDA 2 0,83 l/s.m2 ‐ 12,5 l/s.p 

1.17  W.C. homes  RITE   100 m3/h.boca extr 

1.18  W.C. dones  RITE  100 m3/h.boca extr 

1.19  W.C. minusvàlids  RITE  100 m3/h.boca extr 

1.20  Vestuaris homes  RITE IDA 4 0,28 l/s.m2 ‐ 5l/s.p 

1.21  Vestuaris dones  RITE IDA 4 0,28 l/s.m2 ‐ 5l/s.p 

1.22  Distribuïdor tram 2  RITE IDA 2 0,83 l/s.m2 ‐ 12,5 l/s.p 
Taula 12 – Qualitat de l’aire de vent. Zona d’Oficines 

A la Zona de Producció, als magatzems, degut a que no és imprescindible tenir una 
qualitat de l’aire gaire elevada, s’ha triat la mínima, és a dir una IDA 4. 

Per a la resta de la Zona de producció, els càlculs s’han fet amb una IDA 3, exceptuant 
el recinte de soldadura (recinte 2.4) que degut a les operacions que es porten a terme, 
requereix un cabal de ventilació major. Aquest cabal, degut a que en el RITE no 
s’especifica, s’ha pres el marcat pel “Manual pràctic de Ventilació” de l’empresa S&P.  

Qualitat de l'aire de ventilació ‐ ZONA PRODUCCIÓ 

Núm.  Denominació recinte  Normativa  Cabal de ventilació mínim 

2.1  Magatzem d'entrada  RITE IDA 4  0,28 l/s.m2 ‐ 5l/s.p 

2.2  Magatzem de sortida  RITE IDA 4  0,28 l/s.m2 ‐ 5l/s.p 

2.3  Magatzem de residus  RITE IDA 4  0,28 l/s.m2 ‐ 5l/s.p 

2.4  Àrea d'operacions mecàniques  RITE IDA 3  0,55 l/s.m2 ‐ 8l/s.p 

2.5  Recinte de soldadura  Manual v. SP 1800m3/h.extractor 

2.6  Recinte d'injecció  RITE IDA 3  0,55 l/s.m2 ‐ 8l/s.p 
Taula 13 – Qualitat de l’aire de vent. Zona de Producció 

En l’annex, estan especificats en detall tots els càlculs realitzats per calcular el cabal 
de ventilació final de cada local o recinte. 
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10. Transmitàncies tèrmiques dels tancaments 

El càlcul de transmitàncies dels tancaments es realitzarà d’acord amb les 
especificacions recollides en el Codi Tècnic de la Edificació (CTE) sobre les condicions 
tèrmiques en els edificis per al estalvi d’energia. 

10.1. Descripció dels tancaments 
 

10.1.1. Zona Oficines 

La Zona d’Oficines es divideix en dues plantes amb una superfície total al voltant 
dels 900m2 (180m2 la planta baixa i 720m2 la planta 1). Els tancaments d’aquesta Zona 
tenen les següents característiques: 

- Façanes 

La Zona d’Oficines està dotada amb tres façanes les quals estan en contacte amb 
l’aire exterior. Aquestes façanes estan formades de panells de formigó prefabricat de 
l’empresa Trumes de 24 cm de gruix amb aïllament incorporat. A més a més, disposen 
d’un trasdossat interior format per una llana de roca de 70mm de gruix, una cambra 
d’aire no ventilada de 10mm d’espessor i una tabiqueria ceràmica formada per maons 
simples col·locats de forma aparellada de 4cm de gruix. Finalment es disposa d’un 
arrebossat de guix i l’acabat interior del local.  

Aquests panells estan disposats horitzontalment amb una amplada modular variable 
per tal d’ajustar-los a les necessitats. L’acabat superficial dels panells en aquesta zona 
de la nau és l’àrid rosa de Valencia. 

Les referències d’aquests tancaments són: O1, O2, O3, O4, O5 i O6. 

- Forjats 

Entre el pàrking i la planta 1 de la Zona d’Oficines, es troba el forjat, que està format 
principalment per plaques alveolars model C-30 de 30cm de cantell de l’empresa de 
prefabricats Trumes amb una capa de compressió de 10 cm de formigó amb un armat 
de repartiment, aïllant de fibra de vidre d’espessor 50mm i paviment. En funció del 
tipus d’acabat del paviment, tindrem un forjat tipus 1 (referència O10) o un forjat tipus 2 
(referència O11). 

- Mitjancera 

Entre la Zona d’Oficines i la Zona de producció hi ha una paret mitjancera, que també 
està formada pels mateixos panells de formigó prefabricat. Aquests panells també 
porten incorporat un trasdossat interior format per una llana de roca de 70mm de gruix, 
una cambra d’aire no ventilada de 10mm d’espessor i una tabiqueria ceràmica formada 
per maons simples col·locats de forma aparellada de 4cm de gruix. 

Els panels prefabricats de la paret mitjancera estan disposats horitzontalment amb una 
amplada modular variable per tal d’ajustar-los a les necessitats. L’acabat superficial 
d’aquet tancament és de formigó llis. 



 
 
 

22 
MEMÒRIA DEL PROJECTE 

Instal·lacions Tèrmiques 
 de Climatització Industrial 

Gener de 2012

Les referències d’aquests tancaments són O7 i O8. 

- Coberta 

La Zona d’Oficines disposa d’una coberta plana invertida constituïda per un forjat de 
plaques alveolars de cantell 30cm, una capa de formigó en massa  i malla de 10cm, 
una capa de morter per a la formació de pendents, una membrana impremeabilitzant 
del tipus PN-1LBM-40, una capa d’aïllant de poliestirè extruït Styrodur C d’espessor 
60mm i una làmina geotèxtil antipunxonament. 

La referència de la coberta per al càlcul de les transmitàncies és O9. 

- Solera Zona Oficines i paviment 

Es tracta d’una solera semipesada formada per 15cm de grava, amb un diàmetre 
màxim de gra de 5mm, estesa sobre un terreny degudament compactat de forma 
mecànica. També incorporarà una làmina de polietilè de baixa densitat d’1mm de gruix 
que actuarà com a barrera de vapor, per seguidament avocar-hi un formigó en massa 
de 15N/cm2 formant una capa de 15cm d’espessor sobre la lamina aïllant, el qual 
contindrà una malla electrosoldada elevada aproximadament 20mm. 

En tot el contorn de contacte entre la solera i les parts estructurals de la nau es 
realitzarà una junta de contorn amb EPS de 2cm de gruix. També caldrà disposar de 
juntes de retroacció fent plaques de 25m2. 

La solera que pertany a la Zona d’Oficines, és la corresponent al local de la recepció i 
àrea d’atenció al client. En aquest local, es tindrà dos tipus d’acabat. En un primer lloc, 
en la zona d’accés a la sala es disposarà d’una moqueta del l’empresa Emco, model 
RCB, i en la resta de la sala es tindrà un paviment de gres porcelànic, de l’empresa 
Land Porcelanico. 

- Fusteria metàl·lica i altres tancaments Zona d’Oficines 

En la Zona d’Oficines es disposa de diversos elements de fusteria metàl·lica, tals com 
són finestres, portes... 

Pel que fa a les finestres de 160x110cm (Ref. 16), són de l’empresa Technal, model 
GXi de portes correderes, formades per un doble vidre de 12mm i amb una càmera 
d’aire de 6mm. 

Les finestres de 210x60cm (Ref.16) són finestres practicables de l’empresa Technal, 
model N’Epùre, amb les mateixes característiques que les anteriors. 

En la cantonada entre les façanes SUD i OEST, l’edifici compta amb un mur cortina de 
l’empresa Technal, model MC-Plus format per un doble vidre amb càmera d’argó (al 
85%). Les seves dimensions, per a la façana OEST són 6,35m de llargada per 8,45m 
d’alçada, i per a la façana SUD, 10,36m de llargada per 8,45 d’alçada. 

Pel que fa a portes d’accés a l’edifici pertanyen a l’empresa Technal, model Geo, i 
estan formades per doble vidre amb càmara d’aire.  
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A continuació es mostra una taula amb tots els elements constructius que formen els 
tancaments de la Zona d’Oficines. 

ZONA OFICINES 

Ref.  Denominació del tancament  Tipus de tancament 

O1  Façana Zona Oficines Oest ‐ Planta Baixa  Exterior ‐ vertical 

O2  Façana Zona Oficines Oest ‐ Planta 1  Exterior ‐ vertical 

O3  Façana Zona Oficines Est ‐ Planta Baixa  Exterior ‐ vertical 

O4  Façana Zona Oficines Est ‐ Planta 1  Exterior ‐ vertical 

O5  Façana Zona Oficines Sud ‐ Planta Baixa  Exterior ‐ vertical 

O6  Façana Zona Oficines Sud ‐ Planta 1  Exterior ‐ vertical 

O7  Mur de contacte entre Z. Prod i Z. Oficines PB  Interior ‐ vertical 

O8  Mur de contacte entre Z. Prod i Z. Oficines P1  Interior ‐ vertical 

O9  Coberta plana invertida Zona Oficines  Exterior ‐ horitzontal 

O10  Forjat tipus 1 Zona Oficines  Exterior ‐ horitzontal 

O11  Forjat tipus 2 Zona Oficines  Exterior ‐ horitzontal 

O12  Solera Zona Oficines  Exterior ‐ horitzontal 

3  Porta principal Technal PG amb doble vidre  Exterior ‐ vertical 

6  Porta tallafocs Alfateco model BRF‐90 amb EI90  Exterior ‐ vertical 

16  Finestra Technal Gxi de dues fulles practicables  Exterior ‐ vertical 

17  Finestra Technal N'Epure de dues fulles batent  Exterior ‐ vertical 

18  Mur Cortina Mcplus  Exterior ‐ vertical 
Taula 14 – Tancaments Zona d’Oficines 

10.1.2. Zona Producció 

La Zona de Producció està situada en una sola planta i te una superfície de 1650 
m2 

- Façanes 

Aquesta zona està formada per 4 façanes que fan de tancaments verticals exteriors. 
Aquestes façanes estan formades de panells de formigó prefabricat de gruix 24cm, de 
l’empresa Trumes, sense trasdossat.  

Aquests panells estan disposats verticalment amb una amplada modular de 2 metres i 
una longitud de 10,20 metres. Aquests aniran recolzats sobre unes riostes i subjectats 
als canals H perimetrals. L’acabat superficial dels panells en aquesta zona de la nau 
és de formigó llis. 

Les referències d’aquests tancaments són P1, P2, P3, i P4. 

- Mitjancera 

Entre la Zona de Producció i la Zona d’Oficines hi ha una paret mitjancera, que també 
està formada pels mateixos panells de formigó prefabricat que les façanes de la Zona 
d’Oficines. Aquesta mitjancera coincideix amb els tancaments O7 i O8, comentats 
anteriorment.  
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- Coberta 

La coberta de la Zona de Producció és una coberta plana lleugera autoportant del tipus 
Milano, del fabricant Trumes. La coberta està formada per una xapa superior gracada 
de 0,8 mm de gruix, en concret, el model HT-40Colorcoat amb acabat galvanitzat 
superior, una lamina aïllant de llana de roca de 80mm de gruix i una xapa inferior 
grecada de 0,8mm de gruic, en concret, el model HT-40 Colorcoat amb acabat lacat. 

Per permetre l’entrada de la llum natural s’han intercalat lluernaris de policarbonat de 1 
metre d’amplada cada 5 metres.  

Per garantir l’estanqueitat de la coberta, el solapament entre les xapes serà de 120 
mm. Per evitar filtracions també s’incorporarà un remat perimetral de xapa o coronació 
de 1mm de gruix al llarg de la direcció longitudinal així com una sèrie de remats 
trencaaigües corbats de la casa INCO model RBA-50C en la direcció transversal. 

- Altres tancaments Zona de Producció 

A la Zona de Producció es disposarà de portes d’accés batents en els magatzems (dos 
en el d’entrada i una en el de sortida), de la marca Casser Metal de dimensions 
4,20x4,80m Aquestes portes estan formades de xapa grecada/prelacada per la seva 
superfície exterior i xapa grecada galvanitzada/imprimada per la superfície interior, i 
entremig una capa d’aïllament de poliuretà. 

Per a la separació dels diferents recintes interiors de la Zona de Producció l’edifici 
disposa de portes enrotllables de alta velocitat de la marca EFA-SRT, sèrie R. 

La porta peatonal d’accés des de l’exterior a la Zona de Producció correspon a a una 
porta multiús de la marca ARG, doble, de dimensions 1,75x2,13m 

Finalment, la coberta disposa de lluernaris (Ref.14) de policarbonat que permeten 
l’entrada de llum natural dins la Zona. Les dimensions de cada lluernari són de 1x5m. 

A continuació es mostra una taula amb tots els elements constructius que formen els 
tancaments de la Zona de Producció. 

ZONA PRODUCCIÓ 

Ref.  Denominació del tancament  Tipus de tancament 

P1  Façana Zona Producció Oest  Exterior ‐ vertical 

P2  Façana Zona Producció Est  Exterior ‐ vertical 

P3  Façana Zona Producció Nord  Exterior ‐ vertical 

P4  Façana Zona Producció Sud  Exterior ‐ vertical 

P5  Coberta ondulada lleugera Zona Producció  Exterior ‐ horitzontal 

P6  Solera Zona Producció  Exterior ‐ horitzontal 

1  Porta batent exterior Pre‐elevada 1/3‐2/3 de CasserMetal  Exterior ‐ vertical 

2  Porta enrotllable EFA‐SRT Sèrie R  Exterior ‐ vertical 

4  Porta multius ARG doble 1,75x2,13m color gris  Exterior ‐ vertical 

19  Lluernaris coberta policarbonat zona prod.  Exterior ‐ horitzontal 
Taula 15 – Tancaments Zona de Producció 
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10.2. Composició i especificacions constructives dels tancaments 

A continuació es mostra la composició de cada tancament, per tal de poder fer el 
càlcul de la transmitància tèrmica del tancament en qüestió.  

Cada tancament està associat a un número de referència que serveix per situar el 
tancament en els plànols i en els càlculs. 

10.2.1. Especificacions constructives tancaments obra Zona Oficines 

A continuació es mostren una sèrie de taules, on es mostren les especificacions 
constructives per a cada tancament a la Zona d’Oficines. 

ESPECIFICACIONS CONSTRUCTIVES DE LA NAU ‐ ZONA D'OFICINES 

TANCAMENTS EXTERIORS VERTICALS (Façanes) 

Ref.  Tancament 
Element 
constructiu  Construcció, dimensions i propietats 

O1 

Façana 
oficines 
Oest ‐ 
Planta 
Baixa 

Panells 
horitzontals P‐24 
Trumes acabat 
Rosa de València 
de 24cm 

Formigó HP‐25 (fck=25N/mm2) 

Armadura acer B 500 SD 

Aïllant tèrmic 

Armadura acer B 500 SD 

Formigó HP‐25 (fck=25N/mm2) 

Trasdossat 

Llana de roca e=70mm 

Cambra d'aire no ventilada e=10mm 

Tabiqueria ceràmica amb maons simples gran format e=4cm 

Esquerdejat de guix tapaforats 

Arrebossat de guix e=1cm 

O2 

Façana 
oficines 
Oest ‐
Planta 1 

Panells 
horitzontals P‐24 
Trumes acabat 
Rosa de València 
de 24cm 

Formigó HP‐25 (fck=25N/mm2) 

Armadura acer B 500 SD 

Aïllant tèrmic 

Armadura acer B 500 SD 

Formigó HP‐25 (fck=25N/mm2) 

Trasdossat 

Llana de roca e=70mm 

Cambra d'aire no ventilada e=10mm 

Tabiqueria ceràmica amb maons simples gran format e=4cm 

Esquerdejat de guix tapaforats 

Arrebossat de guix e=1cm 

O3 

Façana 
oficines Est 
‐Planta 
baixa 

Panells 
horitzontals P‐24 
Trumes acabat 
formigó llis de 
24cm 

Formigó HP‐25 (fck=25N/mm2) 

Armadura acer B 500 SD 

Aïllant tèrmic 

Armadura acer B 500 SD 

Formigó HP‐25 (fck=25N/mm2) 

Trasdossat 

Llana de roca e=70mm 

Cambra d'aire no ventilada e=10mm 

Tabiqueria ceràmica amb maons simples gran format e=4cm 

Esquerdejat de guix tapaforats 

Arrebossat de guix e=1cm 
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Ref.  Tancament  Element constructiu  Construcció, dimensions i propietats 

O4 
Façana 
oficines Est 
‐Planta 1 

Panells horitzontals P‐
24 Trumes acabat Rosa 
de València de 24cm 

Formigó HP‐25 (fck=25N/mm2) 

Armadura acer B 500 SD 

Aïllant tèrmic 

Armadura acer B 500 SD 

Formigó HP‐25 (fck=25N/mm2) 

Trasdossat 

Llana de roca e=70mm 

Cambra d'aire no ventilada e=10mm 

Tabiqueria ceràmica amb maons simples gran format e=4cm 

Esquerdejat de guix tapaforats 

Arrebossat de guix e=1cm 

O5 

Façana 
oficines 
Sud ‐ 
Planta 
baixa 

Muret de formigó in 
situ 

Formigó armat e=24cm 

O6 

Façana 
oficines 
Sud ‐ 
Planta 1 

Panells horitzontals P‐
24 Trumes acabat Rosa 
de València de 24cm 

Formigó HP‐25 (fck=25N/mm2) 

Armadura acer B 500 SD 

Aïllant tèrmic 

Armadura acer B 500 SD 

Formigó HP‐25 (fck=25N/mm2) 

Trasdossat 

Llana de roca e=70mm 

Cambra d'aire no ventilada e=10mm 

Tabiqueria ceràmica amb maons simples gran format e=4cm 

Esquerdejat de guix tapaforats 

Arrebossat de guix e=1cm 
Taula 16 – Especificacions constructives tancaments exteriors vericals Z. Oficines 

 

ESPECIFICACIONS CONSTRUCTIVES DE LA NAU ‐ ZONA D'OFICINES 

TANCAMENTS INTERIOR VERTICAL (Contacte entre zona producció i oficines) 

Ref.  Tancament  Element constructiu  Construcció, dimensions i propietats 

O7 

Mur de 
contacte 
entre zona 
de 
producció i 
oficines ‐ 
Planta 
baixa 

Panells horitzontals 
P‐24 Trumes acabat 
formigó llis de 24cm 

Formigó HP‐25 (fck=25N/mm2) 

Armadura acer B 500 SD 

Aïllant tèrmic 

Armadura acer B 500 SD 

Formigó HP‐25 (fck=25N/mm2) 

Trasdossat 

Llana de roca e=70mm 

Cambra d'aire no ventilada e=10mm 

Tabiqueria ceràmica amb maons simples gran format e=4cm 

Esquerdejat de guix tapaforats 

Arrebossat de guix e=1cm 
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Ref.  Tancament  Element constructiu  Construcció, dimensions i propietats 

O8 

Mur de 
contacte 
entre zona 
de 
producció i 
oficines ‐ 
Planta 1 

Panells horitzontals 
P‐24 Trumes acabat 
formigó llis de 24cm 

Formigó HP‐25 (fck=25N/mm2) 

Armadura acer B 500 SD 

Aïllant tèrmic 

Armadura acer B 500 SD 

Formigó HP‐25 (fck=25N/mm2) 

Trasdossat 

Llana de roca e=70mm 

Cambra d'aire no ventilada e=10mm 

Tabiqueria ceràmica amb maons simples gran format e=4cm 

Esquerdejat de guix tapaforats 

Arrebossat de guix e=1cm 
Taula 17 – Especificacions constructives tancaments interiors verticals Z. Oficines 

 

ESPECIFICACIONS CONSTRUCTIVES DE LA NAU ‐ ZONA D'OFICINES 

TANCAMENTS EXTERIORS HORITZONTAL (Coberta i solera) 

Ref.  Tancament  Element constructiu  Construcció, dimensions i propietats 

O9 
Coberta plana 
invertida 

Coberta plana 

Capa de graves e=10cm 

Lamina geotextil (antipunxonament) e=50mm 

Aïllant poliestiré extruït Styrodur C e=60mm 

Membrana impermeabilitzant PN‐1 LBM‐40 

Capa de morter per a la formació de pendents 

Formigó en massa + malla e=10cm 

Placa alveolar C‐30 e=30cm 

Fals sostre 
Càmara d'aire e=98cm 

Fals sostre Armstrong microperforat 1cm 

O10 
Forjat zona 1 ‐
zona oficines 

Forjat + Paviment Terra 
flotant de vinil Lobo Floors 

Paviment vinil Lobo floors + adhesiu Thomsit k 188 

Morter anivellant e=1cm 

Aillant de fibra de vidre e=50mm 

Formigó en massa e=10cm 

Placa alveolar C‐30 e=30cm 

O11 
Forjat zona 2 ‐
zona oficines 

Forjat + Paviment Gres 
porcelànic Gayafores 

Paviment porcelànic Gayafores model Urban 

Morter anivellant e=1cm 

Aillant de fibra de vidre e=50mm 

Formigó en massa e=10cm 

Placa alveolar C‐30 e=30cm 

O12 
Solera zona 
oficines 
(recepció) 

Solera + paviment replà 
escales Gres Land 
Procelánico/Moqueta 
EMCO model RCB 

Pav. Porcelànic/Moqueta EMCO model RCB + morter 
nivellant e=2cm 

Formigó en massa + malla e=15cm 

Lamina de polietilè baixa densitat e=1mm 

Grava Diam. 5mm e=15cm 

Terreny compactat 
Taula 18 – Especificacions constructives tancaments exteriors horitzontals Z. Oficines 
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10.2.2. Especificacions constructives tancaments de fusteria Zona 
Oficines 

A continuació els mostren els elements de fusteria metàl·lica, tals com portes, 
finestres... situats als diferents tancaments d’obra. 

ESPECIFICACIONS CONSTRUCTIVES DE LA NAU  ‐ ZONA D'OFICINES 

TANCAMENTS  DE FUSTERIA 

Ref.  Tancament  Construcció, dimensions i propietats 

3  Porta principal Technal PG amb doble vidre  Dimensions 1,70x2,60 

6  Porta tallafocs Alfateco model BRF‐90 amb EI90  Dimensions 0,90x2,20 

16  Finestra Technal Gxi de dues fulles practicables  Dimensions 1,60x1,10/Vidre doble 12mm/Càmara aire 6mm 

17  Finestra Technal N'Epure de dues fulles batent  Dimensions 2,10x0,60/Vidre doble 6mm/Càmara aire 12mm 

18  Mur Cortina Mcplus  Façana Oest 6,35x8,45 / Façana Sud 10,36x8,45 
Taula 19 – Especificacions constructives tancaments de fusteria metàl·lica Z. Oficines 

10.2.3. Especificacions constructives tancaments obra Zona 
Producció 

A continuació es mostren una sèrie de taules, on es mostren les especificacions 
constructives per a cada tancament a la Zona de Producció. 

ESPECIFICACIONS CONSTRUCTIVES DE LA NAU ‐ ZONA DE PRODUCCIÓ 

TANCAMENTS EXTERIORS VERTICALS (Façanes) 

Ref.  Tancament  Element constructiu  Construcció, dimensions i propietats 

P1 
Façana producció 
Oest 

Panells verticals P‐24 Trumes 
acabat formigó llis de 24cm 

Formigó HP‐25 (fck=25N/mm2) 

Armadura acer B 500 SD 

Aïllant tèrmic 

Armadura acer B 500 SD 

Formigó HP‐25 (fck=25N/mm2) 

P2  Façana producció Est 
Panells verticals P‐24 Trumes 
acabat formigó llis de 24cm 

Formigó HP‐25 (fck=25N/mm2) 

Armadura acer B 500 SD 

Aïllant tèrmic 

Armadura acer B 500 SD 

Formigó HP‐25 (fck=25N/mm2) 

P3 
Façana producció 
Nord 

Panells verticals P‐24 Trumes 
acabat formigó llis de 24cm 

Formigó HP‐25 (fck=25N/mm2) 

Armadura acer B 500 SD 

Aïllant tèrmic 

Armadura acer B 500 SD 

Formigó HP‐25 (fck=25N/mm2) 

P4  Façana producció Sud 
Panells horitzontals P‐24 
Trumes acabat formigó llis de 
24cm 

Formigó HP‐25 (fck=25N/mm2) 

Armadura acer B 500 SD 

Aïllant tèrmic 

Armadura acer B 500 SD 

Formigó HP‐25 (fck=25N/mm2) 
Taula 20 – Especificacions constructives tancaments exteriors verticals Z. Producció 
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ESPECIFICACIONS CONSTRUCTIVES DE LA NAU ‐ ZONA DE PRODUCCIÓ 

TANCAMENTS EXTERIORS HORITZONTAL (Coberta i solera) 

Ref.  Tancament  Element constructiu  Construcció, dimensions i propietats 

P5 

Coberta 
ondulada 
lleugera 
producció 

Panells corbats amb aïllament 

Xapa superior galvanitzada grecada e=0,8mm 

Aïllant de llana de roca de e=80mm 

Xapa inferior lacada grecada de e=0,8mm 

P6 
Solera 
producció 

Solera i paviment amb morter 
autonivellant d'alta resistència 

Terreny compactat 

Grava Diam. 5mm e=15cm 

Lamina de polietilè baixa densitat e=1mm 

Formigó en massa + malla e=15cm 

Morter autonivellant alta resistència e=2cm 
Taula 21 – Especificacions constructives tancaments exteriors horitzontals Z. Producció 

 

10.2.4. Especificacions constructives tancaments de fusteria Zona 
Producció 

A continuació els mostren els elements de fusteria metàl·lica, tals com portes, finestres 
i lluernaris situats als diferents tancaments d’obra de la Zona de Producció. 

ESPECIFICACIONS CONSTRUCTIVES DE LA NAU  ‐ ZONA PRODUCCIÓ 

TANCAMENTS DE FUSTERIA 

Ref.  Tancament  Construcció, dimensions i propietats 

1  Porta batent exterior Pre‐elevada 1/3‐2/3 de CasserMetal  Dimensions 4,20x4,80 

2  Porta enrotllable EFA‐SRT Sèrie R  Dimensions 4,10x5,30 

4  Porta multius ARG doble 1,75x2,13m color gris  Dimensions 1,75x2,13/Opaca 

19  Lluernaris coberta policarbonat zona prod.  Dimensions 1x5 
Taula 22 – Especificacions constructives tancaments de fusteria metàl·lica Z. Producció 
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10.3. Càlcul de transmitàncies tèrmiques 

Una vegada s’han definit els tancaments i les seves especificacions constructives, 
es procedeix al càlcul de les transmitàncies tèrmiques. És molt important que la nau 
tongui un bon nivell d’aïllament, sobretot en coberta, ja que el 70% de les pèrdues 
d’energia es produeixen a través de la mateixa. 

Aïllar bé l’edifici permetrà aconseguir els paràmetres de confort  (temperatura i 
humitat) amb més facilitat, i per tant millorar el rendiment dels equips de climatització. 
És més convenient dotar l’edifici d’un bon aïllament que sobredimensionar  els equips 
de climatització per disminuir els efectes del fred al hivern i de la calor a l’estiu. 

A continuació es mostra el valor de les transmitàncies tèrmiques per als tancaments. 
També es mostren els valors de la suma total de la resistència tèrmica de cada 
tancament. Per al càlcul de les transmitancies caldrà conèixer perfectament els detalls 
constructius de cada tancament, així com els espessors de cada capa i el valor de la 
conductància tèrmica de cada material. 

En l’annex es mostra en detall el procés de càlcul realitzat per determinar els valors 
mostrats a continuació. 

Per a la Zona d’Oficines s’obtenen els següents valors: 

 

TRANSMITÀNCIES TÈRMIQUES DELS TANCAMENTS 

ZONA OFICINES 

Ref.  Denominació del tancament  Res. Tèr. Total (m2 ºC/W)  Trans. Tèr. (W/m2 ºC) 

O1  Façana Zona Oficines Oest ‐ Planta Baixa  3,835  0,261 

O2  Façana Zona Oficines Oest ‐ Planta 1  3,835  0,261 

O3  Façana Zona Oficines Est ‐ Planta Baixa  3,835  0,261 

O4  Façana Zona Oficines Est ‐ Planta 1  3,835  0,261 

O5  Façana Zona Oficines Sud ‐ Planta Baixa  0,317  3,152 

O6  Façana Zona Oficines Sud ‐ Planta 1  3,835  0,261 

O7  Mur de contacte entre Z. Prod i Z. Oficines PB  3,925  0,255 

O8  Mur de contacte entre Z. Prod i Z. Oficines P1  3,925  0,255 

O9  Coberta plana invertida Zona Oficines  3,734  0,268 

O10  Forjat tipus 1 Zona Oficines  1,723  0,58 

O11  Forjat tipus 2 Zona Oficines  1,641  0,609 

O12  Solera Zona Oficines  ‐  0,47 

3  Porta principal Technal PG amb doble vidre  ‐  3,26 

6  Porta tallafocs Alfateco model BRF‐90 amb EI90  ‐  0,92 

16  Finestra Technal Gxi de dues fulles practicables  ‐  3,75 

17  Finestra Technal N'Epure de dues fulles batent  ‐  3,75 

18  Mur Cortina Mcplus  ‐  1,40 
Taula 23 – Transmitàncies tèrmiques dels tancaments Z. Oficines 
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Per a la Zona de Producció les transmitàncies tèrmiques dels tancaments són les 
següents: 

TRANSMITÀNCIES TÈRMIQUES DELS TANCAMENTS 

ZONA PRODUCCIÓ 

Ref.  Denominació del tancament  Res. Tèr. Total (m2 ºC/W)  Trans. Tèr. (W/m2 ºC) 

P1  Façana Zona Producció Oest  1,679  0,596 

P2  Façana Zona Producció Est  1,679  0,596 

P3  Façana Zona Producció Nord  1,679  0,596 

P4  Façana Zona Producció Sud  1,679  0,596 

P5  Coberta ondulada lleugera Zona Producció  2,175  0,460 

P6  Solera Zona Producció  ‐  0,300 

1  Porta batent exterior Pre‐elevada 1/3‐2/3 de CasserMetal  ‐  1,800 

2  Porta enrotllable EFA‐SRT Serie R  ‐  3,700 

4  Porta multius ARG doble 1,75x2,13m color gris  ‐  4 

19  Lluernaris coberta policarbonat zona prod.  ‐  2,700 
Taula 24 – Transmitàncies tèrmiques dels tancaments Z. Oficines 
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11.  Estimació de la demanda tèrmica. Càrregues tèrmiques 

Tot i que no existeix un mètode de càlcul oficial per al càlcul de càrregues de 
calefacció i refrigeració si que existeix una normativa oficial sobre el nivell mínim 
exigible d’aïllament en un edifici. Aquests valors límits es troben en la taula 2.1 
“Transmitancia térmica màxima de cerramentos y particiones de la envolvente térmica” 
i a taula 2.2 “Valores límite de los parámetros característicos medios”, ambdues 
incloses en el CTE-DB-HE1 (limitació de la demanda energètica). 

Per Catalunya, a més a més s’ha de complir l’article 4 del Drecret d’Ecoeficiència 
(normativa sobre el nivell mínim d’aïllament). 

 
11.1. Càrrega tèrmica de calefacció 

Per al càlcul de la càrrega tèrmica de calefacció s’han tingut en compte les càrregues 
(sensibles) transmeses a través dels tancaments i les degudes a la ventilació. 

En la zona de producció tot i l’elevat valor de les càrregues internes dels equips, no 
s’han tingut en compte, per tal de poder satisfer la demanda sense problemes el 
moment d’arrencada de la instal·lació i els moments puntuals on no funcionin el 100% 
de les màquines. 

11.1.1. Càrrega tèrmica a través dels tancaments 

Correspon a la transferència de calor de parets, sostres, terres, finestres, portes... 

 

On: 

QSen – Calor sensible que es transfereix a través del tancament (W) 
UTanc – Coeficient global de transmissió de calor del tancament (W/m2K) 
ANeta – Àrea neta del tancament exposat a la diferència de temperatures (m2) 
Tint – Temperatura interior del local (ºC) 
Text – Temperatura exterior del local (ºC) 

 

11.1.2. Càrrega de ventilació 

La càrrega de ventilació és aquella deguda a l’entrada d’aire exterior de ventilació a 
una temperatura inferior a la interior. En mode de calefacció la càrrega deguda a la 
ventilació serà únicament sensible, de manera que: 

 

On: 

QVent – Càrrega de ventilació (Kw) 
m – Cabal màssic d’aire (Kg/s) 
cp – Calor específic de l’aire (KJ/KgK) 
Tint – Temperatura interior del local (ºC) 
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Text – Temperatura aire de ventilació d’entrada (ºC) 
 
Cal tenir en compte que el RITE exigeix recuperar el calor de l’aire d’extracció en els 
sistemes de climatització dels edificis en els quals el cabal d’aire expulsat a l’exterior 
per mitjans mecànics sigui superior a 0,5m3/s. 
Les eficiències mínimes exigibles al recuperador venen fixades pel RITE en la IT 
1.2.4.5.2 (Veure annexos) 
Per tant, la càrrega de ventilació al usar un recuperador sensible de calor varia de la 
següent manera: 
 

1  

On: 

ε – Eficiència del recuperador de calor. 

 

 è  
 è  à  

~0,40 0,75 

 

De cara a l’elaboració dels càlculs s’ha pres un valor del 50% per a l’eficiència del 
recuperador de calor. 

 

11.2. Càrrega tèrmica de refrigeració 

Per al càlcul de la càrrega tèrmica de refrigeració s’han tingut en compte les càrregues 
transmeses a través dels tancaments, les degudes a la ventilació, les degudes a la 
il·luminació, les degudes a les persones i les degudes als equips interns. 

 

11.2.1. Càrregues a través de tancaments 

Correspon a la transferència de calor de parets, sostres, terres, finestres, portes... 

El mètode que s’ha fet servir per al càlcul de la càrrega de refrigeració en tancaments 
prové del mètode ASHRAE, i s’anomena Mètode CLTD/GLF. 

Tancaments exteriors opacs: 
 

 

On: 

Q  – Calor que es transfereix a través del tancament opac (W) 
UTanc – Coeficient global de transmissió de calor del tancament (W/m2K) 
ANeta – Àrea neta del tancament exposat a la diferència de temperatures (m2) 



 
 
 

34 
MEMÒRIA DEL PROJECTE 

Instal·lacions Tèrmiques 
 de Climatització Industrial 

Gener de 2012

CLTD – Cooling Load Temperature Difference (ºC) 
 
El paràmetre CLTD està en funció de les condicions exteriors de disseny (Te i ∆Te – 
Daily Range) i de l’orientació del mur (N, S, E i W) 
 

Tancaments interiors opacs: 
 

 
On: 

Q – Càrrega de refrigeració deguda a tancaments interiors(W) 
UTanc – Coeficient global de transmissió de calor del tancament (W/m2K) 
ANeta – Àrea neta del tancament exposat a la diferència de temperatures (m2) 
T* – Temperatura del local no refrigerat contigu (ºC) 
Ti – Temperatura del local refrigerat (ºC) 
 
Aquest cas s’aplicarà en la Zona de Producció, on els magatzems al estiu no es 
refrigeren, però si que ho fan els locals contigus als magatzems. 

 
Tancaments exteriors transparents (vidres) 
 

 

On: 

Q – Calor que es transfereix a través del tancament transparent (W) 
A – Àrea del tancament exposat a la diferència de temperatures (m2) 
GLF – Glass Load Factor (W/m2) 
 
El paràmetre GLF representa els guanys tèrmics a través del vidre. Inclou els guanys 
de calor per conducció i per radiació solar. 
 

Tancaments de contacte amb el terreny: 
 

El mètode CLTD/GLF no les contempla degut a que les considera menyspreables. 

 
 

11.2.2. Càrregues degudes a la il·luminació 

La carrega deguda a la il·luminació és tota sensible, i es calcula amb la següent 
expressió: 

 

On: 

S – Superfície del local (m2) 
PT – Potència de il·luminació (W/m2) 
FS – Factor de simultaneïtat d’ús 
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La potència de il·luminació s’obté de les taules 26 i 27 de la norma UNE-EN-13779-
2005 (Veure annexos).  

 

11.2.3. Càrrega deguda als ocupants 

La càrrega deguda als ocupants serà del tipus sensible i latent, i es calcula de la 
següent manera: 

º  

º  

On: 

Qsen – Potència tèrmica sensible total del local deguda als ocupants (W) 
Qlat – Potència tèrmica latent total del local deguda als ocupants (W) 
QPsen – Potència tèrmica sensible despresa per ocupant (W) 
QPlat – Potència tèrmica latent despresa per ocupant (W) 
FS – Factor de simultaneïtat 

 
11.2.4. Càrrega deguda als equips 

La carrega deguda als equips i maquinaria interna és tota sensible. Per a la zona 
d’oficines, es calcularà de la següent manera: 

 

 

On: 

Qsen – Potència tèrmica sensible total del local deguda als equips interns (W) 
S – Superfície del local (m2) 
QPMaq – Potència tèrmica sensible despresa pels equips per m2 (W/m2) 
FS – Factor de simultaneïtat de funcionament dels equips. 
 

Per a la zona de producció on tenim maquinaria amb motors elèctric de certa 
envergadura, la càrrega deguda a les màquines i equips será la potencia elèctrica del 
motor. 
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11.2.5. Càrregues de ventilació 

La càrrega de ventilació és aquella deguda a l’entrada d’aire exterior de ventilació a 
una temperatura major a la interior.  

En mode de refrigeració caldrà distingir la càrrega de ventilació sensible i la latent, que 
es calcularan de la següent manera: 

 

 

On: 

QVSens – Càrrega tèrmica de ventilació sensible (Kw) 
m – Cabal màssic d’aire (Kg/s) 
cp – Calor específic de l’aire (KJ/KgK) 
Text – Temperatura aire de ventilació d’entrada (ºC) 
Tint – Temperatura interior del local (ºC) 
 
 

  

On: 

QVLat – Càrrega tèrmica de ventilació latent (Kw) 
mcond – Cabal d’aigua condensada en la bateria de fred (Kg/s) 
We – Humitat absoluta de l’aire exterior (Kg/Kgda) 
Wi – Humitat absoluta de l’aire interior (Kg/Kgda) 
λ – Calor latent (KJ/Kg) 
 
 
El terme sensible de la càrrega de ventilació correspon al refredament de l’aire de 
ventilació, mentre que el terme latent correspon a la deshumidificació del mateix. 
A continuació es mostra el l’expressió per al càlcul de la càrrega de ventilació total, 
que haurà de correspondre amb la potencia de la bateria de fred encarregada de 
vèncer la ventilació. 

 

 

Igual que en el mode de calefacció, cal tenir en compte que el RITE exigeix recuperar 
el calor de l’aire d’extracció en els sistemes de climatització dels edificis en els quals el 
cabal d’aire expulsat a l’exterior per mitjans mecànics sigui superior a 0,5m3/s.  
Les eficiències mínimes exigibles al recuperador venen fixades pel RITE en la IT 
1.2.4.5.2 (Veure annexos) 
Per tant, la càrrega de ventilació al usar un recuperador sensible de calor varia de la 
següent manera: 
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En la instal·lació s’han fet servir recuperadors sensibles i entalpics en funció del local a 
climatitzar. Cal tenir en compte que el tractament no és el mateix, ja que els 
recuperadors sensibles únicament permeten la transferència de calor entre dos fluxes 
d’aire a diferent temperatura, mentre que els entalpics, a més a més de la 
transferència de calor, permeten transferir humitat. 
 

Recuperadors de calor sensible: 
 
S’ha disposat de recuperadors de calor sensible en els climatitzadors d’aire 
primari dels vestidors, magatzems d’entrada i sortida i zona de producció 
general.  
 

1  
 

 
 

On: 

εs – Eficiència sensible del recuperador de calor. 

Recuperadors de calor rotatius entalpics: 
 

En aquest cas es disposarà d’un recuperador de calor rotatiu entalpic per al 
climatitzador d’aire primari de la zona d’oficines general. 
Els càlculs es realitzaran d’acord amb els següents paràmetres: 
 

1  
 

1  
 

On: 

εs – Eficiència sensible del recuperador de calor. 
εl – Eficiència latent sensible del recuperador de calor. 
 

 

11.3. Anàlisi de resultats 

En aquest apartat es mostraran els resultats totals de la demanda tèrmica i el seu 
anàlisi. Els càlculs detallats de la càrrega tèrmica es troben als annexos. 

 

 

 

 



 
 
 

38 
MEMÒRIA DEL PROJECTE 

Instal·lacions Tèrmiques 
 de Climatització Industrial 

Gener de 2012

 

CÀRREGA TÈRMICA EN MODE CALEFACCIÓ 

ZONA OFICINES ‐ Planta Baixa 

Núm.  Denominació recinte 
Superfície 

(m2) 
Tancaments 

(W) 
Vent. SR 
(W) 

Vent. AR 
(W) 

Total SR 
(W) 

Total AR 
(W) 

1.1  Recepció i àrea d'at. al client  154,26  3358,61  3042,60  1521,30  6401  4880 

1.2  Escales‐ascensor  24,63  1221,90  488,40  244,20  1710  1466 

TOTAL OFICINES PLANTA BAIXA  178,89  4580,51  3531,00  1765,50  8112  6346 

ZONA OFICINES ‐ Planta 1 

Núm.  Denominació recinte 
Superfície 

(m2) 
Tancaments 

(W) 
Vent. SR 
(W) 

Vent. AR 
(W) 

Total SR 
(W) 

Total AR 
(W) 

1.3  Escales‐ascensor  23,74  1317,93  468,60  234,30  1787  1552 

1.4  Departament d'adm.  32,18  444,42  891,00  445,50  1335  890 

1.5  Departament de direcció  35,85  438,95  706,20  353,10  1145  792 

1.6  Departament de logística  35,27  1010,66  693,00  346,50  1704  1357 

1.7  Departament de compt. i f.  26,21  248,06  594,00  297,00  842  545 

1.8  W.C. dones oficines  15,66  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

1.9  W.C. homes oficines  15,66  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

1.10  Departament d'eng. i I+D  32,72  549,38  646,80  323,40  1196  873 

1.11  Show Room i zona de vendes  55,30  781,62  1095,60  547,80  1877  1329 

1.12  Sala de reunions  33,30  922,25  2376,00  1188,00  3298  2110 

1.13  Distribuïdor tram 1  67,57  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

1.14  Menjador  51,34  1307,77  5940,00  2970,00  7248  4278 

1.15  Infermeria  19,93  334,63  594,00  297,00  929  632 

1.16  Laboratori ctrl. de qual. i ass.  48,12  832,19  950,40  475,20  1783  1307 

1.17  W.C. homes  22,22  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

1.18  W.C. dones  14,03  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

1.19  W.C. minusvàlids  5,59  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

1.20  Vestuaris homes  52,05  1491,98  2138,40  1069,20  3630  2561 

1.21  Vestuaris dones  37,35  1144,59  950,40  475,20  2095  1620 

1.22  Distribuïdor tram 2  56,58  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

TOTAL ZONA OFICINES PLANTA 1  483,36  10824,43  18044,40 9022,20  28869  19847 

TOTAL ZONA OFICINES PB+P1  662,25  15404,94  21575,40 10787,70  36980  26193 

ZONA PRODUCCIÓ 

Núm.  Denominació recinte 
Superfície 

(m2) 
Tancaments 

(W) 
Vent. SR 
(W) 

Vent. AR 
(W) 

Total SR 
(W) 

Total AR 
(W) 

2.1  Magatzem d'entrada  299,66  7225,89  1708,00  854,00  8934  8080 

2.2  Magatzem de sortida  222,08  6390,59  1260,00  630,00  7651  7021 

2.3  Magatzem de residus  46,00  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

2.4  Àrea d'op. mecàniques  632,55  16696,94  7056,00  3528,00  23753  20225 

2.5  Recinte de soldadura  77,07  475,90  50400,00 25200,00  50876  25676 

2.6  Recinte d'injecció  304,59  8106,62  3388,00  1694,00  11495  9801 

TOTAL ZONA PRODUCCIÓ  1535,95  38895,94  63812,00 31906,00  102708  70802 

TOTAL NAU  2198,20  54300,88  85387,40 42693,70  139688  96995 
Taula 25 – Càrrega tèrmica en mode calefacció 
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CÀRREGA TÈRMICA EN MODE REFRIGERACIÓ 

ZONA OFICINES ‐ Planta Baixa 

Núm.  Denominació recinte 
Tancaments 

(W) 
Vent. SR 
(W) 

Vent. AR 
(W) 

Il∙luminació 
(W) 

Persones 
(W) 

Equips 
(W) 

Total SR 
(W) 

Total AR 
(W) 

1.1  Recep. i àrea d'at. cl.  6581,26  1913,53  956,77  2313,9  450  1543  12801  11845 

1.2  Escales‐ascensor  8181,99  307,16  153,58  246,3  185  ‐  8920  8767 

TOTAL OFICINES PLANTA 
BAIXA 

14763,25  2220,69  1110,35  2560,20  635,00  1542,60  21722  20611 

ZONA OFICINES ‐ Planta 1 

Núm.  Denominació recinte 
Tancaments 

(W) 
Vent. SR 
(W) 

Vent. AR 
(W) 

Il∙luminació 
(W) 

Persones 
(W) 

Equips 
(W) 

Total SR 
(W) 

Total AR 
(W) 

1.3  Escales‐ascensor  8128,93  294,71  147,35  237,40  185  ‐  8846  8699 

1.4  Departament d'adm.  727,01  560,36  280,18  321,80  450  322  2381  2101 

1.5 
Departament de 
direcció 

717,72  444,14  222,07  358,50 
300 

359  2179  1957 

1.6 
Departament de 
logística 

1266,15  435,84  217,92  352,70 
300 

353  2707  2489 

1.7  Dpt. de compt. i f.  290,66  373,58  186,79  393,15  300  262  1619  1433 

1.8  W.C. dones oficines  ‐  ‐  ‐  140,94  ‐  70  ‐  ‐ 

1.9  W.C. homes oficines  ‐  ‐  ‐  140,94  ‐  70  ‐  ‐ 

1.10  Dpt. d'eng. i I+D  643,72  406,78  203,39  490,80  300  327  2169  1965 

1.11  Show R. i z. de vendes  889,39  689,04  344,52  829,50  450  553  3411  3066 

1.12  Sala de reunions  2349,83  1494,30  747,15  283,05  1020  283  5430  4683 

1.13  Distribuïdor tram 1  ‐  ‐  ‐  675,70  ‐  ‐  ‐  ‐ 

1.14  Menjador  1590,85  3735,75  1867,88  436,39  2890  1091  9744  7876 

1.15  Infermeria  392,09  373,58  186,79  298,95  300  199  1564  1377 

1.16  Lab. Ctrl. de qual. i ass.  946,69  597,72  298,86  721,80  555  1444  4265  3966 

1.17  W.C. homes  ‐  ‐  ‐  199,98  ‐  100  ‐  ‐ 

1.18  W.C. dones  ‐  ‐  ‐  126,27  ‐  63  ‐  ‐ 

1.19  W.C. minusvàlids  ‐  ‐  ‐  47,52  ‐  24  ‐  ‐ 

1.20  Vestuaris homes  ‐  ‐  ‐  442,43  ‐  221  ‐  ‐ 

1.21  Vestuaris dones  ‐  ‐  ‐  317,48  ‐  159  ‐  ‐ 

1.22  Distribuïdor tram 2  ‐  ‐  ‐  565,80  ‐  ‐  ‐  ‐ 

TOTAL ZONA OF. PLANTA 1  17943,04  9405,79  4702,89  4724,04  7050,00  5192,23  44315  39612 

TOTAL ZONA OFICINES 
PB+P1 

32706,29  11626,48 5813,24  7284,24  7685,00  6734,83  66037  60224 

  

ZONA PRODUCCIÓ 

Núm.  Denominació recinte 
Tancaments 

(W) 
Vent. SR 
(W) 

Vent. AR 
(W) 

Il∙luminació 
(W) 

Persones 
(W) 

Equips 
(W) 

Total SR 
(W) 

Total AR 
(W) 

2.1  Magatzem d'entrada  ‐  ‐  ‐  2996,60  460  1199  ‐  ‐ 

2.2  Magatzem de sortida  ‐  ‐  ‐  2220,80  460  888  ‐  ‐ 

2.3  Magatzem de residus  ‐  ‐  ‐  586,50  195,5  184  ‐  ‐ 

2.4  Àrea d'op. mecàniques  13155,24  5230,05  3928,05  6325,50  3050  42697  70458  69156 

2.5  Recinte de soldadura  180,77  37357,50 28057,50 1156,05  1830  63968  104492  95192 

2.6  Recinte d'injecció  5964,79  2511,25  1886,09  3045,90  915  62441  74878  74253 

TOTAL ZONA PRODUCCIÓ  19300,80  45098,80 33871,64 10527,45  5795,00  169106,18  249828  238601 

TOTAL NAU  52007,09  56725,28 39684,88 17811,69  13480,00  175841,00  315865  298825 
Taula 26 – Càrrega tèrmica en mode refrigeració 
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Com a conclusió, la càrrega tèrmica total es mostra a continuació: 

Càrrega tèrmica total 

Denominació recinte  Calef. Total AR (W)  Ref. Total AR (W) 

Oficines Planta Baixa  6346  20611 

Oficines Planta 1  19847  39612 

Zona Oficines PB+P1  26193  60224 

Zona Producció  70802  238601 

TOTAL NAU 96995  298825 
Taula 27 – Càrrega tèrmica total de l’edifici 

 

Càrrega total de calefacció: 97Kw 
Càrrega total de refrigeració: 299Kw 

 

A continuació es mostren una sèrie de gràfics de la influència de cada factor de la 
càrrega tèrmica. L’edifici, tal i com s’ha comentat, està dividit en dos zones de diferent 
ús i diferent horari. Per aquest motiu es presentarà una conclusió per a cadascun 
d’ells. 

 

11.3.1. Zona Oficines 

Distingirem la càrrega de calefacció de la de refrigeració: 

Càrrega de calefacció: 

Seguidament podem observar com en la Zona d’oficines, per a la càrrega de 
calefacció, la càrrega tèrmica de tancaments i ventilació consumeixen pràcticament el 
50% de la càrrega total cadascun. 

 

CÀRREGA DE CALEFACCIÓ ZONA OFICINES (PB i P1) 

   Qsen (W)  Qlat (W) Qtot (W)  % 

Tancaments  15404,94  0  15404,94 58,81 

Ventilació AR  10787,70  0  10787,70 41,19 

Il∙luminació  0  0  0,00  0 

Ocupants  0  0  0,00  0 

Equips interns  0  0  0,00  0 

TOTAL  26193  0  26193  100 
Taula 28 – Càrrega Calefacció Z. Oficines 
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Gràfic 1 – Distribució càrrega Calefacció Z. Oficines 

 
Càrrega de refrigeració: 

Per a la càrrega de refrigeració, es pot observar que la càrrega deguda als tancaments 
és la que te un major percentatge (54%) respecte la resta. Això es deu en part a 
l’existència del mur cortina amb una superfície de contacte força elevada, i al número 
de finestres que tenim en aquesta zona de la nau. 

CÀRREGA DE REFRIGERACIÓ ZONA OFICINES (PB i P1) 

   Qsen (W)  Qlat (W) Qtot (W)  % 

Tancaments  32706,29  0  32706,29 54,31 

Ventilació AR  2894,37  2918,88  5813,24  9,65 

Il∙luminació  7284,24  0  7284,24  12,10 

Ocupants  3660,00  4025,00  7685,00  12,76 

Equips interns  6734,83  0  6734,83  11,18 

TOTAL  53280  6944  60224  100 
Taula 29 – Càrrega Refrigeració Z. Oficines 

 

 

Gràfic 2 – Distribució càrrega Refrigeració Z. Oficines 
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11.3.2. Zona de Producció 

Distingirem la càrrega de calefacció de la de refrigeració: 

Càrrega de calefacció: 

Per a la zona de producció en el mode de calefacció, s’observa una tendència molt 
similar a la de la zona d’oficines. 

 

CÀRREGA DE CALEFACCIÓ ZONA PRODUCCIÓ 

   Qsen (W)  Qlat (W)  Qtot (W)  % 

Tancaments  38895,94  0  38895,94  54,94 

Ventilació AR  31906,00  0  31906,00  45,06 

Il∙luminació  0  0  0,00  0 

Ocupants  0  0  0,00  0 

Equips interns  0  0  0,00  0 

TOTAL  70802  0  70802  100 
Taula 30 – Càrrega Calefacció Z. Producció 

 

 

Gràfic 3 – Distribució càrrega Calefacció Z. Producció 

 

Càrrega de refrigeració: 

En el mode refrigeració s’observa com els equips interns són els que tenen el major 
percentatge. Aquest fet es deu a l’elevada càrrega interna que hi ha a l’interior de la 
zona de producció a causa dels equips, màquines... (corbadores, premsadores, 
injectores...). En segon lloc, i bastant per sota, tenim la càrrega deguda a la ventilació, 
degut al important cabal de ventilació que requereixen alguns recintes d’aquesta zona. 

Si comparem la càrrega tèrmica deguda als tancaments en el mode de refrigeració 
respecte al mode de calefacció, s’observa que és bastant inferior. Això es deu a que 
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els magatzems, tal i com s’ha comentat anteriorment, no es refrigeraran, i aquests 
tenen un gran percentatge de superfície de contacte amb l’exterior. 

 

CÀRREGA DE REFRIGERACIÓ ZONA PRODUCCIÓ 

   Qsen (W)  Qlat (W)  Qtot (W)  % 

Tancaments  19300,80  0  19300,80  8,09 

Ventilació AR  11227,17  22644,47  33871,64  14,20 

Il∙luminació  10527,45  0  10527,45  4,41 

Ocupants  1900,00  3895,00  5795,00  2,43 

Equips interns  169106,18  0  169106,18  70,87 

TOTAL  212062  26539  238601  100 
Taula 31 – Càrrega Refrigeració Z. Producció 

 

 

Gràfic 4 – Distribució càrrega Refrigeració Z. Producció 
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12. Descripció dels sistemes de climatització i tractament de l’aire 

Tal i com s’ha fet interiorment es desglossarà la zona d’oficines de la Zona de 
Producció: 

12.1. Zona Oficines 

El criteri de dimensionat de la instal·lació per a la Zona d’Oficines, és molt més acurat 
que el de la zona de producció, amb l’objectiu que cada local de la zona pugi controlar 
les condicions de l’ambient interior en tot moment dins del recinte, independentment 
del local del costat. 

La Zona d’Oficines es divideix en 3 subzones on els criteris de dimensionat variaran en 
funció de l’ús dels locals. 

12.1.1. Zona Oficines – General  

Els locals que formen part d’aquesta subzona són l’1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 
1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16 i 1.17. Aquesta subzona es climatitzarà en la 
seva totalitat tant a l’estiu com al hivern i es farà la corresponent ventilació, exceptuant 
els recintes 1.13 i 1.22, que són recintes de pas, i estan completament envoltats de 
locals climatitzats. 

Dins d’aquesta subzona, es tindrà un equip de tractament d’aire primari, situat a la 
coberta de la Zona d’Oficines, el qual serà l’encarregat de vèncer les càrregues de 
ventilació, i enviar l’aire en condicions neutres a cada local.  

CONDICIONS NEUTRES ‐ ZONA OFICINES GRAL. 

Hivern  Estiu 

21ºC  26ºC 
Taula 32 – Condicions neutres de l’aire Z. Oficines – Gral. 

 

L’equip de tractament d’aire primari estarà dotat d’un recuperador d’aire rotatiu 
entalpic, per tal de poder aprofitar el calor i la humitat de l’aire de sortida de ventilació, 
tal i com marca la normativa del RITE.  

Dins la subzona, cada local tindrà una unitat de tractament d’aire independent, 
l’objectiu de la qual serà ajustar les condicions neutres de l’aire d’entrada a les 
condicions desitjades dins el local. Aquesta unitat de tractament d’aire portarà 
incorporada una secció de mescla que permetrà fer una correcta recirculació de l’aire 
per l’interior del local. De cara al dimensionat de la instal·lació s’ha procurat situar les 
tomes de recirculació de l’aire el més properes a terra, per tal que es pugui efectuar 
una correcta distribució de l’aire per tot el local. 

La impulsió de l’aire dins el local es farà mitjançant difusors rotacionals, els quals 
permeten una millor distribució de l’aire dins el local, respecte els difusors circulars. 

Per tal de poder assegurar una adequada ventilació, es disposarà d’un circuit de 
sortida d’aire de ventilació, apart del de retorn. En aquest cas la toma de sortida de 
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l’aire es farà per la part superior del local mitjançant una reixa de sortida situada al fals 
sostre. Això es deu a que l’aire viciat te tendència a situar-se a la part alta de 
l’habitacle. El cabal d’aire de ventilació vindrà fixat per la normativa del RITE. 

A continuació es mostra l’esquema de principi de la instal·lació per aire de la zona: 

 

Figura 2  – Esquema funcionament instal·lació per aire Z. Oficines General 

12.1.2. Zona Oficines – Serveis  

En aquesta subzona els locals afectats són l’1.8, 1.9, 1.17, 1.18 i 1.19, corresponents 
als serveis. En aquest cas, es procedirà a fer una extracció de l’aire interior per tal de 
complir amb la ventilació mínima necessària.  

Al fer-se només extracció, el local quedarà en depressió respecte als seus locals 
veïns, fet que implicarà l’entrada d’aire climatitzat dels locals adjacents. 

L’extracció es farà mitjançant ventiladors centrífugs específics per ventilació. El 
ventilador es connectarà a una xarxa de conductes i aquests es connectaran a unes 
boques d’extracció que seran les encarregades d’expulsar l’aire de dins el local. 

El sistema d’extracció dels serveis es farà en grup. En un primer circuit, s’extraurà 
l’aire dels serveis 1.8 i 1.9, i en un segon circuit els serveis 1.17, 1.18 i 1.19. 
L’extracció es farà per la coberta de la Zona d’Oficines. 

El sistema d’extracció funcionarà simultàniament amb l’equip d’il·luminació dels serveis 
en funció de cada circuit. 

12.1.3. Zona Oficines – Vestidors  

Aquesta subzona correspon als locals 1.20 i 1.21. La instal·lació en aquests locals 
serà diferent que per a la subzona d’oficines general.  
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Aquesta subzona únicament s’hi farà calefacció al hivern. A l’estiu s’hi efectuarà 
només ventilació. El sistema de climatització triat, és un sistema compacte situat a la 
coberta de la Zona d’Oficines, que consta d’un climatitzador d’aire. Aquest 
climatitzador és l’encarregat de vèncer les càrregues degudes als tancaments i les 
degudes a la ventilació. El climatitzador estarà equipat amb un recuperador d’aire 
estàtic sensible de plaques, per tal de poder aprofitar el calor de l’aire de sortida de 
ventilació, tal i com marca la normativa del RITE. Addicionalment, el climatitzador 
estarà dotat amb una secció de mescla, que permetrà separar l’aire de recirculació de 
l’aire de ventilació.  

L’aire tractat, es transportarà a l’interior dels locals mitjançant un sistema de 
conductes, que acabarà a les unitats terminals. Aquestes unitats terminals, igual que 
en la Zona d’Oficines General seran difusors rotacionals.  

Per a l’extracció de l’aire, es farà servir unes reixes d’extracció situades al fals sostre 
dels locals. Aquestes reixes estaran connectades a un sistema de conductes 
d’extracció que conduiran l’aire a la secció de mescla de climatitzador central de la 
coberta. 

Una de les diferencies principals de la climatització dels vestidors respecte la 
climatització de la Zona d’Oficines General és la centralització dels equips. És a dir els 
dos vestidors funcionaran alhora i en les mateixes condicions. El motiu d’aquesta 
decisió és que el funcionament dels dos vestidors és simultani. 

Tal i com es veurà més endavant, tot i que els vestidors estan dins la Zona d’Oficines, 
els circuits d’aigua de calefacció dels vestidors aniran amb els de la Zona de 
Producció, degut a que el personal que utilitzarà els vestidors serà personal de la Zona 
de Producció. Aquesta singularitat en la instal·lació pot evitar haver de posar en 
funcionament tot el sistema de climatització de la Zona d’Oficines aquells intervals de 
temps en el qual la zona productiva està en funcionament i l’administrativa no. 

A continuació es mostra l’esquema de principi de la instal·lació per aire de la zona: 

 

Figura 3  – Esquema funcionament instal·lació per aire Z. Oficines Vestidors 
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12.2. Zona Producció 

En la zona de producció caldrà adoptar criteris diferents a la Zona d’Oficines, degut a 
que les condicions d’aquesta zona no són les mateixes (cabals d’impulsió majors, 
càrregues internes molt més grans...) 

La Zona de Producció es divideix en 3 subzones: 

 

12.2.1. Zona Producció – General  

Aquesta subzona conté els recinte 2.3, 2.4, 2.5 i 2.6, dels quals es climatitzen i ventilen 
tots menys el 2.3. 

El sistema de climatització triat per aquesta subzona, consta d’un climatitzador d’aire 
primari situat a la coberta de la Zona d’Oficines encarregat de vèncer les càrregues de 
ventilació d’aquesta zona. Aquest climatitzador portarà incorporades les bateries de 
fred i calor, i un recuperador estàtic sensible de plaques, per aprofitar el calor de l’aire 
de ventilació de sortida. El climatitzador d’aire primari impulsarà l’aire cap a l’interior de 
la nau en condicions neutres. 

CONDICIONS NEUTRES ‐ ZONA PRODUCCIÓ GRAL. 

Hivern  Estiu 

18ºC  26ºC 
Taula 33 – Condicions neutres de l’aire Z. Producció – Gral. 

 

Del climatitzador d’aire primari, per mitjà d’un sistema de conductes, l’aire es 
transportarà cap a l’interior dels diferents recintes, en els quals hi haurà una o més 
unitats de tractament d’aire interior, en funció del cabal d’impulsió requerit o de la 
potència tèrmica de calefacció o refrigeració. Aquestes unitats de tractament d’aire 
interiors, portaran una secció de mescla incorporada, que permetrà barrejar l’aire de 
ventilació d’entrada en condicions neutres amb el de retorn, també en condicions 
neutres. Un cop barrejats, pasaran per la bateria corresponen de la unitat de 
tractament d’aire interior, assolint les condicions tèrmiques per a ser impulsat cap al 
interior del recinte. 

La impulsió es farà mitjançant una xarxa de conductes d’aire dotats de multitoveres 
situades estratègicament en els conductes. Aquestes multitoveres estaran orientades 
de manera que s’aconsegueixi una correcta difusió de l’aire per tot el recinte.  

Per a cada recinte, hi haurà una xarxa de conductes d’extracció de l’aire de ventilació 
cap al climatitzador d’aire primari, on es farà la recuperació de calor. Aquesta extracció 
es farà mitjançant reixes que es situaran a la part més alta possible  per tal que hi hagi 
una correcta distribució de l’aire, i s’asseguri l’extracció de l’aire viciat. 

Degut a la gran alçada de la Zona de producció, els conductes d’impulsió es situaran a 
una alçada de 5 metres de terra, permetent d’aquesta manera que l’aire tractat arribi 
en millors condicions als llocs de treball situats a nivell de terra. 
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12.2.2. Zona Producció – Magatzem1 

El magatzem 1 correspon al magatzem d’entrada de matèries primeres, referenciat pel 
recinte 2.1. En aquest cas només es climatitzarà al hivern, i  a l’estiu únicament s’hi 
efectuarà ventilació. 

El sistema que es farà servir consta d’un climatitzador compacte situat a la coberta de 
la Zona d’Oficines, que serà l’encarregat de vèncer les càrregues de tancaments i 
ventilació (al hivern). Aquest climatitzador portarà un recuperador d’aire sensible 
estàtic per tal de poder aprofitar la calor de l’aire de sortida de ventilació, tal i com 
marca la normativa del RITE. 

La impulsió es farà mitjançant una xarxa de conductes d’aire dotats de multitoveres 
situades estratègicament en els conductes. Aquestes multitoveres estaran orientades 
de manera que s’aconsegueixi una correcta difusió de l’aire per tot el recinte.  

Els conductes d’extracció de l’aire seran exclusius per aquest recinte, i es conduiran al 
climatitzador de coberta. 

 

12.2.3. Zona Producció – Magatzem2 

Per a la subzona del magatzem 2, corresponent al magatzem de sortida de producte 
acabat, referenciat pel recinte 2.2, es farà servir el mateix sistema que pel magatzem 
1, però amb un climatitzador independent per aquest recinte. 
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13. Selecció dels equips de la instal·lació 
 

13.1. Selecció equips de producció d’aigua calenta i freda 
 

13.1.1. Subsistema de producció d’aigua calenta 

Les necessitats de calefacció es cobriran mitjançant una caldera de la marca comercial 
ROCA, en concret el model CPA-100, situada a la coberta de la Zona d’Oficines. Les 
característiques del subsistema de producció d’aigua calenta són les següents: 

Necessitats de calefacció: 97KW 
Potència de calefacció instal·lada: 116,3KW 
Tipus de combustible: Gas natural  
Rendiment comb. 93,1% 

La caldera està construïda en monobloc de xapa d’acer calorifugada amb aïllant de 
fibra de vidre de 70mm d’espessor. Les característiques principals de la caldera són: 

Circuit de fums amb sortida horitzontal, amb tres passos, provist de turbuladors 
en la faç tubular 
Caixa de fums amb sortida horitzontal, provista de porta de seguretat 
antiexplosió. 
Porta frontal de grans dimensions per facilitar la neteja de la cambra de 
combustió. 
Connexions d’anada i tornada situades a la part superior de la caldera. 
Disposa d’una connexió situada a la part inferior de la caldera per a la 
eliminació de llots i buidat del circuit. 
La capacitat d’aigua en litres és de 150, i la pèrdua de pressió del circuit 
d’aigua amb un ∆T=15ºC és de 135 mm.c.a. 

El rendiment mínim exigible a les calderes, ve fixat per la normativa del RITE 
(ITE04.9.1). En el RD1826/2009 de 27 de novembre, corresponent a la modificació del 
RITE, la normativa es restringeix encara més, establint la prohibició de la instal·lació 
de calderes de cert tipus. 

Verificació del rendiment mínim exigible a la caldera (segons RITE) 

La normativa especifica que per a calderes estàndard amb un interval de potencia 
entre 4Kw i 400KW, el rendiment a potencia nominal haurà de ser major o igual a: 

í 84 2 log  

On Pn correspon a la potencia nominal de la caldera en KW, i que per a la CPA 100 te 
un valor de 116,3KW. 

í 84 2 log 116,3 88,1% 93,1%  

Per tant la caldera ROCA CPA 100 compleix el rendiment mínim exigible pel RITE. 

Pel que fa a les bombes d’aigua calenta, es distingirà entre el circuit primari i el circuit 
secundari. 
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Les del circuit primari, tal i com està especificat als annexos, es dimensionaran per una 
pressió entre 5-6 bars, i les del secundari per una pressió de 10 bars. 

Les bombes escollides per a cada circuit d’aigua calenta son les següents. A l’annex 
es mostra en detall el procés de selecció i característiques de cada model. 

BOMBES CIRCUIT CALEFACCIÓ 

Circuit  Ref. Bomba Marca  Model 

Primari AC  BAC1  GRUNDFOS UPS SERIE 100

Secundari 1  BAC2  GRUNDFOS ALPHA 

Secundari 2  BAC3  GRUNDFOS ALPHA 

Secundari 3  BAC4  GRUNDFOS UPS SERIE 100
Taula 34 – Bombes circuit calefacció 
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13.1.2. Subsistema de producció d’aigua freda 

Les necessitats de refrigeració es cobriran mitjançant una planta refredadora, de la 
marca comercial Carrier, en concret el model 30RB302, situada en la coberta de la 
Zona d’Oficines. Les característiques del subsistema de producció d’aigua freda són 
les següents: 

Necessitats de refrigeració: 298,8 KW 
Potència de calefacció instal·lada: 307,68KW 
Refrigerant: R-410A 
Compresors: 5 compressors del tipus Scroll (3 pel circuit A, 2 pel circuit B) 
Evaporador: d’expansió directa de carcassa i tubs 
Condensadors: intercanviador de calor d’alumini amb microcanals (MCHX) 
2 Circuits de refrigerant (circuit A i B) 

Les característiques de la planta refredadora principals, són les següents: 

Els compressors Scroll de baix nivell i vibració, estan instal·lats en un xassís 
independent, i subjectats amb muntatges d’antivibració flexibles. 
Les bateries del condensador estan en forma de V amb un angle obert que 
permet una circulació més silenciosa de l’aire a través de la bateria. Pel que fa 
als ventiladors dels condensadors, són del tipus Flying Bird, fabricats amb 
material composite.  
El refrigerant R-410A compatible amb l’ozó, i d’alta densitat. 

Pel que fa a les bombes d’aigua freda, es distingirà entre el circuit primari i el circuit 
secundari. 

Les del circuit primari, tal i com està especificat als annexos, es dimensionaran per una 
pressió entre 5-6 bars, i les del secundari per una pressió de 10 bars. 

Les bombes escollides per a cada circuit d’aigua freda son les següents. En l’annex es 
mostra en detall el procés de selecció i característiques de cada model. 

BOMBES CIRCUIT REFRIGERACIÓ 

Circuit  Ref. Bomba  Marca  Model 

Primari AF  BAF1  GRUNDFOS UPS SERIE 200 

Secundari 1  BAF2  GRUNDFOS UPS SERIE 100 

Secundari 2  BAF3  GRUNDFOS UPS SERIE 100 

Secundari 3  BAF4  GRUNDFOS UPS SERIE 200 
Taula 35 – Bombes circuit refrigeració 
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13.2. Selecció equips de climatització d’aire primari 

Els climatitzadors d’aire primari aniran situats sobre la coberta de la Zona 
d’Oficines. N’hi haurà de dos tipus: 

Climatitzadors AP tipus A: Són els que únicament vencen la càrrega tèrmica de 
ventilació, i envien cap a l’interior l’aire en condicions neutres. No porten secció 
de mescla, i el cabal d’aire que circula pel seu interior és el de ventilació. 
Porten recuperador de calor de l’aire de ventilació. 
Es considerarà d’aquest tipus, els climatitzadors d’aire primari de la Zona 
d’Oficines General i el de la Zona de Producció General. 
 
Climatitzadors AP tipus B: Tot i que no són exactament d’aire primari, ja que 
envien l’aire completament tractat cap a l’interior del local, es consideraran com 
a tals. Són recuperadors que porten incorporada una secció de mescla, on es 
barrejarà l’aire de recirculació amb l’aire de ventilació. El cabal que circula per 
dins el climatitzador serà el d’impulsió al local. Aquests climatitzadors hauran 
de vèncer tota la càrrega tèrmica del local o locals. Porten recuperador de calor 
de l’aire de ventilació. 
Seran d’aquest tipus els climatitzadors d’aire primari dels vestidors i els dels 
magatzems. 

A continuació es mostra una taula amb els climatitzadors d’aire primari que es 
projectaran a la instal·lació: 

CLIMATITZADORS AIRE PRIMARI 

Ref.  Marca  Model 
Cabal Imp. 
(m3/h) 

Pot. Cal. 
(Kw) 

Pot. Ref. 
(Kw) 

Àrea de treball 

CLIM.AP.1  Servoclima  CTA‐2  2801  9,5  6  Zona Oficines ‐ General 

CLIM.AP.2  Servoclima  CTA‐8  10865  30,5  34  Zona Producció ‐ General 

CLIM.AP.3  Servoclima  CTA‐2  791  4,5  ‐  Zona Oficines ‐ Vestidors 

CLIM.AP.4  Servoclima  CTA‐2  2168  8,5  ‐  Zona Producció ‐ Magatzem 1 

CLIM.AP.5  Servoclima  CTA‐2  1917  7,5  ‐  Zona Producció ‐ Magatzem 2 
Taula 36 – Climatitzadors Aire Primari 

 

13.2.1. Climatitzador d’aire primari Zona d’Oficines – General  
(CLIM.AP.1) 

El climatitzador d’aire primari de la Zona d’Oficines General, serà l’encarregat de 
vèncer les càrregues tèrmiques de ventilació d’aquesta zona, i d’enviar l’aire en 
condicions neutres a cada unitat de tractament d’aire interior. 

Els criteris per a l’elecció dels climatitzadors d’aire primari seran principalment el cabal 
d’impulsió, la potencia de calefacció, la potencia de refrigeració i la pèrdua de càrrega 
dels ventiladors. 

Aquest climatitzador, portarà incorporat, a diferencia de la resta, un recuperador de 
calor entalpic, per recuperar la calor sensible i latent de l’aire d’extracció de ventilació.  
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El climatitzador serà de l’empresa Servoclima, i el model serà de la sèrie CTA. 
Aquesta sèrie permet personalitzar el climatitzador i adaptar-lo a les necessitats de la 
instal·lació. Dins de la sèrie CTA, el cabal d’impulsió i la velocitat de pas de l’aire a 
través de la bateria, determinen la mida del climatitzador. En aquest cas, amb un cabal 
d’impulsió de 2801m3/h, i una velocitat de pas per la bateria de 2,88m/s, obtenim un 
CTA-2. 

L’estructura de l’envoltant del climatitzador estarà formada per un perfil d’acer 
galvanitzat i per uns escaire d’unió d’alumini injectat. Els panells laterals seran de tipus 
sandwich de 25mm de gruix amb planxa exterior d’acer galvanitzat i lacat de color gris. 
Per l’interior del climatitzador hi haurà una planxa d’acer galvanitzat de 0,6mm de 
gruix. El climatitzador estarà preparat per estar a l’intempèrie. 

Com a accessoris addicionals, incorporarà lones flexibles a les connexions d’aire, 
antivibradors metàl·lics, interruptor de tall de corrent, cobrepolitges,  presa de terra, 
malla oïdes ventilador, i malla boca impulsió ventilador. 

L’estructura del climatitzador és la següent: 

 

Figura 4  – Esquema climatitzador aire primari 1 

 

Dades generals del climatitzador 
Longitud: 3050mm 
Amplada: 780mm 
Alçada: 1460mm 
Bancada: 50mm 
Pes: 500Kg. 
 
Comportes d’entrada (ME1 i ME2) 
Cabal d’aire: 2801m3/h 
Quantitat: 2 
Dimensions: 600x300mm 
Velocitat de pas: 4,32m/s 
Posició: Exterior, cara frontal 



 
 
 

54 
MEMÒRIA DEL PROJECTE 

Instal·lacions Tèrmiques 
 de Climatització Industrial 

Gener de 2012

 
Comportes de sortida (MS1 i MS2) 
Cabal d’aire: 2801m3/h 
Quantitat: 2 
Dimensions: 600x300mm 
Velocitat de pas: 4,32m/s 
Posició: Exterior, cara frontal 
 
Filtre (F1 i F2) 
Cabal d’aire: 2801m3/h 
Classificació Eurovent: EU-3 
Eficàcia test gravimètric: 82% ASHRAE 
Tipus: Filtre en V amb marc metal.lic 
Velocitat frontal de l’aire: 2,16m/s 
Pèrdua de càrrega inicial: 21,61Pa 
Quantitat: 2 
Tamany: 600x600x50mm 
 
Recuperador entalpic 
Cabal d’aire d’aportació: 2801m3/h 
Cabal d’aire d’extracció: 2801m3/h 
Model del recuperador: 600 
Rendiment: 68,19% 
Pèrdua de càrrega aire aportació: 167,69Pa 
Pèrdua de càrrega aire extracció: 167,69Pa 
Velocitat de pas d’aire: 5,09m/s 
 
 
Bateria de calor (B1) 
Model de la bateria determinada: 9T-500 1F 
Cabal d’aire: 2801m3/h 
Potència de càlcul: 9,5KW 
Temperatura seca entrada/sortida aire: 11,1ºC*/20,8ºC 
Àrea frontal: 0,27m2 
Velocitat de l’aire: 2,88m/s 
Pèrdua de càrrega costat aire: 35Pa 
Número de circuits:1  
Cabal d’aigua 817l/h 
Temperatura entrada-sortida aigua: 60/50 
Pèrdua de càrrega costat aigua 1,2m.c.a. 
*El càlcul de les condicions d’entrada a la bateria, està especificat en els 
annexos de la memòria. 
 
Bateria de fred (B2) 
Model de la bateria determinada: 9T-500 1F 
Cabal d’aire: 2801m3/h 
Potència de càlcul: 6KW 
Temperatura seca entrada/sortida aire: 29,1ºC*/25,1ºC 
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Temperatura humida entrada/sortida aire: 21ºC/19,1ºC 
Humitat Relativa entrada/sortida aire: 48,8%/56,9% 
Entalpia entrada/sortida (diferència): -1,61Kcal/Kg 
Àrea frontal: 0,27m2 
Velocitat de l’aire: 2,88m/s (Rec. gotes) 
Pèrdua de càrrega costat aire: 49Pa 
Número de circuits: 2  
Diàmetre dels col·lectors 48,3 
Cabal d’aigua 1032l/h 
Temperatura entrada-sortida aigua: 7/12 
Pèrdua de càrrega costat aigua 0,5m.c.a. 
*El càlcul de les condicions d’entrada a la bateria, està especificat en els 
annexos de la memòria. 
 
Ventilador d’impulsió (V1) 
Cabal d’aire: 2801m3/h 
Pressió estàtica disponible: 300Pa 
Pressió estàtica total: 611,7Pa 
Pressió dinàmica: 84,6Pa 
Pressió total a 1,2Kg/m3: 696,3Pa 
Model del ventilador: Mitja pressió acció 200 
R.P.M. del ventilador: 2104 
Potència absorbida: 1,07Kw 
Potència instal·lada: 1,5Kw 
R.P.M. del motor: 1500 
Tensió: 380V 
Nivell de potència sonora: 82,9dB(A) 
Banda d’octava Hz: 125 250 500 1K 2K 4K 
Espectre sonor dB: 79,0 71,7 78,2 77,3 76,3 73,9 
 
Ventilador d’impulsió (V2) 
Cabal d’aire: 2801m3/h 
Pressió estàtica disponible: 300Pa 
Pressió estàtica total: 527,7Pa 
Pressió dinàmica: 84,6Pa 
Pressió total a 1,2Kg/m3: 612,3Pa 
Model del ventilador: Mitja pressió acció 200 
R.P.M. del ventilador: 1953 
Potència absorbida: 0,93Kw 
Potència instal·lada: 1,5Kw 
R.P.M. del motor: 1500 
Tensió: 380V 
Nivell de potència sonora: 81,8dB(A) 
Banda d’octava Hz: 125 250 500 1K 2K 4K 
Espectre sonor dB: 77,9 80,6 77,1 76,2 75,2 72,8 
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13.2.2. Climatitzador d’aire primari Zona de Producció – General 
(CLIM.AP.2) 

El climatitzador d’aire primari de la Zona de Producció General, serà l’encarregat de 
vèncer les càrregues tèrmiques de ventilació d’aquesta zona, i d’enviar l’aire en 
condicions neutres a cada unitat de tractament d’aire interior. 

Els criteris per a l’elecció dels climatitzadors d’aire primari seran principalment el cabal 
d’impulsió, la potencia de calefacció, la potencia de refrigeració i la pèrdua de càrrega 
dels ventiladors. 

El climatitzador serà de firma comercial Servoclima, i el model serà de la sèrie CTA. 
Aquesta sèrie permet personalitzar el climatitzador i adaptar-lo a les necessitats de la 
instal·lació. Dins de la sèrie CTA, el cabal d’impulsió i la velocitat de pas de l’aire a 
través de la bateria, determinen la mida del climatitzador. En aquest cas, amb un cabal 
d’impulsió de 10865m3/h, i una velocitat de pas per la bateria de 2,99m/s, obtenim un 
CTA-8. 

En aquest cas, el climatitzador disposarà d’un recuperador estàtic sensible, per 
recuperar la calor sensible de l’aire d’extracció de ventilació. El motiu principal de 
l’elecció d’un recuperador estàtic sensible és per evitar les possibles contaminacions 
de l’aire d’entrada, ja que amb aquest tipus de recuperadors no hi ha cap mena de 
contacte entre l’aire d’entrada i el de sortida. 

L’estructura de l’envoltant del climatitzador estarà formada per un perfil d’acer 
galvanitzat i per uns escaire d’unió d’alumini injectat. Els panells laterals seran de tipus 
sandwich de 25mm de gruix amb planxa exterior d’acer galvanitzat i lacat de color gris. 
Per l’interior del climatitzador hi haurà una planxa d’acer galvanitzat de 0,6mm de 
gruix. El climatitzador estarà preparat per estar a l’intempèrie. 

Com a accessoris addicionals, incorporarà lones flexibles a les connexions d’aire, 
antivibradors metàl·lics, interruptor de tall de corrent, cobrepolitges,  presa de terra, 
malla oïdes ventilador i malla boca impulsió ventilador 

L’estructura del climatitzador és la següent: 

 

Figura 5  – Esquema climatitzador aire primari 2 
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Dades generals del climatitzador 
Longitud: 3900mm 
Amplada: 1330mm 
Alçada: 2360mm 
Bancada: 90mm 
Pes: 850Kg. 
 
Comportes d’entrada (ME1 i ME2) 
Cabal d’aire: 10865m3/h 
Quantitat: 2 
Dimensions: 900x500mm 
Velocitat de pas: 6,71m/s 
Posició: Exterior, cara frontal 
 
Comportes de sortida (MS1 i MS2) 
Cabal d’aire: 10865m3/h 
Quantitat: 2 
Dimensions: 900x500mm 
Velocitat de pas: 6,71m/s 
Posició: Exterior, cara frontal 
 
Filtre (F1) 
Cabal d’aire: 10865m3/h 
Classificació Eurovent: EU-3 
Eficàcia test gravimètric: 82% ASHRAE 
Tipus: Filtre en V amb marc metàl·lic 
Velocitat frontal de l’aire: 2,79m/s 
Pèrdua de càrrega inicial: 27,94Pa 
Quantitat: 2 
Tamany: 600x600x50mm 
Quantitat: 2 
Tamany: 600x300x50mm 
 
 
Filtre (F2) 
Cabal d’aire: 10865m3/h 
Classificació Eurovent: EU-3 
Eficàcia test gravimètric: 82% ASHRAE 
Tipus: Filtre en V amb marc metàl·lic 
Velocitat frontal de l’aire: 2,79m/s 
Pèrdua de càrrega inicial: 27,94Pa 
Quantitat: 2 
Tamany: 600x600x50mm 
Quantitat: 2 
Tamany: 600x300x50mm 
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Recuperador estàtic (R1) 
Cabal d’aire d’aportació: 10865m3/h 
Cabal d’aire d’extracció: 10865m3/h 
Model del recuperador: 1200C-750 
Rendiment: 50,15% 
Pèrdua de càrrega aire aportació: 156,24Pa 
Pèrdua de càrrega aire extracció: 156,24Pa 
Velocitat de pas d’aire: 2m/s 
 
 
Bateria de calor (B1) 
Model de la bateria determinada: 16T-1050 1F 
Cabal d’aire: 10865m3/h 
Potència de càlcul: 30,5KW 
Temperatura seca entrada/sortida aire: 9,6ºC*/17,6ºC 
Àrea frontal: 1,01m2 
Velocitat de l’aire: 2,99m/s 
Pèrdua de càrrega costat aire: 37Pa 
Número de circuits: 3 
Diàmetre dels col·lectors: 48,3 
Cabal d’aigua 2623l/h 
Temperatura entrada-sortida aigua: 60/50 
Pèrdua de càrrega costat aigua 1,2m.c.a. 
*El càlcul de les condicions d’entrada a la bateria, està especificat en els 
annexos de la memòria. 
 
Bateria de fred (B2) 
Model de la bateria determinada: 16T-1050 2F 
Cabal d’aire: 10865m3/h 
Potència de càlcul: 34KW 
Temperatura seca entrada/sortida aire: 29,1ºC*/22,9ºC 
Temperatura humida entrada/sortida aire: 20,5ºC/17,5ºC 
Humitat Relativa entrada/sortida aire: 46,1%/59,1% 
Entalpia entrada/sortida (diferència): -2,35Kcal/Kg 
Àrea frontal: 1,01m2 
Velocitat de l’aire: 2,99m/s (Rec. gotes) 
Pèrdua de càrrega costat aire: 81Pa 
Número de circuits: 6 
Diàmetre dels col·lectors 48,3 
Cabal d’aigua 5847l/h 
Temperatura entrada-sortida aigua: 7/12 
Pèrdua de càrrega costat aigua 2,6m.c.a. 
*El càlcul de les condicions d’entrada a la bateria, està especificat en els 
annexos de la memòria. 
 
Ventilador d’impulsió (V1) 
Cabal d’aire: 10865m3/h 
Pressió estàtica disponible: 300Pa 
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Pressió estàtica total: 634,2Pa 
Pressió dinàmica: 82,7Pa 
Pressió total a 1,2Kg/m3: 716,9Pa 
Model del ventilador: Mitja pressió acció 400 
R.P.M. del ventilador: 984 
Potència absorbida: 3,3Kw 
Potència instal·lada: 4K 
R.P.M. del motor: 1500 
Tensió: 380V 
Nivell de potència sonora: 85,3dB(A) 
Banda d’octava Hz: 125 250 500 1K 2K 4K 
Espectre sonor dB: 88,0 85,6 83,2 78,2 77,5 74,0 
 
Ventilador d’impulsió (V2) 
Cabal d’aire: 10865m3/h 
Pressió estàtica disponible: 300Pa 
Pressió estàtica total: 516,2Pa 
Pressió dinàmica: 82,7Pa 
Pressió total a 1,2Kg/m3: 598,9Pa 
Model del ventilador: Mitja pressió acció 400 
R.P.M. del ventilador: 887 
Potència absorbida: 2,76Kw 
Potència instal·lada: 4Kw 
R.P.M. del motor: 1500 
Tensió: 380V 
Nivell de potència sonora: 84,2dB(A) 
Banda d’octava Hz: 125 250 500 1K 2K 4K 
Espectre sonor dB: 86,9 84,5 82,1 77,1 76,4 72,9 

 

13.2.3. Climatitzador d’aire primari Zona d’Oficines – Vestidors 
(CLIM.AP.3) 

El climatitzador d’aire de la Zona d’Oficines – Vestidors, serà l’encarregat de vèncer 
tota la càrrega tèrmica dels vestidors (locals 1.20 i 1.21). Com els vestidors només es 
climatitzen al hivern, la càrrega tèrmica total a vèncer serà la de calefacció (càrrega 
tèrmica de tancaments i ventilació). 

Els criteris per a l’elecció dels climatitzadors d’aire primari seran principalment el cabal 
d’impulsió, la potencia de calefacció, la potencia de refrigeració i la pèrdua de càrrega 
dels ventiladors. 

El climatitzador serà de firma comercial Servoclima, i el model serà de la sèrie CTA. 
Aquesta sèrie permet personalitzar el climatitzador i adaptar-lo a les necessitats de la 
instal·lació. Dins de la sèrie CTA, el cabal d’impulsió i la velocitat de pas de l’aire a 
través de la bateria, determinen la mida del climatitzador. En aquest cas, amb un cabal 
d’impulsió de 791m3/h, i una velocitat de pas per la bateria de 1,85m/s, obtenim un 
CTA-2. 
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En aquest cas, el climatitzador disposarà d’un recuperador estàtic sensible, per 
recuperar la calor sensible de l’aire d’extracció de ventilació. També disposarà d’una 
secció de mescla on es barrejarà l’aire exterior de ventilació amb el de sortida del 
local. 

L’estructura de l’envoltant del climatitzador estarà formada per un perfil d’acer 
galvanitzat i per uns escaire d’unió d’alumini injectat. Els panells laterals seran de tipus 
sandwich de 25mm de gruix amb planxa exterior d’acer galvanitzat i lacat de color gris. 
Per l’interior del climatitzador hi haurà una planxa d’acer galvanitzat de 0,6mm de 
gruix. El climatitzador estarà preparat per estar a l’ intempèrie. 

Com a accessoris addicionals, incorporarà lones flexibles a les connexions d’aire, 
antivibradors metàl·lics, interruptor de tall de corrent, cobrepolitges,  presa de terra, 
malla oïdes ventilador i malla boca impulsió ventilador 

L’estructura del climatitzador és la següent: 

 

Figura 6  – Esquema climatitzador aire primari 3 

 

Dades generals del climatitzador 
Longitud: 2150mm 
Amplada: 780mm 
Alçada: 1460mm 
Bancada: 50mm 
Pes: 450Kg. 
 
Comporta d’entrada (ME1) 
Cabal d’aire: 468m3/h 
Quantitat: 1 
Dimensions: 200x200mm 
Velocitat de pas: 3,25m/s 
Posició: Exterior, cara frontal 
 
Comporta d’entrada (ME2) 
Cabal d’aire: 791m3/h 
Quantitat: 1 
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Dimensions: 300x300mm 
Velocitat de pas: 2,44m/s 
Posició: Exterior, cara frontal 
 
Comportes de sortida (MS1) 
Cabal d’aire: 468m3/h 
Quantitat: 1 
Dimensions: 200x200mm 
Velocitat de pas: 3,25m/s 
Posició: Exterior, cara frontal 
 
Comportes de sortida (MS2) 
Cabal d’aire: 791m3/h 
Quantitat: 1 
Dimensions: 300x300mm 
Velocitat de pas: 2,44m/s 
Posició: Exterior, cara frontal 
 
Comportes freecooling (mescla) 
Cabal d’aire: 323m3/h 
Quantitat: 1 
Dimensions: 200x200mm 
Velocitat de pas: 2,24m/s 
Posició: Interior 
 
Filtre (F1) 
Cabal d’aire: 791m3/h 
Classificació Eurovent: EU-3 
Eficàcia test gravimètric: 82% ASHRAE 
Tipus: Filtre en V amb marc metàl·lic 
Velocitat frontal de l’aire: 0,61m/s 
Pèrdua de càrrega inicial: 6,1 Pa 
Quantitat: 1 
Tamany: 600x600x50mm 
 
Recuperador estàtic (R1) 
Cabal d’aire d’aportació: 1800m3/h** 
Cabal d’aire d’extracció: 1800m3/h** 
Model del recuperador: 600C-500 
Rendiment: 65,54% 
Pèrdua de càrrega aire aportació: 88,18Pa 
Pèrdua de càrrega aire extracció: 88,18Pa 
Velocitat de pas d’aire: 0,84m/s 
**Cabal de ref. per definir model de recuperador 
 
Bateria de calor (B1) 
Model de la bateria determinada: 9T-500 2F 
Cabal d’aire: 791m3/h 
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Potència de càlcul: 4,5KW 
Temperatura seca entrada/sortida aire: 19,4ºC*/32,2ºC 
Àrea frontal: 0,27m2 
Velocitat de l’aire: 1,03m/s 
Pèrdua de càrrega costat aire: 11Pa 
Número de circuits: 1 
Cabal d’aigua 387l/h 
Temperatura entrada-sortida aigua: 60/50 
Pèrdua de càrrega costat aigua 0,6m.c.a. 
*El càlcul de les condicions d’entrada a la bateria, està especificat en els 
annexos de la memòria. 
 
Ventilador d’impulsió (V1) 
Cabal d’aire: 791m3/h 
Pressió estàtica disponible: 300Pa 
Pressió estàtica total: 448,2Pa 
Pressió dinàmica: 16,4Pa 
Pressió total a 1,2Kg/m3: 464,6Pa 
Model del ventilador: Mitja pressió acció 160 
R.P.M. del ventilador: 2298 
Potència absorbida: 0,26Kw 
Potència instal·lada: 0,37Kw 
R.P.M. del motor: 1500 
Tensió: 380V 
Nivell de potència sonora: 76,2dB(A) 
Banda d’octava Hz: 125 250 500 1K 2K 4K 
Espectre sonor dB: 72,3 75,0 71,5 70,6 69,6 67,2 
 
Ventilador d’impulsió (V2) 
Cabal d’aire: 791m3/h 
Pressió estàtica disponible: 300Pa 
Pressió estàtica total: 449,2Pa 
Pressió dinàmica: 16,4Pa 
Pressió total a 1,2Kg/m3: 465,6Pa 
Model del ventilador: Mitja pressió acció 160 
R.P.M. del ventilador: 2301 
Potència absorbida: 0,26Kw 
Potència instal·lada: 0,37Kw 
R.P.M. del motor: 1500 
Tensió: 380V 
Nivell de potència sonora: 76,4dB(A) 
Banda d’octava Hz: 125 250 500 1K 2K 4K 
Espectre sonor dB: 72,5 75,2 71,7 70,8 69,8 67,4 
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13.2.4. Climatitzador d’aire primari Zona de Producció – Magatzem 1 
(CLIM.AP.4) 

El climatitzador d’aire de la Zona de Producció – Magatzem 1, serà l’encarregat de 
vèncer tota la càrrega tèrmica del magatzem d’entrada (recinte 2.1). Com que els 
magatzems només es climatitzen al hivern, la càrrega tèrmica total a vèncer serà la de 
calefacció (càrrega tèrmica de tancaments i ventilació).  

Els criteris per a l’elecció dels climatitzadors d’aire primari seran principalment el cabal 
d’impulsió, la potencia de calefacció, la potencia de refrigeració i la pèrdua de càrrega 
dels ventiladors. 

El climatitzador serà de firma comercial Servoclima, i el model serà de la sèrie CTA. 
Aquesta sèrie permet personalitzar el climatitzador i adaptar-lo a les necessitats de la 
instal·lació. Dins de la sèrie CTA, el cabal d’impulsió i la velocitat de pas de l’aire a 
través de la bateria, determinen la mida del climatitzador. En aquest cas, amb un cabal 
d’impulsió de 2168m3/h, i una velocitat de pas per la bateria de 2,23m/s, obtenim un 
CTA-2. 

En aquest cas, el climatitzador disposarà d’un recuperador estàtic sensible, per 
recuperar la calor sensible de l’aire d’extracció de ventilació. També disposarà d’una 
secció de mescla on es barrejarà l’aire exterior de ventilació amb el de sortida del 
local. 

L’estructura de l’envoltant del climatitzador estarà formada per un perfil d’acer 
galvanitzat i per uns escaire d’unió d’alumini injectat. Els panells laterals seran de tipus 
sandwich de 25mm de gruix amb planxa exterior d’acer galvanitzat i lacat de color gris. 
Per l’interior del climatitzador hi haurà una planxa d’acer galvanitzat de 0,6mm de 
gruix. El climatitzador estarà preparat per estar a l’ intempèrie. 

Com a accessoris addicionals, incorporarà lones flexibles a les connexions d’aire, 
antivibradors metàl·lics, interruptor de tall de corrent, cobrepolitges,  presa de terra, 
malla oïdes ventilador i malla boca impulsió ventilador 

L’estructura del climatitzador és la següent: 

 

 

Figura 7  – Esquema climatitzador aire primari 4 
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Dades generals del climatitzador 
Longitud: 2150mm 
Amplada: 780mm 
Alçada: 1460mm 
Bancada: 50mm 
Pes: 450Kg. 
 
Comporta d’entrada (ME1) 
Cabal d’aire: 305m3/h 
Quantitat: 1 
Dimensions: 200x100mm 
Velocitat de pas: 4,24m/s 
Posició: Exterior, cara frontal 
 
Comporta d’entrada (ME2) 
Cabal d’aire: 2168m3/h 
Quantitat: 1 
Dimensions: 400x300mm 
Velocitat de pas: 5,02m/s 
Posició: Exterior, cara frontal 
 
Comportes de sortida (MS1) 
Cabal d’aire: 305m3/h 
Quantitat: 1 
Dimensions: 200x100mm 
Velocitat de pas: 4,24m/s 
Posició: Exterior, cara frontal 
 
Comportes de sortida (MS2) 
Cabal d’aire: 2168m3/h 
Quantitat: 1 
Dimensions: 400x300mm 
Velocitat de pas: 5,02m/s 
Posició: Exterior, cara frontal 
 
Comportes freecooling (mescla) 
Cabal d’aire: 1863m3/h 
Quantitat: 1 
Dimensions: 400x300mm 
Velocitat de pas: 4,31m/s 
Posició: Interior 
 
Filtre (F1) 
Cabal d’aire: 2168m3/h 
Classificació Eurovent: EU-3 
Eficàcia test gravimètric: 82% ASHRAE 
Tipus: Filtre en V amb marc metàl·lic 
Velocitat frontal de l’aire: 1,67m/s 
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Pèrdua de càrrega inicial: 16,73 Pa 
Quantitat: 1 
Tamany: 600x600x50mm 
 
Recuperador estàtic (R1) 
Cabal d’aire d’aportació: 2168m3/h 
Cabal d’aire d’extracció: 2168m3/h 
Model del recuperador: 600C-500 
Rendiment: 60,79% 
Pèrdua de càrrega aire aportació: 110,48Pa 
Pèrdua de càrrega aire extracció: 110,48Pa 
Velocitat de pas d’aire: 1,01m/s 
 
Bateria de calor (B1) 
Model de la bateria determinada: 9T-500 2F 
Cabal d’aire: 2168m3/h 
Potència de càlcul: 8,5KW 
Temperatura seca entrada/sortida aire: 14ºC*/25,2ºC 
Àrea frontal: 0,27m2 
Velocitat de l’aire: 2,23m/s 
Pèrdua de càrrega costat aire: 37Pa 
Número de circuits: 1 
Cabal d’aigua 731l/h 
Temperatura entrada-sortida aigua: 60/50 
Pèrdua de càrrega costat aigua 1m.c.a. 
*El càlcul de les condicions d’entrada a la bateria, està especificat en els 
annexos de la memòria. 
 
Ventilador d’impulsió (V1) 
Cabal d’aire: 2168m3/h 
Pressió estàtica disponible: 300Pa 
Pressió estàtica total: 470,5Pa 
Pressió dinàmica: 50,7Pa 
Pressió total a 1,2Kg/m3: 521,2Pa 
Model del ventilador: Mitja pressió acció 200 
R.P.M. del ventilador: 1851 
Potència absorbida: 0,63Kw 
Potència instal·lada: 1,1Kw 
R.P.M. del motor: 1500 
Tensió: 380V 
Nivell de potència sonora: 79,1dB(A) 
Banda d’octava Hz: 125 250 500 1K 2K 4K 
Espectre sonor dB: 75,2 77,9 74,4 73,5 72,5 70,1 
 
Ventilador d’impulsió (V2) 
Cabal d’aire: 2168m3/h 
Pressió estàtica disponible: 300Pa 
Pressió estàtica total: 497,5Pa 
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Pressió dinàmica: 50,7Pa 
Pressió total a 1,2Kg/m3: 548,2Pa 
Model del ventilador: Mitja pressió acció 200 
R.P.M. del ventilador: 1904 
Potència absorbida: 0,67Kw 
Potència instal·lada: 1,1Kw 
R.P.M. del motor: 1500 
Tensió: 380V 
Nivell de potència sonora: 79,3dB(A) 
Banda d’octava Hz: 125 250 500 1K 2K 4K 
Espectre sonor dB: 75,4 78,1 74,6 73,7 72,7 70,3 
 
 

13.2.5. Climatitzador d’aire primari Zona de Producció – Magatzem 2 
(CLIM.AP.5) 

El climatitzador d’aire de la Zona de Producció – Magatzem 2, serà l’encarregat de 
vèncer tota la càrrega tèrmica del magatzem de sortida (recinte 2.2). Com que els 
magatzems només es climatitzen al hivern, la càrrega tèrmica total a vèncer serà la de 
calefacció (càrrega tèrmica de tancaments i ventilació).  

Els criteris per a l’elecció dels climatitzadors d’aire primari seran principalment el cabal 
d’impulsió, la potencia de calefacció, la potencia de refrigeració i la pèrdua de càrrega 
dels ventiladors. 

El climatitzador serà de firma comercial Servoclima, i el model serà de la sèrie CTA. 
Aquesta sèrie permet personalitzar el climatitzador i adaptar-lo a les necessitats de la 
instal·lació. Dins de la sèrie CTA, el cabal d’impulsió i la velocitat de pas de l’aire a 
través de la bateria, determinen la mida del climatitzador. En aquest cas, amb un cabal 
d’impulsió de 1917m3/h, i una velocitat de pas per la bateria de 1,97m/s, obtenim un 
CTA-2. 

En aquest cas, el climatitzador disposarà d’un recuperador estàtic sensible, per 
recuperar la calor sensible de l’aire d’extracció de ventilació. També disposarà d’una 
secció de mescla on es barrejarà l’aire exterior de ventilació amb el de sortida del 
local. 

L’estructura de l’envoltant del climatitzador estarà formada per un perfil d’acer 
galvanitzat i per uns escaire d’unió d’alumini injectat. Els panells laterals seran de tipus 
sandwich de 25mm de gruix amb planxa exterior d’acer galvanitzat i lacat de color gris. 
Per l’interior del climatitzador hi haurà una planxa d’acer galvanitzat de 0,6mm de 
gruix. El climatitzador estarà preparat per estar a l’ intempèrie. 

Com a accessoris addicionals, incorporarà lones flexibles a les connexions d’aire, 
antivibradors metàl·lics, interruptor de tall de corrent, cobrepolitges,  presa de terra, 
malla oïdes ventilador i malla boca impulsió ventilador 

L’estructura del climatitzador és la següent: 
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Figura 8 – Esquema climatitzador aire primari 5 

 

Dades generals del climatitzador 
Longitud: 2150mm 
Amplada: 780mm 
Alçada: 1460mm 
Bancada: 50mm 
Pes: 450Kg. 
 
Comporta d’entrada (ME1) 
Cabal d’aire: 225m3/h 
Quantitat: 1 
Dimensions: 200x100mm 
Velocitat de pas: 3,13m/s 
Posició: Exterior, cara frontal 
 
Comporta d’entrada (ME2) 
Cabal d’aire: 1917m3/h 
Quantitat: 1 
Dimensions: 400x300mm 
Velocitat de pas: 4,44m/s 
Posició: Exterior, cara frontal 
 
Comportes de sortida (MS1) 
Cabal d’aire: 225m3/h 
Quantitat: 1 
Dimensions: 200x100mm 
Velocitat de pas: 3,13m/s 
Posició: Exterior, cara frontal 
 
Comportes de sortida (MS2) 
Cabal d’aire: 1917m3/h 
Quantitat: 1 
Dimensions: 400x300mm 
Velocitat de pas: 4,44m/s 
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Posició: Exterior, cara frontal 
 
Comportes freecooling (mescla) 
Cabal d’aire: 1692m3/h 
Quantitat: 1 
Dimensions: 400x300mm 
Velocitat de pas: 3,92m/s 
Posició: Interior 
 
Filtre (F1) 
Cabal d’aire: 1917m3/h 
Classificació Eurovent: EU-3 
Eficàcia test gravimètric: 82% ASHRAE 
Tipus: Filtre en V amb marc metàl·lic 
Velocitat frontal de l’aire: 1,48m/s 
Pèrdua de càrrega inicial: 14,79 Pa 
Quantitat: 1 
Tamany: 600x600x50mm 
 
Recuperador estàtic (R1) 
Cabal d’aire d’aportació: 1917m3/h 
Cabal d’aire d’extracció: 1917m3/h 
Model del recuperador: 600C-500 
Rendiment: 63,7% 
Pèrdua de càrrega aire aportació: 95,27Pa 
Pèrdua de càrrega aire extracció: 95,27Pa 
Velocitat de pas d’aire: 0,89m/s 
 
Bateria de calor (B1) 
Model de la bateria determinada: 9T-500 2F 
Cabal d’aire: 1917m3/h 
Potència de càlcul: 7,5KW 
Temperatura seca entrada/sortida aire: 14ºC*/25,2ºC 
Àrea frontal: 0,27m2 
Velocitat de l’aire: 1,97m/s 
Pèrdua de càrrega costat aire: 31Pa 
Número de circuits: 1 
Cabal d’aigua 645l/h 
Temperatura entrada-sortida aigua: 60/50 
Pèrdua de càrrega costat aigua 1,6m.c.a. 
*El càlcul de les condicions d’entrada a la bateria, està especificat en els 
annexos de la memòria. 
 
Ventilador d’impulsió (V1) 
Cabal d’aire: 1917m3/h 
Pressió estàtica disponible: 300Pa 
Pressió estàtica total: 455,3Pa 
Pressió dinàmica: 61,9Pa 
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Pressió total a 1,2Kg/m3: 517,2Pa 
Model del ventilador: Mitja pressió acció 180 
R.P.M. del ventilador: 2061 
Potència absorbida: 0,53Kw 
Potència instal·lada: 0,75Kw 
R.P.M. del motor: 1500 
Tensió: 380V 
Nivell de potència sonora: 78dB(A) 
Banda d’octava Hz: 125 250 500 1K 2K 4K 
Espectre sonor dB: 74,1 76,8 73,3 72,4 71,4 69,0 
 
Ventilador d’impulsió (V2) 
Cabal d’aire: 1917m3/h 
Pressió estàtica disponible: 300Pa 
Pressió estàtica total: 476,3Pa 
Pressió dinàmica: 61,9Pa 
Pressió total a 1,2Kg/m3: 538,2Pa 
Model del ventilador: Mitja pressió acció 180 
R.P.M. del ventilador: 2103 
Potència absorbida: 0,56Kw 
Potència instal·lada: 0,75Kw 
R.P.M. del motor: 1500 
Tensió: 380V 
Nivell de potència sonora: 78,4dB(A) 
Banda d’octava Hz: 125 250 500 1K 2K 4K 
Espectre sonor dB: 74,3 77,0 73,5 72,6 71,6 69,2 
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13.3. Selecció Unitats de Tractament d’Aire (UTA) interiors 

Les unitats de tractament d’aire interiors (UTA), són les encarregades de rebre l’aire 
exterior de ventilació i l’aire de retorn del local, mesclar-lo i adaptar-lo a les condicions 
requerides de confort de dins del local. 

Tant l’aire exterior de ventilació com l’aire de retorn entren a les UTA en condicions 
neutres, ja que per l’aire de ventilació tindrem els climatitzadors d’aire primari, i l’aire 
de retorn tindrà les mateixes condicions que tindrà el local, considerades com a 
neutres. 

Tal i com es descriurà més endavant, la funció de les UTA, fer el tractament final de 
l’aire per tal d’adequar-lo a les condicions requerides a l’interior del local. És a dir, per 
a condicions d’hivern s’impulsarà l’aire aproximadament 10ºC més calent, i per a 
condicions d’estiu 10ºC més fred. Aquest tema s’estudiarà en més detall en la secció 
de càlcul de cabals d’aire. 

Aquest apartat només afecta a la Zona d’Oficines General i a la Zona de Producció 
General, ja que en la resta de zones no es disposa d’unitat interior. 

 

13.3.1. Zona Oficnes 

Per a la Zona d’Oficines – General, s’han escollit diferents tipus de model de UTA en 
funció de les necessitats de cada local. S’ha procurat usar la mateixa marca comercial 
d’aparells per tal de facilitar el muntatge i el manteniment. Únicament pel els locals 1.1, 
1.2 i 1.3, degut al gran cabal d’impulsió s’ha triat una UTA especial. 

Els criteris per a l’elecció de les unitats de tractament d’aire seran principalment el 
cabal d’impulsió, la potencia de calefacció, la potencia de refrigeració.  

Per a la selecció de la unitat en funció del cabal d’impulsió, els catàlegs mostren tres 
possible velocitats del ventilador: baixa, mitja o alta. Per evitar que la unitat treballi al 
límit, s’escollirà, sempre que sigui possible, una velocitat del ventilador mitja. 

Aquestes UTA aniran situades al fals sostre de cada local de la Zona, i es subjectaran 
a les plaques mitjançant els suports que porten incorporats. Els pesos de les unitats 
ronden entre els 35 i 55 Kg, excepte la unitat dels locals 1.1, 1.2 i 1.3, que pesa al 
voltant dels 150Kg, degut a que al necessitar un cabal d’impulsió major, les mides 
també són majors. 

Les connexions d’impulsió i retorn depenen de cada unitat, però en la majoria de locals 
tant la impulsió (UTA-difusors) com el retorn (reixes-UTA) es faran mitjançant 
conductes de secció circular. Per a cada model de unitat de tractament d’aire 
s’indicarà quin tipus de sortida d’impulsió haurà de portar per poder-se connectar a la 
xarxa de conductes sense problemes. 

Per a la Zona d’Oficines General, tindrem la següent distribució de UTA: 
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UNITATS DE TRACTAMENT D'AIRE (UTA) INTERIORS ‐ ZONA OFICINES GRAL. 

Ref.  Marca  Model 
Cabal Imp. 
(m3/h) 

Pot. Cal. 
(W) 

Pot. Ref. 
(W) 

Àrea de treball 

UTA1‐Of  Servoclima  CHI40  4145,5  2949,22  14026,19  Locals 1.1, 1.2 i 1.3 

UTA2‐Of  Servoclima  CHI40  4145,5  2949,22  14026,19  Locals 1.1, 1.2 i 1.3 

UTA3‐Of  Carrier  42EM‐2.0  479  444,42  1820,61  Local 1.4 

UTA4‐Of  Carrier  42EM‐2.0  475  438,95  1734,72  Local 1.5 

UTA5‐Of  Carrier  42EM‐2.2  636  1010,66  2271,55  Local 1.6 

UTA6‐Of  Carrier  42EM‐1.0  329  248,06  1245,91  Local 1.7 

UTA7‐Of  Carrier  42EM‐2.0  484  549,38  1761,72  Local 1.10 

UTA8‐Of  Carrier  42EM‐2.3  749  781,62  2721,89  Local 1.11 

UTA9‐Of  Carrier  42DWD‐09  1028  922,25  3935,93  Local 1.12 

UTA10‐Of  Carrier  42DWD‐09  1318  1307,77  6008,22  Local 1.14 

UTA11‐Of  Carrier  42EM‐1.0  312  334,63  1190,34  Local 1.15 

UTA12‐Of  Carrier  42EM‐2.3  1015  832,19  3667,09  Local 1.16 
Taula 37 – UTA interiors Zona Oficines – Gral. 

A continuació es mostren els 4 tipus de models de unitats de tractament d’aire interior 
per a la Zona d’Oficines General. 

 

13.3.1.1. Unitat de tractament d’aire interior Zona Oficines – General – 
locals 1.7 i 1.15 (UTA6 i UTA11) 

L’unitat de tractament d’aire escollida per als locals de la Zona d’Oficines General 1.7 i 
1.5 pertany a la marca Carrier, sèrie 42EM i model 1.0. (mida1). Es tracta d’una unitat 
de tractament d’aire de petites dimensions i potència, ideal per a cabals petits, com és 
el cas d’aquests recintes. 

Aquest model, permet la incorporació d’un plenum de mescla de retorn, tant per l’aire 
de ventilació provinent del climatitzador d’aire primari, com el de retorn del local. 
També porta incorporat un filtre, les bateries de calor i fred (4 tubs), el ventilador 
d’impulsió i un plènum d’impulsió. 

La impulsió es realitzarà en conducte circular, per tant caldrà dotar la sortida d’impulsió 
d’un forat per permetre la connexió d’un conducte circular de diàmetre interior 200mm. 

L’estructura de la unitat de tractament d’aire és la següent: 

 

Figura 9 – Esquema UTA locals 1.7 i 1.15 Zona Oficines 

Per a una velocitat del ventilador mitja, les característiques de la UTA Carrier 42EM-
1.0 són les següents: 
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Dades generals de la UTA: 
Longitud: 1050 
Amplada: 620 
Alçada: 225 
Pes: 35 
 
Ventilador: 
Cabal d’aire: 427m3/h 
Caiguda de pressió: 50Pa 
Nivell potència sonora: 50dB(A) 
Nivell pressió sonora: 32dB(A) 
 
Bateria de fred: 
Capacitat frigorífica total: 2,83KW* 
Capacitat frigorífica sensible: 2,15KW* 
Cabal d’aigua: 487l/h 
Caiguda de pressió aigua: 35KPa 
*Segons norma Eurovent: Refrigeració (aire DB=27ºC/WB=19ºC i aigua 
7ºC/12ºC), Calefacció (aire DB=20ºC i aigua 70ºC/60ºC) 
 
Bateria de calor: 
Capacitat calorífica: 2,47KW* 
Cabal d’aigua: 212l/h 
Caiguda de pressió aigua: 9KPa 
*Segons norma Eurovent: Refrigeració (aire DB=27ºC/WB=19ºC i aigua 
7ºC/12ºC), Calefacció (aire DB=20ºC i aigua 70ºC/60ºC) 
 
 

13.3.1.2. Unitat de tractament d’aire Zona Oficines – General – locals 
1.4, 1.5, 1.6, 1.10, 1.11 i 1.16 (UTA3, UTA4, UTA5, UTA7, UTA8 
i UTA12) 

Les unitats de tractament d’aire interior corresponent a les locals 1.4, 1.5, 1.6, 1.10, 
1.11 i 1.16 pertanyen a la marca Carrier, sèrie 42EM i models 2.0, 2.2 i 2.3, que 
pertanyen a la mida 2, en funció de les característiques. Les mides exteriors seran les 
mateixes per tot el conjunt de models de la mida 2. 

Aquest model, permet la incorporació d’un plenum de mescla de retorn, tant per l’aire 
de ventilació provinent del climatitzador d’aire primari, com el de retorn del local. 
També porta incorporat un filtre, les bateries de calor i fred (4 tubs), el ventilador 
d’impulsió i un plènum d’impulsió. 

La impulsió es realitzarà en conducte circular, per tant caldrà dotar la sortida d’impulsió 
d’un forat per permetre la connexió d’un conducte circular de diàmetre interior 200mm. 

L’estructura de la unitat de tractament d’aire és la següent: 
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Figura 10  – Esquema UTA locals 1.4, 1.5, 1.6, 1.10, 1.11 i 1.16 Zona Oficines 

Per a una velocitat del ventilador mitja, les característiques de la UTA Carrier 42EM-
2.0 (locals 1.4, 1.5 i 1.10) són les següents: 

Dades generals de la UTA: 
Longitud: 1050 
Amplada: 1020 
Alçada: 225 
Pes: 51 
 
Ventilador: 
Cabal d’aire: 503m3/h 
Caiguda de pressió: 50Pa 
Nivell potència sonora: 49dB(A) 
Nivell pressió sonora: 31dB(A) 
 
Bateria de fred: 
Capacitat frigorífica total: 3,56KW* 
Capacitat frigorífica sensible: 2,64KW* 
Cabal d’aigua: 612l/h 
Caiguda de pressió aigua: 31KPa 
*Segons norma Eurovent: Refrigeració (aire DB=27ºC/WB=19ºC i aigua 
7ºC/12ºC), Calefacció (aire DB=20ºC i aigua 70ºC/60ºC) 
 
Bateria de calor: 
Capacitat calorífica: 2,84KW* 
Cabal d’aigua: 244l/h 
Caiguda de pressió aigua: 12KPa 
*Segons norma Eurovent: Refrigeració (aire DB=27ºC/WB=19ºC i aigua 
7ºC/12ºC), Calefacció (aire DB=20ºC i aigua 70ºC/60ºC) 
 

Les característiques de la UTA Carrier 42EM-2.2 (local 1.6) són les següents: 

Dades generals de la UTA: 
Longitud: 1050 
Amplada: 1020 
Alçada: 225 
Pes: 53 
 
Ventilador: 
Cabal d’aire: 695m3/h 
Caiguda de pressió: 50Pa 
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Nivell potència sonora: 57dB(A) 
Nivell pressió sonora: 39dB(A) 
 
Bateria de fred: 
Capacitat frigorífica total: 4,67KW* 
Capacitat frigorífica sensible: 3,53KW* 
Cabal d’aigua: 803l/h 
Caiguda de pressió aigua: 40KPa 
*Segons norma Eurovent: Refrigeració (aire DB=27ºC/WB=19ºC i aigua 
7ºC/12ºC), Calefacció (aire DB=20ºC i aigua 70ºC/60ºC) 
 
Bateria de calor: 
Capacitat calorífica: 3,58KW* 
Cabal d’aigua: 308l/h 
Caiguda de pressió aigua: 20KPa 
*Segons norma Eurovent: Refrigeració (aire DB=27ºC/WB=19ºC i aigua 
7ºC/12ºC), Calefacció (aire DB=20ºC i aigua 70ºC/60ºC) 
 

I finalment, les característiques de la UTA Carrier 42EM-2.3 (locals 1.11 i 1.16) són les 
següents: 

Dades generals de la UTA: 
Longitud: 1050 
Amplada: 1020 
Alçada: 225 
Pes: 53 
 
Ventilador: 
Cabal d’aire: 1013m3/h 
Caiguda de pressió: 50Pa 
Nivell potència sonora: 60dB(A) 
Nivell pressió sonora: 42dB(A) 
 
Bateria de fred: 
Capacitat frigorífica total: 6,34KW* 
Capacitat frigorífica sensible: 4,91KW* 
Cabal d’aigua: 1090l/h 
Caiguda de pressió aigua: 69KPa 
*Segons norma Eurovent: Refrigeració (aire DB=27ºC/WB=19ºC i aigua 
7ºC/12ºC), Calefacció (aire DB=20ºC i aigua 70ºC/60ºC) 
 
Bateria de calor: 
Capacitat calorífica: 4,65KW* 
Cabal d’aigua: 400l/h 
Caiguda de pressió aigua: 30KPa 
*Segons norma Eurovent: Refrigeració (aire DB=27ºC/WB=19ºC i aigua 
7ºC/12ºC), Calefacció (aire DB=20ºC i aigua 70ºC/60ºC) 
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13.3.1.3. Unitat de tractament d’aire Zona Oficines – General – locals 
1.12 i 1.14 (UTA 9 i UTA10) 

Les unitats de tractament d’aire escollides per als locals 1.12 i 1.14, corresponents a la 
sala de reunions i menjador, pertanyen a la marca Carrier, concretament el model 
42DWD-09. Es tracta d’una sèrie d’unitats de tractament d’aire que permeten impulsar 
un cabal major als usats anteriorment (sèrie 42EM), i s’adapten a les necessitats 
d’aquests dos locals. 

Aquest model, permet la incorporació d’un plenum de mescla de retorn, tant per l’aire 
de ventilació provinent del climatitzador d’aire primari, com el de retorn del local. 
També porta incorporat un filtre, les bateries de calor i fred (4 tubs) i el ventilador 
d’impulsió.  

Per la impulsió, es poden triar diferents accessoris. En aquest cas, s’ha triat fer la 
impulsió amb conducte circular, amb sortida per diàmetre interior de 200mm pel local 
1.12, i 250mm pel local 1.14. 

L’estructura de la unitat de tractament d’aire és la següent: 

 

Figura 11  – Esquema UTA locals 1.12 i 1.14 Zona Oficines 

 

Per a una velocitat del ventilador mitja, les característiques de la UTA Carrier 42DWD-
09 (locals 1.12 i 1.14) són les següents: 

Dades generals de la UTA: 
Longitud: 1100 
Amplada: 925 
Alçada: 273 
Pes: 37 
 
Ventilador: 
Cabal d’aire: 1323m3/h 
Nivell potència sonora: 58dB(A) 
Nivell pressió sonora: 40dB(A) 
 
Bateria de fred: 
Capacitat frigorífica total: 12,12KW* 
Capacitat frigorífica sensible: 10,16KW* 
Cabal d’aigua: 2150l/h 
Caiguda de pressió aigua: 54KPa 
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*Segons norma Eurovent: Refrigeració (aire DB=27ºC/WB=19ºC i aigua 
7ºC/12ºC), Calefacció (aire DB=20ºC i aigua 70ºC/60ºC) 
 
Bateria de calor: 
Capacitat calorífica: 9,3KW* 
Cabal d’aigua: 775l/h 
Caiguda de pressió aigua: 17KPa 
*Segons norma Eurovent: Refrigeració (aire DB=27ºC/WB=19ºC i aigua 
7ºC/12ºC), Calefacció (aire DB=20ºC i aigua 70ºC/60ºC) 

 
 

13.3.1.4. Unitat de tractament d’aire Zona Oficines – General – locals 
1.1, 1.2 i 1.3 (UTA1 i UTA2) 

Per als locals 1.1, 1.2 i 1.3, degut a l’existència del mur cortina, la càrrega tèrmica és 
força elevada, sobretot a l’estiu, i en conseqüència, el cabal d’impulsió es elevat. Per 
aquest motiu s’ha decidit instal·lar en el falç sostre del recinte 1.1, dos unitats de 
tractament d’aire, de la marca Servoclima i concretament el model CHI-40, per tal de 
poder aportar el cabal d’aire d’impulsió necessari per vèncer la càrrega de calefacció i 
refrigeració sense problemes. 

Aquest model, permet la incorporació d’un plenum de mescla de retorn, tant per l’aire 
de ventilació provinent del climatitzador d’aire primari, com el de retorn del local. 
També porta incorporat un filtre, les bateries de calor i fred (4 tubs) i el ventilador 
d’impulsió.  

La impulsió es farà, en aquest cas, amb conducte rectangular. Cal tenir en compte que 
la boca d’impulsió del climatizador és de 900x400. 

L’estructura de la unitat de tractament d’aire és la següent: 

 

Figura 12  – Esquema UTA locals 1.1, 1.2  i 1.3  Zona Oficines 

 

Les característiques de la UTA Servoclima CHI-40 (locals 1.1, 1.2 i 1.3) són les 
següents: 

Dades generals de la UTA: 
Longitud: 1550 
Amplada: 1200 
Alçada: 580 
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Pes: 182 
 
Ventilador: 
Cabal d’aire: 4200m3/h 
Pressió est. Total: 185 
Potència del motor: 1150W 
 
Bateria de fred: 
Capacitat frigorífica total: 20,6KW* 
Capacitat frigorífica sensible: 13KW* 
Bateria tipus 5 
Caiguda de pressió: 28Pa 
*Capacitats de les bateries calculades per refrigeració (aire 25ºC/55% i aigua 
7ºC/12ºC), i per calefacció (aire 15ºC i  aigua 45ºC/40ºC) 
 
Bateria de calor: 
Capacitat calorífica: 30,2KW* 
Bateria tipus 5 
Caiguda de pressió: 29Pa 
*Capacitats de les bateries calculades per refrigeració (aigua 7ºC/12ºC), i per 
calefacció ( aigua 45ºC/40ºC) 
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13.3.2. Zona Producció 

A la Zona de Producció les unitats de tractament d’aire que es faran servir són 
deferents de les anteriors, ja que han de moure molt més cabal d’aire, i les càrregues 
tèrmiques són majors. Totes les unitats de la Zona de Producció seran de la marca 
Servoclima, i el model variarà en funció de les necessitats de cada recinte.  

Aquest tipus d’unitats de tractament d’aire permeten una construcció modular, és a dir, 
es poden muntar en funció de les necessitats que tinguem. 

El primer que caldrà fer és determinar la mida de la unitat. Aquest paràmetre es 
determina a partir del cabal d’impulsió i de la velocitat de pas a través de la bateria. 

Les connexions d’impulsió i retorn depenen de cada unitat, però per a la Zona de 
Producció, la impulsió es farà per mitja de conducte circular vist i multitoveres. Per tant 
per a cada unitat es tindrà en compte les dimensions de la boca d’impulsió per tal de 
poder fer un correcte acoblament amb la xarxa de conductes. 

Les unitats estaran dotades d’una secció de mescla que permetrà l’entrada a la unitat 
de l’aire exterior de ventilació provinent del climatitzador d’aire primari i també la de 
l’aire de retorn provinent del local. 

Aquestes unitats de tractament d’aire aniran col·locades a mitja alçada dins de cada 
recinte. En la mesura de lo possible s’intentaran col·locar sobre les cobertes dels 
recintes 2.3 i 2.5. Veure plànols de distribució d’equips. Els equips que vagin penjats 
de la coberta, usaran el sistema de tirants proporcionat pel fabricant. 

Per a la Zona de Producció General, tindrem la següent distribució de UTA: 

UNITATS DE TRACTAMENT D'AIRE (UTA) INTERIORS ‐ ZONA PRODUCCIÓ GRAL. 

Ref.  Marca  Model 
Cabal Imp. 
(m3/h) 

Pot. Cal. 
(KW) 

Pot. Ref. 
(KW) 

Àrea de treball

UTA1‐Pr  Servoclima  ULTRA 40  4738,25  5  16,5  Local 2.4 

UTA2‐Pr  Servoclima  ULTRA 40  4738,25  5  16,5  Local 2.4 

UTA3‐Pr  Servoclima  ULTRA 40  4738,25  5  16,5  Local 2.4 

UTA4‐Pr  Servoclima  ULTRA 40  4738,25  5  16,5  Local 2.4 

UTA5‐Pr  Servoclima  ULTRA 200  19771,00  2  67,5  Local 2.5 

UTA6‐Pr  Servoclima  ULTRA 100  10762,50  4,5  37  Local 2.6 

UTA7‐Pr  Servoclima  ULTRA 100  10762,50  4,5  37  Local 2.6 
Taula 38 – UTA interiors Zona Producció – Gral. 

 

13.3.2.1. Unitat de tractament d’aire Zona Producció – General – 
recinte 2.4 (UTA1, UTA2, UTA3 i UTA4) 

En el recinte 2.4, a causa de la forma del recinte, s’han tingut que disposar de 4 unitats 
de tractament d’aire per tal de poder aconseguir una distribució del mateix homogènia. 
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Les 4 unitats estaran distribuïdes al llarg de la façana interior (ref.P7 - Separació 
interior magatzem d’entrada). 

El cabal de cada unitat (4738,25m3/h) serà la quarta part del cabal total (18953m3/h). 
Per determinar la mida del climatitzador, es recorrerà al gràfic de selecció proporcionat 
pel fabricant. Per a un cabal de 4738,25m3/h i una velocitat de pas a través de la 
bateria de 3m/s, la mida escollida és la ULTRA 40. 

Un cop determinada la mida, es procedeix a determinar la configuració. La unitat 
estarà dotada d’un ventilador d’impulsió centrífug equilibrat estàtica i dinàmicament, 
d’una secció de bateries amb bateria de calor i fred, d’un filtre i d’una secció de 
mescla.  

A continuació es mostra la configuració de la unitat de tractament d’aire: 

 

Figura 13  – Esquema UTA recinte 2.4 Zona de Producció 

 

Les característiques de la UTA Servoclima ULTRA 40 (recinte 2.4) són les següents: 

Dades generals del climatitzador 
Longitud: 2500mm 
Amplada: 1120mm 
Alçada: 810mm 
Pes: 300Kg. 
 
Comporta d’entrada ventilació: 
Cabal d’aire: 315m3/h 
Quantitat: 1 
Dimensions: 700x300mm 
Velocitat de pas: 0,42m/s 
Posició: Exterior, cara frontal 
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Comporta d’entrada retorn: 
Cabal d’aire: 4423m3/h 
Quantitat: 1 
Dimensions: 700x300mm 
Velocitat de pas: 5,85m/s 
Posició: Exterior, cara frontal 
 
Filtre (F1) 
Cabal d’aire: 4738m3/h 
Classificació Eurovent: EU-3 
Eficàcia test gravimètric: 82% ASHRAE 
Tipus: Filtre en V amb marc metàl·lic 
Velocitat frontal de l’aire: 1,83m/s 
Pèrdua de càrrega inicial: 18,28 Pa 
Quantitat: 2 
Tamany: 600x600x50mm 
 
Bateria de calor (B1) 
Model de la bateria determinada: 9T-1050 1F 
Cabal d’aire: 4738m3/h 
Potència de càlcul: 5KW 
Temperatura seca entrada/sortida aire: 18ºC/21ºC* 
Àrea frontal: 0,57m2 
Velocitat de l’aire: 2,32m/s 
Pèrdua de càrrega costat aire: 25Pa 
Número de circuits: 1 
Cabal d’aigua 430l/h 
Temperatura entrada-sortida aigua: 60/50 
Pèrdua de càrrega costat aigua 0,6m.c.a. 
*La temperatura de sortida és inferior a la esperada, degut a que estem 
impulsant el cabal de refrigeració, que és molt superior al de calefacció. 
 
Bateria de fred (B2) 
Model de la bateria determinada: 9T-1050 3F 
Cabal d’aire: 4738m3/h 
Potència de càlcul: 16,5KW 
Temperatura seca entrada/sortida aire: 26ºC/17,6ºC 
Temperatura humida entrada/sortida aire: 17,5ºC/13,7ºC 
Humitat relativa entrada/sortida aire: 43,2%/65,7% 
Entalpia entrada/sortida (diferència): -2,57Kcal/Kg 
Àrea frontal: 0,57m2 
Velocitat de l’aire: 2,32m/s 
Pèrdua de càrrega costat aire: 63Pa 
Número de circuits: 4 
Diàmetre dels colectors: 48,3 
Cabal d’aigua 2837l/h 
Temperatura entrada-sortida aigua: 7/12 
Pèrdua de càrrega costat aigua 1,9m.c.a. 



 
 
 

81 
MEMÒRIA DEL PROJECTE 

Instal·lacions Tèrmiques 
 de Climatització Industrial 

Gener de 2012

 
Ventilador d’impulsió (V1) 
Cabal d’aire: 4738m3/h 
Pressió estàtica disponible: 200Pa 
Pressió estàtica total: 348Pa 
Pressió dinàmica: 61,2Pa 
Pressió total a 1,2Kg/m3: 409,2Pa 
Model del ventilador: Mitja pressió acció 280 
R.P.M. del ventilador: 1029 
Potència absorbida: 0,87Kw 
Potència instal·lada: 1,1Kw 
R.P.M. del motor: 1500 
Tensió: 380V 
Nivell de potència sonora: 79,7dB(A) 
Banda d’octava Hz: 125 250 500 1K 2K 4K 
Espectre sonor dB: 77,5 78,2 71,0 75,0 70,9 70,5 

 
 

13.3.2.2. Unitat de tractament d’aire Zona Producció – General – 
recinte 2.5 (UTA 5) 

En el recinte 2.5, es disposarà d’una única unitat de tractament d’aire col·locada sobre 
la coberta del recinte. Aquesta impulsarà tot el cabal d’aire necessari per al recinte 2.5.  

El model concret de la unitat és el ULTA 200, determinat a partir del gràfic de selecció 
proporcionat pel fabricant, amb un cabal d’impulsió de 19771m3/h, i una velocitat de 
pas a traves de la bateria de 2,5m/s. 

La configuració d’aquesta unitat serà anàloga a les del recinte 2.4, és a dir incorporarà 
un ventilador d’impulsió centrífug equilibrat estàtica i dinàmicament, una secció de 
bateries amb bateria de calor i fred, un filtre i d’una secció de mescla. 

A continuació es mostra la configuració de la unitat de tractament d’aire: 

 

Figura 14  – Esquema UTA recinte 2.5 Zona de Producció 
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Les característiques de la UTA Servoclima ULTRA 200 (recinte 2.5) són les següents: 

Dades generals del climatitzador 
Longitud: 3950mm 
Amplada: 2020mm 
Alçada: 1710mm 
Pes: 800Kg. 
 
Comporta d’entrada ventilació: 
Cabal d’aire: 9000m3/h 
Quantitat: 1 
Dimensions: 1500x700mm 
Velocitat de pas: 2,38m/s 
Posició: Exterior, cara frontal 
 
Comporta d’entrada retorn: 
Cabal d’aire: 19771m3/h 
Quantitat: 1 
Dimensions: 1300x600mm 
Velocitat de pas: 7,04m/s 
Posició: Exterior, cara frontal 
 
Filtre (F1) 
Cabal d’aire: 19771m3/h 
Classificació Eurovent: EU-3 
Eficàcia test gravimètric: 82% ASHRAE 
Tipus: Filtre en V amb marc metàl·lic 
Velocitat frontal de l’aire: 2,54m/s 
Pèrdua de càrrega inicial: 25,43Pa 
Quantitat: 6 
Tamany: 600x600x50mm 
 
Bateria de calor (B1) 
Model de la bateria determinada: 19T-1600 1F 
Cabal d’aire: 19771m3/h 
Potència de càlcul: 2KW 
Temperatura seca entrada/sortida aire: 18ºC/18,3ºC* 
Àrea frontal: 1,82m2 
Velocitat de l’aire: 3,01m/s 
Pèrdua de càrrega costat aire: 38Pa 
Número de circuits: 1 
Cabal d’aigua 172l/h 
Temperatura entrada-sortida aigua: 60/50 
Pèrdua de càrrega costat aigua 0,3m.c.a. 
*La temperatura de sortida és inferior a la esperada, degut a que estem 
impulsant el cabal de refrigeració, que és molt superior al de calefacció. 
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Bateria de fred (B2) 
Model de la bateria determinada: 9T-1600 4F 
Cabal d’aire: 19771m3/h 
Potència de càlcul: 67,5KW 
Temperatura seca entrada/sortida aire: 26ºC/17,7ºC 
Temperatura humida entrada/sortida aire: 17,5ºC/13,8ºC 
Humitat relativa entrada/sortida aire: 43,2%/65,1% 
Entalpia entrada/sortida (diferència): -2,57Kcal/Kg 
Àrea frontal: 1,82m2 
Velocitat de l’aire: 3,01 m/s (Rec.gotes) 
Pèrdua de càrrega costat aire: 115Pa 
Número de circuits: 14 
Diàmetre dels colectors: 48,3 
Cabal d’aigua 11608l/h 
Temperatura entrada-sortida aigua: 7/12 
Pèrdua de càrrega costat aigua 2,6m.c.a. 
 
Ventilador d’impulsió (V1) 
Cabal d’aire: 19771m3/h 
Pressió estàtica disponible: 200Pa 
Pressió estàtica total: 413Pa 
Pressió dinàmica: 1065,6Pa 
Pressió total a 1,2Kg/m3: 1478,6Pa 
Model del ventilador: Mitja pressió acció 280 
R.P.M. del ventilador: 2357 
Potència absorbida: 23,99Kw 
Potència instal·lada: 30Kw 
R.P.M. del motor: 1500 
Tensió: 380V 
Nivell de potència sonora: 103,4dB(A) 
Banda d’octava Hz: 125 250 500 1K 2K 4K 
Espectre sonor dB: 101,2 101,9 94,7 98,7 94,6 94,2 

 

13.3.2.3. Unitat de tractament d’aire Zona Producció – General – 
recinte 2.6 (UTA6 i UTA7) 

Finalment, en el recinte 2.6 s’ha col·locat dos unitats de tractament d’aire en un dels 
extrems del recinte. Aquestes unitats impulsaran cadascuna la meitat del cabal 
necessari, i venceran la meitat de la càrrega tèrmica cadascun. 

El cabal de cada unitat (10762,50m3/h) serà la meitat del cabal total (21525m3/h). Per 
determinar la mida del climatitzador, es recorrerà al gràfic de selecció proporcionat pel 
fabricant. Per a un cabal de 10762,50m3/h i una velocitat de pas a través de la bateria 
de 2,3m/s, la mida escollida és la ULTRA 100. 
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La configuració d’aquesta unitat serà anàloga a les del recinte 2.5 i 2.4, és a dir 
incorporarà un ventilador d’impulsió centrífug equilibrat estàtica i dinàmicament, una 
secció de bateries amb bateria de calor i fred, un filtre i d’una secció de mescla. 

A continuació es mostra la configuració de la unitat de tractament d’aire: 

 

Figura 15 – Esquema UTA recinte 2.6 Zona de Producció 

 

Les característiques de la UTA Servoclima ULTRA 100 (recinte 2.6) són les següents: 

Dades generals del climatitzador 
Longitud: 3200mm 
Amplada: 1420mm 
Alçada: 1410mm 
Pes: 500Kg. 
 
Comporta d’entrada ventilació: 
Cabal d’aire: 303m3/h 
Quantitat: 1 
Dimensions: 1000x500mm 
Velocitat de pas: 0,17m/s 
Posició: Exterior, cara frontal 
 
Comporta d’entrada retorn: 
Cabal d’aire: 10762m3/h 
Quantitat: 1 
Dimensions: 1000x500mm 
Velocitat de pas: 5,97m/s 
Posició: Exterior, cara frontal 
 
Filtre (F1) 
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Cabal d’aire: 10762m3/h 
Classificació Eurovent: EU-3 
Eficàcia test gravimètric: 82% ASHRAE 
Tipus: Filtre en V amb marc metàl·lic 
Velocitat frontal de l’aire: 2,77m/s 
Pèrdua de càrrega inicial: 27,68Pa 
Quantitat: 2 
Tamany: 600x600x50mm 
Quantitat: 2 
Tamany: 600x300x50mm 
 
 
Bateria de calor (B1) 
Model de la bateria determinada: 16T-1050 1F 
Cabal d’aire: 10762m3/h 
Potència de càlcul: 4,5KW 
Temperatura seca entrada/sortida aire: 18ºC/19,2ºC* 
Àrea frontal: 1,01m2 
Velocitat de l’aire: 2,97m/s 
Pèrdua de càrrega costat aire: 37Pa 
Número de circuits: 1 
Cabal d’aigua 387l/h 
Temperatura entrada-sortida aigua: 60/50 
Pèrdua de càrrega costat aigua 0,9m.c.a. 
*La temperatura de sortida és inferior a la esperada, degut a que estem 
impulsant el cabal de refrigeració, que és molt superior al de calefacció. 
 
Bateria de fred (B2) 
Model de la bateria determinada: 16T-1050 4F 
Cabal d’aire: 10762m3/h 
Potència de càlcul: 37KW 
Temperatura seca entrada/sortida aire: 26ºC/17,7ºC 
Temperatura humida entrada/sortida aire: 17,5ºC/13,8ºC 
Humitat relativa entrada/sortida aire: 43,2%/65,3% 
Entalpia entrada/sortida (diferència): -2,54Kcal/Kg 
Àrea frontal: 1,01m2 
Velocitat de l’aire: 2,97 m/s (Rec.gotes) 
Pèrdua de càrrega costat aire: 112Pa 
Número de circuits: 8 
Diàmetre dels colectors: 48,3 
Cabal d’aigua 6363l/h 
Temperatura entrada-sortida aigua: 7/12 
Pèrdua de càrrega costat aigua 2,7m.c.a. 
 
Ventilador d’impulsió (V1) 
Cabal d’aire: 10762m3/h 
Pressió estàtica disponible: 200Pa 
Pressió estàtica total: 409Pa 
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Pressió dinàmica: 81,2Pa 
Pressió total a 1,2Kg/m3: 490,2Pa 
Model del ventilador: Mitja pressió acció 400 
R.P.M. del ventilador: 794 
Potència absorbida: 2,25Kw 
Potència instal·lada: 3Kw 
R.P.M. del motor: 1500 
Tensió: 380V 
Nivell de potència sonora: 82,8dB(A) 
Banda d’octava Hz: 125 250 500 1K 2K 4K 
Espectre sonor dB: 85,5 83,1 80,7 75,7 75,0 71,5 
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13.4. Selecció ventiladors d’extracció serveis 

 

Els serveis, situats a la Zona d’Oficines tindran una instal·lació pròpia d’extracció 
d’aire. 

S’instal·larà un ventilador centrífugs de la marca Soler i Palau en cada bloc de serveis.  

Bloc de serveis 1: engloba els locals 1.8 i 1.9 
Bloc de serveis 2: engloba els locals 1.17, 1.18 i 1.19 

Per al bloc de serveis 1, es te un cabal d’extracció de 500m3/h, i per al bloc 2 
1000m3/h. 

El model de ventilador triat per aquets cabals tindrà una pressió estàtica mínima de 
15mmcda, i segons el catàleg comercial el que més s’ajusta és el CVB/4-180/180-N-
150W. La selecció al detall s’ha realitzat als annexos d’aquest document. 

SELECCIÓ VENTILADORS EXTRACCIÓ ‐ ZONA OFICINES (Serveis) 

Núm.  Denominació recinte
Cabal d'extracció 

(m3/h) 
Unitats  Marca comercial Model  Situació 

1.8  W.C. dones oficines 
500  1  Soler & Palau 

CVB/4‐180/180‐
N‐150W 

Fals sostre 
1.9  W.C. homes oficines 

1.17  W.C. homes 

1000  1  Soler & Palau 
CVB/4‐180/180‐

N‐150W 
Fals sostre 1.18  W.C. dones 

1.19  W.C. minusvàlids 
Taula 39 – Ventiladors extracció Zona Oficines – Serveis 
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13.5. Selecció d’unitats terminals  

Les unitats terminals es poden classificar en dos: 

UTI – Unitats terminals d’impulsió (difusors, toveres...) 
UTE – Unitats terminals d’extracció (reixes, boques d’extracció...) 

Com a unitats terminals d’impulsió, la instal·lació compta amb difusors rotacionals i 
multitoveres. Els primers es s’instal·laran a la Zona d’Oficines, en el fals sostre, i els 
segons aniran instal·lats en els conductes circulars vistos de la Zona de Producció. 

Per altra banda, les unitats terminals d’extracció seran principalment reixes tant per al 
retorn com per a l’aire de sortida i ventilació. Als serveis es faran servir unes boquilles 
d’extracció específiques. 

13.5.1. Difusors rotacionals 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, s’instal·laran a la Zona d’Oficines, tant General 
com als vestidors. El fet d’usar difusors en la Zona d’Oficines, permet conservar 
l’aspecte estètic, ja que la instal·lació en aquesta zona es pot dir que pràcticament és 
no vista. 

Els difusors que s’instal·laran seran de la casa Madel concretament de la sèrie AXO-S, 
i estaran construïts d’acer galvanitzat, amb aletes de plastic ABS de color negre. 

Per facilitar la connexió dels conductes circulars d’impulsió d’aire amb els difusors,  es 
disposarà d’un plenum piramidal d’impulsió per a conducte circular amb la connexió 
directa pel conducte. Aquests plenums també els suministrarà Madel, i seran del tipus 
“Boxstar”. El difusor es collarà al plenum directament amb un cargol central. 

Els difusors portaran una junta en la part posterior, per obtenir una estanqueitat total 
en tot el perímetre de contacte amb el plenum d’impulsió o el sostre. 

Alhora de seleccionar el tipus de difusor, caldrà tenir en compte els següents 
paràmetres per a cada local: 

 

CARACTERISTIQUES DIFUSORS ROTACIONALS 

Model del difusor 
Secció 
(m2) 

Qmín 
(m3/h) 

Vmin 
(m/s) 

Qmax 
(m3/h) 

Vmax 
(m/s) 

AXO‐S 310  0,0096  87  2,5  225  6,5 

AXO‐S 400  0,0201  181  2,5  430  5,9 

AXO‐S 500  0,0290  261  2,5  565  5,4 

AXO‐S 600  0,0440  396  2,5  845  5,3 

AXO‐S 625  0,0440  396  2,5  845  5,3 

AXO‐S 800  0,0680  612  2,5  1025  4,2 

AXO‐S 825  0,0680  612  2,5  1025  4,2 
Taula 40 – Difusors rotacionals Z. Oficines 
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A continuació es mostra la taula amb la selecció de tots els difusors de la instal·lació, 
així com el local on estan instal·lats: 

 

DIFUSORS ROTACIONALS ‐ ZONA OFICINES (Gral+Vestidors) 

Ref.  Marca  Model  Ubicació 

DR1  Madel  AXO‐S 800  Locals 1.1, 1.2 i 1.3 

DR2  Madel  AXO‐S 800  Locals 1.1, 1.2 i 1.3 

DR3  Madel  AXO‐S 800  Locals 1.1, 1.2 i 1.3 

DR4  Madel  AXO‐S 800  Locals 1.1, 1.2 i 1.3 

DR5  Madel  AXO‐S 800  Locals 1.1, 1.2 i 1.3 

DR6  Madel  AXO‐S 800  Locals 1.1, 1.2 i 1.3 

DR7  Madel  AXO‐S 800  Locals 1.1, 1.2 i 1.3 

DR8  Madel  AXO‐S 800  Locals 1.1, 1.2 i 1.3 

DR9  Madel  AXO‐S 500  Local 1.4 

DR10  Madel  AXO‐S 500  Local 1.5 

DR11  Madel  AXO‐S 400  Local 1.6 

DR12  Madel  AXO‐S 400  Local 1.6 

DR13  Madel  AXO‐S 400  Local 1.7 

DR14  Madel  AXO‐S 500  Local 1.10 

DR15  Madel  AXO‐S 400  Local 1.11 

DR16  Madel  AXO‐S 400  Local 1.11 

DR17  Madel  AXO‐S 500  Local 1.12 

DR18  Madel  AXO‐S 500  Local 1.12 

DR19  Madel  AXO‐S 600  Local 1.14 

DR20  Madel  AXO‐S 600  Local 1.14 

DR21  Madel  AXO‐S 400  Local 1.15 

DR22  Madel  AXO‐S 500  Local 1.16 

DR23  Madel  AXO‐S 500  Local 1.16 

DR24  Madel  AXO‐S 310  Local 1.20 

DR25  Madel  AXO‐S 310  Local 1.20 

DR26  Madel  AXO‐S 310  Local 1.20 

DR27  Madel  AXO‐S 310  Local 1.20 

DR28  Madel  AXO‐S 310  Local 1.20 

DR29  Madel  AXO‐S 310  Local 1.21 

DR30  Madel  AXO‐S 310  Local 1.21 

DR31  Madel  AXO‐S 310  Local 1.21 

DR32  Madel  AXO‐S 310  Local 1.21 
Taula 41 – Instal·lació Difusors rotacionals Z. Oficines 
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13.5.2. Reixes de retorn 

Les reixes de retorn tenen com a objectiu recollir un cabal d’aire de l’interior del local 
per tal de transportar-lo novament a la unitat de tractament d’aire. Per a la instal·lació 
es col·locaran reixes de la marca Madel, en concret el model DMT+SP, les quals 
porten incorporats un regulador de cabal d’aletes oposades. La reixa serà d’alumini 
extruït, i anirà provista d’una junta per la part posterior  del marc per aconseguir una 
unió estanca en tot el perímetre. 

13.5.2.1. Zona d’Oficines 

El posicionat de les reixes de retorn en la Zona d’Oficines s’intentarà que sigui en un 
punt proper al terra del local. D’aquesta manera ens assegurem que l’aire es reparteix 
correctament per tot el local, arribant a tots racons. Per aquest motiu caldrà disposar 
d’unes columnes de retorn, que aniran del fals sostre fins al nivell de terra. Aquestes 
columnes, per tal d’evitar l’impacte visual, aniran recobertes d’unes plaques de pladur. 
Aquest sistema s’aplicarà a tota la Zona d’Oficines, exceptuant el local 1.1, que degut 
a les exigències estètiques les reixes de retorn es col·locaran al fals sostre. 

Per al dimensionat de les reixes de retorn, s’ha procurat mantenir una de les 
dimensions de la reixa fixa. Aquesta dimensió serà la que marcarà l’amplada de la 
col.lumna de retorn. 

Per altra banda, les velocitats de pas de l’aire a través de la reixa estaran entre 1,5m/s 
i 3m/s. 

Per facilitar la connexió dels conductes circulars d’impulsió d’aire amb les reixes de 
retorn, es disposarà d’un plenum de retorn per a conducte circular amb la connexió 
directa pel conducte. Aquests plenums aniran aïllats termoacusticament mitjançant una 
espuma amb un coeficient de conductivitat tèrmica de 0,04W/mK, que compleixi amb 
les normes de reacció al foc UNE 23-727, NFP 92-501 i DIN 4102. 

A continuació es mostra un llistat amb les reixes de retorn de la Zona d’Oficines i la 
seva ubicació: 

REIXES DE RETORN ‐ ZONA OFICINES (Gral+Vestidors) 

Ref.  Marca  Model  Ubicació 

RR1  Madel  DMT+SP 600X500  Locals 1.1, 1.2 i 1.3 

RR2  Madel  DMT+SP 600X500  Locals 1.1, 1.2 i 1.3 

RR3  Madel  DMT+SP 600X500  Locals 1.1, 1.2 i 1.3 

RR4  Madel  DMT+SP 600X500  Locals 1.1, 1.2 i 1.3 

RR5  Madel  DMT+SP 600X500  Locals 1.1, 1.2 i 1.3 

RR6  Madel  DMT+SP 600X500  Locals 1.1, 1.2 i 1.3 

RR7  Madel  DMT+SP 350X250  Local 1.4 

RR8  Madel  DMT+SP 400X250  Local 1.5 

RR9  Madel  DMT+SP 600X250  Local 1.6 
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Ref.  Marca  Model  Ubicació 

RR10  Madel  DMT+SP 250X250  Local 1.7 

RR11  Madel  DMT+SP 400X250  Local 1.10 

RR12  Madel  DMT+SP 600X250  Local 1.11 

RR13  Madel  DMT+SP 350X250  Local 1.12 

RR14  Madel  DMT+SP 350X250  Local 1.12 

RR15  Madel  DMT+SP 450X250  Local 1.14 

RR16  Madel  DMT+SP 300X200  Local 1.15 

RR17  Madel  DMT+SP 450X250  Local 1.16 

RR18  Madel  DMT+SP 450X250  Local 1.16 
Taula 42 – Instal·lació Reixes retorn Z. Oficines 
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13.5.2.2. Zona de producció 

A la Zona de Producció les reixes també aniran col·locades a nivell de terra, pel mateix 
motiu explicat anteriorment. En aquest cas, el conducte serà vist i de secció circular. 

Per a la Zona de Producció, alhora de fer el dimensionat de les reixes s’ha tingut en 
compte que les velocitats de pas de l’aire a través de la reixa estiguin entre 1,5 i 3m/s. 

A continuació es mostra un llistat amb les reixes de retorn de la Zona de Producció i la 
seva ubicació: 

REIXES DE RETORN ‐ ZONA PRODUCCIÓ 

Ref.  Marca  Model  Ubicació 

RR1  Madel  DMT+SP 1000X250  Recinte 2.4 

RR2  Madel  DMT+SP 1000X250  Recinte 2.4 

RR3  Madel  DMT+SP 1000X250  Recinte 2.4 

RR4  Madel  DMT+SP 1000X250  Recinte 2.4 

RR5  Madel  DMT+SP 1000X250  Recinte 2.4 

RR6  Madel  DMT+SP 1000X250  Recinte 2.4 

RR7  Madel  DMT+SP 1000X250  Recinte 2.4 

RR8  Madel  DMT+SP 1000X250  Recinte 2.4 

RR9  Madel  DMT+SP 1000X250  Recinte 2.4 

RR10  Madel  DMT+SP 1000X250  Recinte 2.4 

RR11  Madel  DMT+SP 1000X250  Recinte 2.4 

RR12  Madel  DMT+SP 1000X250  Recinte 2.4 

RR13  Madel  DMT+SP 1000X400  Recinte 2.5 

RR14  Madel  DMT+SP 1000X400  Recinte 2.5 

RR15  Madel  DMT+SP 1000X400  Recinte 2.5 

RR16  Madel  DMT+SP 1000X400  Recinte 2.5 

RR17  Madel  DMT+SP 1000X500  Recinte 2.6 

RR18  Madel  DMT+SP 1000X500  Recinte 2.6 

RR19  Madel  DMT+SP 1000X500  Recinte 2.6 

RR20  Madel  DMT+SP 1000X500  Recinte 2.6 

RR21  Madel  DMT+SP 1000X500  Recinte 2.6 

RR22  Madel  DMT+SP 1000X500  Recinte 2.6 

RR23  Madel  DMT+SP 1000X500  Recinte 2.6 

RR24  Madel  DMT+SP 1000X500  Recinte 2.6 
Taula 43 – Instal·lació Reixes retorn Z. Producció 

 

 

13.5.3. Reixes de sortida 

Les reixes de sortida tenen com a objectiu recollir un cabal d’aire de l’interior del local 
per tal de transportar-lo cap a el climatitzador d’aire primari situat a la coberta de la 
Zona d’Oficines. Per a la instal·lació es col·locaran reixes de la marca Madel, en 
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concret el model DMT+SP, les quals porten incorporats un regulador de cabal d’aletes 
oposades. La reixa serà d’alumini extruït, i anirà provista d’una junta per la part 
posterior  del marc per aconseguir una unió estanca en tot el perímetre. 

13.5.3.1. Zona Oficines 

El posicionat de les reixes de retorn en la Zona d’Oficines es farà en el punt més elevat 
del local, ja que és en aquest punt on es concentra l’aire viciat, i que per tant cal 
renovar. Aquest punt serà el fals sostre del local. 

Les velocitats màximes i mínimes de pas de l’aire a través de la reixa per al 
dimensionat de les mateixes són 1,5m/s i 3m/s. 

Les reixes portaran una junta en la part posterior, per obtenir una estanqueitat total en 
tot el perímetre de contacte amb el plenum d’impulsió o el sostre. 

Per facilitar la connexió dels conductes circulars de sortida d’aire amb les reixes de 
sortida, es disposarà d’un plenum de retorn per a conducte circular amb la connexió 
directa pel conducte. Aquests plenums aniran aïllats termoacusticament mitjançant una 
espuma amb un coeficient de conductivitat tèrmica de 0,04W/mK, que compleixi amb 
les normes de reacció al foc UNE 23-727, NFP 92-501 i DIN 4102. 

Per a la Zona d’Oficines – Vestidors, les reixes de retorn i les de sortida de ventilació 
es poden considerar que son les mateixes, ja que la secció de mescla està a l’interior 
del climatitzador d’aire primari situat a la coberta. 

REIXES DE SORTIDA  VENTILACIÓ ‐ ZONA OFICINES (Gral+Vestidors) 

Ref.  Marca  Model  Ubicació 

RV1  Madel  DMT+SP 300X500  Locals 1.1, 1.2 i 1.3 

RV2  Madel  DMT+SP 200X200  Local 1.4 

RV3  Madel  DMT+SP 200X150  Local 1.5 

RV4  Madel  DMT+SP 200X150  Local 1.6 

RV5  Madel  DMT+SP 200X150  Local 1.7 

RV6  Madel  DMT+SP 200X150  Local 1.10 

RV7  Madel  DMT+SP 250X200  Local 1.11 

RV8  Madel  DMT+SP 250X200  Local 1.12 

RV9  Madel  DMT+SP 250X200  Local 1.12 

RV10  Madel  DMT+SP 400X300  Local 1.14 

RV11  Madel  DMT+SP 400X300  Local 1.14 

RV12  Madel  DMT+SP 200X150  Local 1.15 

RV13  Madel  DMT+SP 200X200  Local 1.16 

RV14  Madel  DMT+SP 450X250  Local 1.20 

RV15  Madel  DMT+SP 350X250  Local 1.21 
Taula 44 – Instal·lació Reixes sortida Z. Oficines 
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13.5.3.2. Zona Producció 

A la Zona de Producció les reixes de sortida es col·locaran en el punt més elevat 
possible per tal de poder extreure l’aire viciat. En aquest cas, el conducte d’extracció 
de la reixa serà vist i de secció circular. 

Per a la Zona de Producció, alhora de fer el dimensionat de les reixes de sortida s’ha 
tingut en compte que les velocitats de pas de l’aire a través de la reixa estiguin entre 
1,5 i 3m/s. 

A continuació es mostra un llistat amb les reixes de retorn de la Zona de Producció i la 
seva ubicació: 

REIXES DE SORTIDA  VENTILACIÓ ‐ ZONA PRODUCCIÓ 

Ref.  Marca  Model  Ubicació 

RV1  Madel  DMT+SP 500X500  Recinte 2.1 

RV2  Madel  DMT+SP 500X500  Recinte 2.1 

RV3  Madel  DMT+SP 500X450  Recinte 2.2 

RV4  Madel  DMT+SP 500X450  Recinte 2.2 

RV5  Madel  DMT+SP 350X350  Recinte 2.4 

RV6  Madel  DMT+SP 350X350  Recinte 2.4 

RV7  Madel  DMT+SP 400X400  Recinte 2.6 
Taula 45 – Instal·lació Reixes sortida Z. Producció 

13.5.4. Multitoveres 

Les multitoveres s’instal·laran com a element terminal d’impulsió als diferents recintes 
de la Zona de Producció. 

S’instal·laran multitoveres de la marca Madel i en concret el model KAP. Les 
multitoveres estaran construïdes d’alumini, i la placa serà d’acer galvanitzat. Les 
multitoveres aniran col·locades al conducte circular vist, i per aquest motiu hauran de 
portar un accessori addicional per l’acoblament. Aquest accessori també el subministra 
Madel, i amb la referència Injerto IBK. 

La posició de funcionament de les multitoveres serà segons la posició 2 marcada en el 
catàleg comercial, on per al cas de tenir 5 toveres en el conjunt, les dos del extrem 
estan 11º desviades cap als exteriors, les dos següents 7º, i la del mig 0º. D’aquesta 
manera es reparteix l’aire pels laterals reduint al només 70% l’allargada del flux central 
d’aire. 

 

Figura 17 – Esquema orientació toveres 
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A continuació es mostra un llistat amb totes les multitoveres de la Zona de Producció i 
la seva ubicació: 

MULTITOVERES D'IMPULSIÓ ‐ ZONA PRODUCCIÓ 

Ref.  Marca Model  Ubicació 

MT1 a MT14  Madel KAP 800X200 n3  Recinte 2.1

MT15 a MT26  Madel KAP 800X200 n3  Recinte 2.2

MT27 a MT52  Madel KAP 1000X200 n5 Recinte 2.4

MT53 a MT70  Madel KAP 1000X250 n5 Recinte 2.5

MT71 a MT98  Madel KAP 1000X200 n5 Recinte 2.6
Taula 46 – Instal·lació Multitoveres Z. Producció 

 

13.5.5. Boquilles d’extracció 

A la Zona d’Oficines – Serveis s’instal·laran unes boques dissenyades especialment 
per a l’extracció de l’aire viciat. Les boques seleccionades seran de la marca Madel, i 
estaran construïdes en acer galvanitzat. 

Les boques d’extracció es fixaran al fals sostre dels serveis, i es farà mitjançant clips. 
L’acabat de les boquilles serà lacat de color blanc RAL9010. A més a més les boques 
aniran provistes d’una junta en la part posterior del marc per tal d’obtenir un sellat 
estanc en tot el perímetre. 

A continuació es mostra un llistat amb totes les boquilles d’extracció dels Serveis i la 
seva ubicació: 

BOQUILLES EXTRACCIÓ ‐ ZONA OFICINES (Serveis)

Ref.  Marca  Model  Ubicació 

BEX1  Madel  BWC‐N‐100  Local 1.9 

BEX2  Madel  BWC‐N‐100  Local 1.8 

BEX3  Madel  BWC‐N‐100  Local 1.8 

BEX4  Madel  BWC‐N‐100  Local 1.9 

BEX5  Madel  BWC‐N‐100  Local 1.8 

BEX6  Madel  BWC‐N‐100  Local 1.17 

BEX7  Madel  BWC‐N‐100  Local 1.17 

BEX8  Madel  BWC‐N‐100  Local 1.17 

BEX9  Madel  BWC‐N‐100  Local 1.17 

BEX10  Madel  BWC‐N‐100  Local 1.17 

BEX11  Madel  BWC‐N‐100  Local 1.18 

BEX12  Madel  BWC‐N‐100  Local 1.18 

BEX13  Madel  BWC‐N‐100  Local 1.18 

BEX14  Madel  BWC‐N‐100  Local 1.18 

BEX15  Madel  BWC‐N‐100  Local 1.19 
Taula 47 – Instal·lació Boques extracció Z. Oficines - Serveis 
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14. Ubicació i posició dels equips en l’edifici 

La ubicació dels equips i dels diferents elements de la instal·lació es farà en funció de 
diversos criteris, atenent a les propietats i característiques dels tancaments o elements 
estructurals de l’edifici, i materials dels equips pròpiament dit.  

14.1. Climatitzadors d’aire primari 

A la instal·lació es disposen de cinc climatitzadors d’aire primari. Aquests 
climatitzadors aniran situats a la coberta de la Zona d’Oficines.  

Els climatitzadors no es recolzaran directament sobre la coberta, sinó que es 
disposarà d’una estructura formada per perfils metàl·lics. Sempre que sigui possible 
els peus d’aquestes estructures es situaran sobre els pilars de la Zona d’Oficines, per 
tal d’evitar sobrecarregar l’estructura de la cobertat. Tot i així, l’estructura de la coberta 
està preparada per suportar el pes dels equips de climatització, sempre i quan estiguin 
dins uns límits. 

Per altra banda, el fet d’usar unes estructures formades per perfils metàl·lics, permet 
donar una mica d’alçada al equip, de manera que es facilita tant el manteniment com 
les connexions amb els conductes. 

Aquests climatitzadors d’aire primari alimentaran les diferents unitats de tractament 
d’aire interior, excepte en el cas dels magatzems i els vestidors. Per tal de poder 
accedir dins les diferents zones, s’ha disposat d’una sèrie de forats a la coberta que 
permeten el pas dels conductes d’aire.  

 

14.2. Unitats de tractament d’aire interior Zona Oficines General 

A la Zona d’Oficines – General, les diferents unitats de tractament d’aire aniran 
instal·lades dins el fals sostre a l’interior de cada local. Es situaran el mes properes al 
forjat mantenint les distancies de manteniment requerides pel fabricant i es subjectaran 
amb suports específics i varilles roscades. La ubicació concreta de cada UTA es 
mostra en el plànol Nº38. 

14.3. Unitats de tractament d’aire interior Zona Producció General 

A la Zona de Producció – General, cal tenir en compte que les UTA interiors són força 
més grans que les de l’apartat anterior. Aquestes UTA aniran col·locades a una alçada 
aproximada de 5 metres sobre el terra.  

En aquells casos on sigui possible recolzar-les sobre el forjat dels recintes 2.3 o 2.5, 
com és el cas de les UTA2-Pr, UTA3-Pr i UTA5-Pr. es disposarà d’una estructura de 
perfils d’acer que permeti la seva ubicació i subjecció. Per als altres casos, els equips 
aniran penjats mitjançant els suports específics subministrats pels fabricants a l’interior 
de cada recinte. 
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14.4. Equips de generació d’aigua calenta i freda 

Pel que fa als equips de generació d’aigua calenta i freda, la planta refredadora es 
situarà sobre la coberta de la Zona d’Oficines General. Aquesta es col·locarà sobre 
una estructura de perfils metàl·lics tipus IPE, amb els mateixos criteris que els 
climatitzadors d’aire primari. Cal tenir en compte que el pes de la planta refredadora  
no és menyspreable. Per aquest motiu es situarà en el punt on la jàssera de la coberta 
té la menor llum. Sempre que sigui possible, els peus de l’estructura de suport es 
col·locaran sobre els pilars de l’estructura. 

Per altra banda la caldera anirà col·locada dins una coberta prefabricada específica 
per calderes. Aquesta coberta, o sala de calderes prefabricada anirà situada sobre la 
coberta, amb els mateixos criteris que la planta refredadora.  

14.5. Sistemes de conductes d’aire 

Pel que fa als conductes d’aire, per a la Zona d’Oficines circularan pel fals sostre, 
intentant mantenir un ordre, de manera que els conductes d’entrada i sortida d’aire es 
mouran per sobre el passadís, i els conductes d’impulsió i retorn de cada local es 
mouran per l’interior de cada local en qüestió.  

A la Zona de Producció els conductes d’aire aniran pel sota sostre. Per tal d’evitar 
interferències, els conductes d’entrada i sortida estaran a un nivell superior als 
d’impulsió i retorn. Tal i com està especificat en el plànol 43, els conductes d’entrada i 
sortida de la Zona de Producció es situaran a una alçada aproximada de 6,5 metres, i 
per altra banda, els conductes d’impulsió/retorn, es col·locaran  a 5,50 metres 
d’alçada. 

Els diferents forats d’entrada i sortida dels conductes de l’aire de l’edifici són els 
següents: 

Forat 0 – Forat de pas Fals sostre P1- Fals sostre PB – A través d’aquest forat 
les instal·lacions passen del fals sostre de la planta 1 al fals sostre de la planta 
baixa. Es disposarà d’una columna de pladur per al tram entre la planta 1 i la 
planta baixa. Les dimensions mides del forat són: 1200x850mm 
Forat 1 – Forat de pas coberta – Fals sostre P1 – Z. Oficines General 1 – A 
través d’aquest forat les instal·lacions passen de la coberta al fals sostre 
d’Oficines General. En el cas de les instal·lacions per aire, aquest forat 
alimentarà els locals 1.1, 1.2 i 1.3. 
Forat 2 – Forat de pas coberta – Fals sostre P1 -  Z. Oficines General 2 
A través d’aquest forat les instal·lacions passen de la coberta al fals sostre 
d’Oficines General. En el cas de les instal·lacions per aire, aquest forat 
alimentarà els locals 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.11 i 1.12. Pel que fa a la instal·lació 
d’aigua de la Zona d’Oficines General, tots els tubs entraran i sortiran per 
aquest forat. 
Forat 3 – Forat de pas coberta – Fals sostre P1 – Z. Oficines General 3. A 
través d’aquest forat les instal·lacions passen de la coberta al fals sostre 
d’Oficines General. En el cas de les instal·lacions per aire, aquest forat 
alimentarà els locals 1.10, 1.14, 1.15, i 1.16 
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Forat 4 – Forat de pas coberta – Fals sostre P1 – Vestidors. A través d’aquest 
forat les instal·lacions passen de la coberta al fals sostre d’Oficines – Vestidors. 
En el cas de les instal·lacions per aire, aquest forat alimentarà els locals 1.20 i 
1.21. 
Forat 5 – Forat de pas coberta – Fals sostre P1 – Serveis (1). A través d’aquest 
forat les instal·lacions passen de la coberta al fals sostre dels serveis dels 
locals 1.8 i 1.9. 
Forat 6 – Forat de pas coberta – Fals sostre P1 – Serveis  (2). A través 
d’aquest forat les instal·lacions passen de la coberta al fals sostre dels serveis 
dels locals 1.17, 1.18 i 1.19. 
Forat 7 – Forat de pas coberta – Zona Producció Magatzem 1 (1). A través 
d’aquest forat els conductes d’aire d’entrada passen de la coberta al recinte 2.1 
de la Zona de Producció. 
Forat 8 – Forat de pas coberta – Zona Producció Magatzem 1 (2). A través 
d’aquest forat els conductes d’aire de sortida passen de la coberta al recinte 
2.1 de la Zona de Producció. 
Forat 9 – Forat de pas coberta – Zona Producció General (1). A través d’aquest 
forat els conductes d’aire d’entrada passen de la coberta a la Zona de 
Producció General, per alimentar les diferents uniats d’aire interiors. 
Forat 10 – Forat de pas coberta – Zona Producció General (2). A través 
d’aquest forat els conductes d’aire de sortida passen de la coberta a la Zona de 
Producció General. 
Forat 11 – Forat de pas coberta – Zona Producció – Magatzem 2 (1). A través 
d’aquest forat els conductes d’aire d’entrada passen de la coberta al recinte 2.2 
de la Zona de Producció. 
Forat 12 – Forat de pas coberta – Zona Producció – Magatzem 2 (2). A través 
d’aquest forat els conductes d’aire de sortida passen de la coberta al recinte 
2.2 de la Zona de Producció. 

Aquests forats estan especificats en el plànol 36, del Document de Plànols. 

14.6. Accessoris instal·lació per aire 

Pel que fa als difusors rotacionals, es col·locaran en el fals sostre de cada local de la 
Zona d’Oficines, connectats a una plenum d’impulsió. Les reixes de retorn, de la Zona 
d’Oficines Generals, aniran a nivell de terra, i es estaran dotades d’una columna de 
retorn de pladur. Pel que fa a les reixes de sortida de ventilació, es col·locaran el més 
amunt possible  del local.  

Les multitoveres de la Zona de Producció aniran instal·lades en conducte vist, i amb la 
distribució indicada en els plànols 38 i 39. 

14.7. Sistemes de tuberies d’aigua 

Pel que fa a les tuberies d’aigua, el circuit primari anirà situat sobre la coberta de la 
Zona d’Oficines, a tocar de la planta refredadora i de la caldera. També aniran per 
sobre  la coberta les tuberies de distribució d’aigua dels diferents climatitzadors d’aire 
primari.  
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Per a la Zona d’Oficines general, la instal·lació d’aigua entra a l’interior pel forat dos, 
descrit anteriorment, i es reparteix per les diferents UTA segons el esquema indicat al 
plànol 47 del Document de Plànols. 

Per a la Zona de Producció les tuberies d’aigua entraran per el forat 8 i 10 per 
alimentar les UTA dels recintes 2.4, 2.5 i 2.6. 
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15. Distribució de l’aire 
 

15.1. Conductes 

Per a la distribució de l’aire s’establiran els següents circuits de conductes: 

15.1.1. Conductes d’entrada 

Els conductes d’entrada són els que distribueixen l’aire del climatitzador d’aire primari 
exterior a les unitats de tractament d’aire interior. El cabal que acostumen a transportar 
són els de ventilació (exceptuant els vestidors i magatzems, que es veurà mes 
endavant). 

Climatitzador AP Zona Oficines General (Nº1) – UTA locals 1.1, 1.2 i 1.3 (Nº 1 i 
2) 
Climatitzador AP Zona Oficines General (Nº1) – UTA local 1.4 (Nº3) 
Climatitzador AP Zona Oficines General (Nº1) – UTA local 1.5 (Nº4) 
Climatitzador AP Zona Oficines General (Nº1) – UTA local 1.6 (Nº5) 
Climatitzador AP Zona Oficines General (Nº1) – UTA local 1.7 (Nº6) 
Climatitzador AP Zona Oficines General (Nº1) – UTA local 1.10 (Nº7) 
Climatitzador AP Zona Oficines General (Nº1) – UTA local 1.11 (Nº8) 
Climatitzador AP Zona Oficines General (Nº1) – UTA local 1.12 (Nº9) 
Climatitzador AP Zona Oficines General (Nº1) – UTA local 1.14 (Nº10) 
Climatitzador AP Zona Oficines General (Nº1) – UTA local 1.15 (Nº11) 
Climatitzador AP Zona Oficines General (Nº1) – UTA local 1.16 (Nº12) 
Climatitzador AP Zona Producció General (Nº2) – UTA local 2.4 (Nº 1, 2, 3 i 4) 
Climatitzador AP Zona Producció General (Nº2) – UTA local 2.5 (Nº5) 
Climatitzador AP Zona Producció General (Nº2) – UTA local 2.6 (Nº 6 i 7) 
 

15.1.2. Conductes de sortida 

Els conductes de sortida són els que porten l’aire viciat interior de cada local al 
climatitzador d’aire primari exterior. El cabal que acostumen a transportar és el de 
ventilació. 

Local 1.1, 1.2 i 1.3 – Climatitzador AP Zona Oficines Gral. (1) 
Local 1.4 – Climatitzador AP Zona Oficines General (1)  
Local 1.5 – Climatitzador AP Zona Oficines General (1)  
Local 1.6 – Climatitzador AP Zona Oficines General (1)  
Local 1.7 – Climatitzador AP Zona Oficines General (1)  
Local 1.10 – Climatitzador AP Zona Oficines General (1)  
Local 1.11 – Climatitzador AP Zona Oficines General (1)  
Local 1.12 – Climatitzador AP Zona Oficines General (1)  
Local 1.14 – Climatitzador AP Zona Oficines General (1)  
Local 1.15 – Climatitzador AP Zona Oficines General (1)  
Local 1.16 – Climatitzador AP Zona Oficines General (1)  
Local 2.4 – Climatitzador AP Zona Producció General (1)  
Local 2.5 – Climatitzador AP Zona Producció General (1)  
Local 2.6 – Climatitzador AP Zona Producció General (1)  
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15.1.3. Conductes d’impulsió 

Els conductes d’impulsió són els encarregats d’impulsar l’aire de la unitat de 
tractament a les unitats terminals d’impulsió (UTI). 

En el cas de la Zona d’Oficines General, i la Zona de Producció General tenim els 
següents conductes d’impulsió: 

UTA locals 1.1, 1.2 i 1.3 (Nº 1 i 2) – Difusors rotacionals local 1.1, 1.2 i 1.3 
UTA local 1.4 (Nº3) – Difusors rotacionals local 1.4 
UTA local 1.5 (Nº4) – Difusors rotacionals local 1.5 
UTA local 1.6 (Nº5) – Difusors rotacionals local 1.6 
UTA local 1.7 (Nº6) – Difusors rotacionals local 1.7 
UTA local 1.10 (Nº7) – Difusors rotacionals local 1.10 
UTA local 1.11 (Nº8) – Difusors rotacionals local 1.11 
UTA local 1.12 (Nº9) – Difusors rotacionals local 1.12 
UTA local 1.14 (Nº10) – Difusors rotacionals local 1.14 
UTA local 1.15 (Nº11) – Difusors rotacionals local 1.15 
UTA local 1.16 (Nº12) – Difusors rotacionals local 1.16 
UTA local 2.4 (Nº 1, 2, 3 i 4) – Multitoveres local 2.4 
UTA local 2.5 (Nº5) – Multitoveres local 2.5 
UTA local 2.6 (Nº 6 i 7) – Multitoveres local 2.6 

Per a les subzones Zona Oficines – Vestidors, Zona Producció – Magatzem 1 i Zona 
Producció – Magatzem 2, els conductes d’impulsió seran els que traslladen l’aire des 
del climatitzador exterior fins als elements terminals. 

Clim. AP Vestidors (Nº3) – Difusors rotacionals locals 1.20 i 1.21 
Clim. AP Magatzem recinte 2.1 (Nº4) – Multitoveres recinte 2.1 
Clim. AP Magatzem recinte 2.2 (Nº5) – Multitoveres recinte 2.2 

 
15.1.4. Conductes de retorn 

Els conductes de retorn, són els encarregats de traslladar l’aire des del una unitat 
terminal d’extracció (UTE) a la unitat de tractament d’aire corresponent. 

En el cas de la Zona d’Oficines General, i la Zona de Producció General tenim els 
següents conductes d’impulsió: 

Reixes de retorn locals 1.1, 1.2 i 1.3 – UTA locals 1.1, 1.2 i 1.3 (Nº 1 i 2) 
Reixa de retorn local 1.4 – UTA local 1.4 (Nº3) 
Reixa de retorn local 1.5 – UTA local 1.5 (Nº4) 
Reixa de retorn local 1.6 – UTA local 1.6 (Nº5) 
Reixa de retorn local 1.7 – UTA local 1.7 (Nº6) 
Reixa de retorn local 1.10 – UTA local 1.10 (Nº7) 
Reixa de retorn local 1.11 – UTA local 1.11 (Nº8) 
Reixa de retorn local 1.12 – UTA local 1.12 (Nº9) 
Reixa de retorn local 1.14 – UTA local 1.14 (Nº10) 
Reixa de retorn local 1.15 – UTA local 1.15 (Nº11) 
Reixa de retorn local 1.16 – UTA local 1.16 (Nº12) 
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Reixa de retorn local 2.4 – UTA local 2.4 (Nº 1, 2, 3 i 4) 
Reixa de retorn local 2.5 – UTA local 2.5 (Nº5) 
Reixa de retorn local 2.6 – UTA local 2.6 (Nº 6 i 7) 

Per a les subzones Zona Oficines – Vestidors, Zona Producció – Magatzem 1 i Zona 
Producció – Magatzem 2, els conductes de retorn seran els que traslladen l’aire des de 
les reixes retorn fins als climatitzadors exteriors. 

Reixes de retorn locals 1.20 i 1.21 – Clim. AP Vestidors (Nº3) 
Reixes de retorn recinte 2.1 – Clim. AP Magatzem recinte 2.1 (Nº4) 
Reixes de retorn recinte 2.2 – Clim. AP Magatzem recinte 2.2 (Nº5) 

 

15.2. Determinació dels cabals d’aire d’impulsió 

El cabal d’aire d’impulsió al local és el paràmetre bàsic a determinar per al disseny i 
càlcul de la xarxa de conductes. 

El cabal d’aire adoptat per al càlcul és una solució de compromís entre diversos 
factors:  

a) El balanç sensible del local permet determinar un primer valor de cabal d’aire 
b) El nombre de renovacions d’aire en el local. Com a mínim, per a una correcta 

difusió i distribució de l’aire dins el local faran falta 5 renovacions per hora. Per 
altra banda, el nombre màxim de renovacions per hora serà de 30 (en difusors 
rotacionals), per una qüestió de velocitat de l’aire. 

c) Prestacions exigibles a la bateria de calor/fred. 

 
15.2.1. Cabal d’impulsió en mode calefacció 

Es determinarà el cabal d’impulsió a partir del balanç sensible de cada local o recinte: 

 

Menyspreant la presencia d’humitat en el càlcul de l’entalpia especifica: 

 

 

On: 

Q – Càrrega tèrmica deguda als tancaments del local (Kw) 
m – Cabal màssic d’aire d’impulsió (Kg/s) 
cp – Calor específic de l’aire (KJ/KgK) 
T1 – Temperatura aire d’impulsió (ºC) 
T2 – Temperatura interior del local (ºC) 
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La temperatura de l’aire d’impulsió és una incògnita, que hem de determinar. 
Normalment com a valors orientatius es pren entre 30 i 40ºC. En el càlcul dels cabals, 
s’ha pres la temperatura d’impulsió aproximadament 10ºC major que la de l’interior del 
local a impulsar. Per tant per a la Zona d’Oficines General i Vestidors, serà de 31ºC, 
en la Zona de Producció General de 28ºC, i per als magatzems 25ºC. 

15.2.2. Cabal d’impulsió en mode refrigeració 

En aquest cas cal tenir en compte que l’aire d’impulsió al local ha de subministrar-se a 
unes condicions de cabal (m3/h), Temperatura (T1) i Humitat (W1) que permetin cobrir 
la càrrega de refrigeració sensible i latent del local. 

Es determinarà el cabal d’impulsió a partir del balanç sensible de cada local o recinte: 

 

Menyspreant la presencia d’humitat en el càlcul de l’entalpia especifica: 

 

 

On: 

Qs – Càrrega tèrmica interna sensible del local + Càrrega tèrmica tancaments del local 
(Kw) 
m – Cabal màssic d’aire d’impulsió (Kg/s) 
cp – Calor específic de l’aire (KJ/KgK) 
T1 – Temperatura aire d’impulsió (ºC) 
T2 – Temperatura interior del local (ºC) 
 

La temperatura de l’aire d’impulsió és una incògnita, que hem de determinar. En el 
càlcul dels cabals, s’ha pres la temperatura d’impulsió aproximadament 10ºC inferior 
que la de l’interior del local a impulsar. Per tant per a la Zona d’Oficines General i 
Producció General serà de 16ºC. 

15.3. Determinació dels cabals d’aire de retorn i recirculació 

En a la Zona d’Oficines General i Producció General, els cabals d’impulsió i de retorn 
no coincideixen, ja que cal tenir en compte que part del cabal impulsat serà retornat a 
la unitat de tractament d’aire interna i l’altra part, cap al climatitzador d’aire primari, 
situat a l’exterior. El cabal que retorna cap a la UTA interior, s’anomenarà cabal de 
retorn, i el que surt cap a l’exterior serà el cabal de ventilació, de manera que: 

. . . . . 

En la Zona d’Oficines – Vestidors i la Zona de Producció – Magatzem (1 i 2), el cabal 
d’impulsió i retorn si que coincideixen. Ens aquestes zones, cal tenir en compte qui hi 
haurà un cabal, que s’anomenarà de recirculació que serà el que  passarà per l’interior 
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de la secció de mescla del climatitzador situat a la coberta. Aquest el calcularem de la 
següent manera: 

. ó . . . . 

 

15.4. Taula de cabals d’aire 
 

A continuació es mostren els cabals d’aire calculats per a cada zona de l’edifici.  

Els cabals d’impulsió seleccionats per al dimensionat del sistema de conductes d’aire 
són els corresponen als obtinguts per al mode refrigeració, ja que són els més grans. 
Per als locals on només es climatitzi al hivern, es prendran els cabals corresponents al 
mode de calefacció. 

Els cabals de ventilació seran els determinats en el punt de “condicions de disseny”, i 
els cabals de retorn i recirculació es calculen segons l’apartat anterior. 

També s’ha calculat en número de renovacions d’aire de cada local: 

.  
. .  

 
 

Els càlculs estan realitzats detalladament en els annexos. 
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15.4.1. Cabals Zona Oficines 

Per a la Zona d’Oficines – General, es prendran els cabals corresponents al mode 
refrigeració, degut a que són més grans. Caldrà tenir en compte que quan la 
instal·lació treballi en mode calefacció, el cabal d’impulsió serà el de refrigeració, i en 
conseqüència la temperatura d’impulsió serà menor.  

CABALS D'AIRE DE REFÈRENCIA ZONA OFICINES ‐ GRAL 

Núm.  Denominació recinte 
Superfície 

(m2) 

Cabal 
impulsió 
(m3/h) 

Cabal 
ventilació 
(m3/h) 

Cabal 
retorn 
(m3/h) 

Renov /h 

1.1  Recepció i àrea d'atenció al client  154,26  3199  461  2738  7 

1.2  Escales‐ascensor  24,63  2555  74  2481  33 

1.3  Escales‐ascensor  23,74  2537  74  2463  34 

1.4  Departament d'administració  32,18  479  135  344  5 

1.5  Departament de direcció  35,85  475  107  368  4 

1.6  Departament de logística  35,27  636  105  531  6 

1.7  Departament de comptabilitat i f.  26,21  329  90  239  4 

1.8  W.C. dones oficines  15,66  ‐  ‐  ‐  ‐ 

1.9  W.C. homes oficines  15,66  ‐  ‐  ‐  ‐ 

1.10  Departament d'enginyeria i I+D  32,72  484  98  386  5 

1.11  Show Room i zona de vendes  55,30  749  166  583  5 

1.12  Sala de reunions  33,30  1028  360  668  10 

1.13  Distribuïdor tram 1  67,57  ‐  ‐  ‐  ‐ 

1.14  Menjador  51,34  1318  900  418  9 

1.15  Infermeria  19,93  312  90  222  5 

1.16  Laboratori control de qualitat i ass.  48,12  1015  144  871  7 

1.17  W.C. homes  22,22  ‐  ‐  ‐  ‐ 

1.18  W.C. dones  14,03  ‐  ‐  ‐  ‐ 

1.19  W.C. minusvàlids  5,59  ‐  ‐  ‐  ‐ 

1.20  Vestuaris homes  52,05  CÀLCUL APART 

1.21  Vestuaris dones  37,35  CÀLCUL APART 

1.22  Distribuïdor tram 2  56,58  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Taula 48 – Cabals d’aire de referència Zona Oficines – Gral. 

 

Per als vestidors, degut a que únicament es climatitzaran al hivern, es prendran els 
cabals del mode calefacció, tal i com s’indica a continuació: 

CABALS D'AIRE DE REFÈRENCIA ZONA OFICINES ‐ VESTIDORS 

Núm.  Denominació recinte 
Superfície 

(m2) 

Cabal 
impulsió 
(m3/h) 

Cabal 
ventilació 
(m3/h) 

Cabal 
recirculació 
(m3/h) 

Renov /h 

1.20  Vestuaris homes  52,05  448  324  124  3 

1.21  Vestuaris dones  37,35  343  144  199  3 
Taula 49 – Cabals d’aire de referència Zona Oficines - Vestidors 
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15.4.2. Cabals Zona Producció 

Per a la Zona de Producció – General, es prendran els cabals corresponents al mode 
refrigeració, degut a que són més grans. Caldrà tenir en compte que quan la 
instal·lació treballi en mode calefacció, el cabal d’impulsió serà el de refrigeració, i en 
conseqüència la temperatura d’impulsió serà menor.  

CABALS D'AIRE DE REFERENCIA ZONA PRODUCCIÓ GRAL. 

Núm.  Denominació recinte 
Superfície 

(m2) 
Cabal impulsió 

(m3/h) 
Cabal ventilació 

(m3/h) 
Cabal retorn 

(m3/h) 
Renov /h 

2.1  Magatzem d'entrada  299,66  CÀLCUL APART 

2.2  Magatzem de sortida  222,08  CÀLCUL APART 

2.3  Magatzem de residus  46  ‐  ‐  ‐  ‐ 

2.4  Àrea d'op. mecàniques  632,55  18953  1260  17693  3 

2.5  Recinte de soldadura  77,07  19771  9000  10771  29 

2.6  Recinte d'injecció  304,59  21525  605  20920  8 
Taula 50 – Cabals d’aire de referència Zona Producció – Gral  

 

Per als magatzems, degut a que únicament es climatitzaran al hivern, es prendran els 
cabals calculats per al mode calefacció, tal i com s’indica a continuació: 

CABALS D'AIRE DE REFERENCIA ZONA PRODUCCIÓ MAGATZEMS 

Núm.  Denominació recinte 
Superfície 

(m2) 
Cabal impulsió 

(m3/h) 
Cabal ventilació 

(m3/h) 
Cabal recirculació 

(m3/h) 
Renov./h

2.1  Magatzem d'entrada  299,66  2168  305  1863  1 

2.2  Magatzem de sortida  222,08  1917  225  1692  1 
Taula 51 – Cabals d’aire de referència Zona de Producció - Magatzems 

 
 

15.5. Tipus de conductes d’aire usats en la instal·lació 
 

En la instal·lació, tal i com està indicat en els plànols s’usaran diversos tipus de 
conductes. 

Conductes de Xapa rectangular. Són conductes de secció rectangular fabricats 
de xapa d’acer galvanitzada amb espessor de 0,5mm. S’utilitzaran en la Zona 
d’Oficines, per als trams exteriors, per a l’extracció interior dels serveis, i per 
algunes connexions a equips de la Zona de Producció. 
Conductes de Xapa circular. Són conductes de xapa d’acer galvanitzada 
d’espessor 0,5mm. S’utilitzaran per les connexions de les UTA, les impulsions, 
els retorns i les connexions amb les reixes de ventilació de la Zona d’Oficines 
General, en els vestidors s’utilitzaran per a la connexió dels diferents difusors i 
reixes, i finalment per a la Zona de Producció s’instal·laran per al transport 
principal d’aire d’entrada, sortida i impulsió.  
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Conductes de fibra tipus Climaver. Es tracta de conductes formats per panells 
de llana de vidre d’alta densitat revestits amb alumini reforçat i kraft, amb un 
espessor de 25mm. Aquests conductes s’instal·laran en l’entrada i sortida de 
l’aire de la Zona d’Oficines. 

 
15.6. Dimensionat dels conductes d’aire 

Els conductes d’aire es dimensionaran a partir dels cabals calculats per al mode de 
refrigeració, ja que són els cabals més grans. 

En els annexos es troben els càlculs realitzats per al dimensionat dels conductes amb 
més detall. 

Els diferents trams dels conductes estan definits en els plànols. Les inicials i els 
números de cada tram defineixen i ubiquen la posició del conducte en l’edifici. Per a 
cada tram s’indicarà el tipus de conducte, la seva ubicació, les seves dimensions 
mesurades des de l’interior i la seva longitud. 

CE – Conducte d’entrada. Si el numero porta una coma, el conducte està situat 
a l’exterior (exemple CE1’) 
CS - Conducte de sortida. Si el numero porta una coma, el conducte està situat 
a l’exterior (exemple CS1’) 
CI – Conducte d’impulsió. Correspon al tram de conducte posterior a una UTA 
interior. 
CR – Conducte de retorn. Correspon al tram de conducte entre la reixa de 
retorn i la UTA interior. 
CEX – Conducte d’extracció. Correspon al conducte d’extracció d’aire que va 
des de les boques d’extracció fins el ventilador. 
F1 – Forat d’entrada de l’exterior a  l’interior de l’edifici. 
E – Entrada. Normalment indica la connexió a una UTA interior. 
EV – Entrada ventilador. S’usa en els serveis. 
R – Punt de retorn a la UTA interior 
SV – Sortida ventilador. S’usa en els serveis. 
I – Punt d’impulsió d’una UTA interior 
RV – Reixa de ventilació 
RR – Reixa de retorn 
DR – Difusor rotacional 
BEX – Boca d’extracció serveis 
BE – Boca d’extracció recinte soldadura 

 
Es distingirà entre els conductes situats a l’interior de l’edifici i els situats a l’exterior, ja 
que aquests últims portaran un recobriment d’aïllament de llana mineral de vidre, i un 
acabat de xapa per sobre. 
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15.6.1. Zona d’Oficines General 

A continuació es mostra la distribució de conductes per a la Zona d’Oficines – General. 
Es distingirà entre els conductes d’entrada de ventilació, els de sortida, els d’impulsió a 
l’interior del local i els de retorn. 

CONDUCTES ENTRADA VENTILACIÓ AIRE ZONA OFICINES GRAL. 

Tram  B (mm)  H (mm)  Diàmetre (mm)  Material conducte  Longitud conducte (m) 

CE1' ‐ CE2'  600  300  ‐  XAPA RECTANGULAR EXT.  1,30 

CE2' ‐ F1  250  200  ‐  XAPA RECTANGULAR EXT.  9,60 

CE2' ‐ F2  250  250  ‐  XAPA RECTANGULAR EXT.  3,30 

CE2' ‐ F3  250  250  ‐  XAPA RECTANGULAR EXT.  16,60 

F1 ‐ CE1  250  200  ‐  CLIMAVER RECTANGULAR  8,30 

CE1 ‐ E1 (UTA)  ‐  ‐  200  XAPA CIRCULAR  1,00 

CE1 ‐ CE2  250  200  ‐  CLIMAVER RECTANGULAR  0,95 

CE2 ‐ E2 (UTA)  ‐  ‐  200  XAPA CIRCULAR  1,00 

F2 ‐ CE3  250  150  ‐  CLIMAVER RECTANGULAR  8,30 

CE3 ‐ E4 (UTA)  ‐  ‐  200  XAPA CIRCULAR  2,15 

CE3 ‐ CE4  250  150  ‐  CLIMAVER RECTANGULAR  3,75 

CE4 ‐ E6 (UTA)  ‐  ‐  200  XAPA CIRCULAR  2,40 

CE4 ‐ CE5  250  150  ‐  CLIMAVER RECTANGULAR  1,45 

CE5 ‐ E8 (UTA)  ‐  ‐  200  XAPA CIRCULAR  6,05 

CE5 ‐ CE6  250  125  ‐  CLIMAVER RECTANGULAR  1,00 

CE6 ‐ E3 (UTA)  ‐  ‐  200  XAPA CIRCULAR  2,15 

F2 ‐ CE7  250  150  ‐  CLIMAVER RECTANGULAR  4,65 

CE7 ‐ E9 (UTA)  ‐  ‐  200  XAPA CIRCULAR  2,15 

CE7 ‐ CE8  250  100  ‐  CLIMAVER RECTANGULAR  3,50 

CE8 ‐ E5 (UTA)  ‐  ‐  200  XAPA CIRCULAR  2,05 

F3 ‐ CE9  250  200  ‐  CLIMAVER RECTANGULAR  1,00 

CE9 ‐ E10 (UTA)  ‐  ‐  200  XAPA CIRCULAR  1,30 

F3 ‐ CE10  250  150  ‐  CLIMAVER RECTANGULAR  1,30 

CE10 ‐ E7 (UTA)  ‐  ‐  200  XAPA CIRCULAR  4,50 

CE10 ‐ CE11  250  150  ‐  CLIMAVER RECTANGULAR  0,50 

CE11 ‐ E11 (UTA)  ‐  ‐  200  XAPA CIRCULAR  2,30 

CE11 ‐  CE12  250  125  ‐  CLIMAVER RECTANGULAR  6,00 

CE12 a E12 (UTA)  ‐  ‐  200  XAPA CIRCULAR  5,05 
 

Taula 52 – Conductes entrada Z. Oficines Gral. 
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CONDUCTES SORTIDA VENTILACIÓ AIRE ZONA OFICINES GRAL. 

Tram  B (mm) H (mm)  Diàmetre (mm)  Material conducte  Longitud conducte (m) 

CS2' ‐ CS1'  600  300  ‐  XAPA RECTANGULAR EXT.  1,00 

F1 ‐ CS2'  250  200  ‐  XAPA RECTANGULAR EXT.  11,20 

F2 ‐ CS2'  250  250  ‐  XAPA RECTANGULAR EXT.  2,75 

F3 ‐ CS2'  250  250  ‐  XAPA RECTANGULAR EXT.  18,20 

CS1 ‐ F1  250  200  ‐  CLIMAVER RECTANGULAR  8,10 

RV1 (REIXA) ‐ CS1  ‐  ‐  200  XAPA CIRCULAR  0,20 

CS2 ‐ F2  250  200  ‐  CLIMAVER RECTANGULAR  1,35 

 CS2.1 ‐ CS2  ‐  ‐  200  XAPA CIRCULAR  1,40 

RV8 (REIXA) ‐ CS2.1   ‐  ‐  200  XAPA CIRCULAR  0,35 

CS2.2 ‐ CS2.1   ‐  ‐  200  XAPA CIRCULAR  4,40 

RV9 (REIXA) ‐ CS2.2    ‐  ‐  200  XAPA CIRCULAR  0,35 

CS3 ‐ CS2   250  150  ‐  CLIMAVER RECTANGULAR  1,60 

RV5 (REIXA) ‐ CS3   ‐  ‐  200  XAPA CIRCULAR  0,50 

CS4 ‐ CS3  250  150  ‐  CLIMAVER RECTANGULAR  5,80 

RV3 (REIXA) ‐ CS4   ‐  ‐  200  XAPA CIRCULAR  1,00 

CS5 ‐ CS4  250  125  ‐  CLIMAVER RECTANGULAR  5,70 

RV2 (REIXA) ‐ CS5   ‐  ‐  200  XAPA CIRCULAR  1,00 

RV7 (REIXA) ‐ CS5   ‐  ‐  200  XAPA CIRCULAR  0,50 

CS6 ‐F2   250  100  ‐  CLIMAVER RECTANGULAR  14,50 

RV4 (REIXA) ‐ CS6   ‐  ‐  200  XAPA CIRCULAR  1,15 

CS7 ‐ F3   250  200  ‐  CLIMAVER RECTANGULAR  0,50 

RV10 (REIXA) ‐ CS7   ‐  ‐  200  XAPA CIRCULAR  12,00 

 CS8 ‐ CS7  250  200  ‐  CLIMAVER RECTANGULAR  0,50 

RV11 (REIXA) ‐ CS8   ‐  ‐  200  XAPA CIRCULAR  0,60 

CS9 ‐ CS8   250  150  ‐  CLIMAVER RECTANGULAR  3,10 

RV12 (REIXA) ‐ CS9   ‐  ‐  200  XAPA CIRCULAR  0,60 

CS10 ‐ CS9   250  125  ‐  CLIMAVER RECTANGULAR  2,40 

RV6 (REIXA) ‐ CS10  ‐  ‐  200  XAPA CIRCULAR  1,25 

CS11 ‐ CS10   250  100  ‐  CLIMAVER RECTANGULAR  6,30 

RV13 (REIXA) ‐ CS11    ‐  ‐  200  XAPA CIRCULAR  1,25 
 

Taula 53 – Conductes sortida Z. Oficines Gral. 
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CONDUCTES IMPULSIÓ AIRE ZONA OFICINES GRAL. 

Tram  B (mm)  H (mm)  Diàmetre (mm)  Material conducte  Longitud conducte (m) 

I1 ‐ CI1.1  900  400  ‐  CLIMAVER RECTANGULAR  0,80 

CI1.1 ‐ CI1.2  500  350  ‐  CLIMAVER RECTANGULAR  2,30 

CI1.2 ‐ DR5 (DIFUSOR)  ‐  ‐  315  XAPA CIRCULAR  1,95 

CI1.2 ‐ DR6 (DIFUSOR)  ‐  ‐  315  XAPA CIRCULAR  1,95 

CI1.2 ‐ CI1.3  350  350  ‐  CLIMAVER RECTANGULAR  4,00 

CI1.3 ‐ DR7 (DIFUSOR)  ‐  ‐  315  XAPA CIRCULAR  2,00 

CI1.3 ‐ DR8 (DIFUSOR)  ‐  ‐  315  XAPA CIRCULAR  2,00 

I2 ‐ CI2.1  900  400  ‐  CLIMAVER RECTANGULAR  0,80 

CI2.1 ‐ CI2.2  500  350  ‐  CLIMAVER RECTANGULAR  2,30 

CI2.2 ‐ DR1 (DIFUSOR)  ‐  ‐  315  XAPA CIRCULAR  1,95 

CI1.2 ‐ DR2 (DIFUSOR)  ‐  ‐  315  XAPA CIRCULAR  1,95 

CI1.2 ‐ CI2.3  350  350  ‐  CLIMAVER RECTANGULAR  4,00 

CI2.3 ‐ DR3 (DIFUSOR)  ‐  ‐  315  XAPA CIRCULAR  2,00 

CI1.3 ‐ DR4 (DIFUSOR)  ‐  ‐  315  XAPA CIRCULAR  2,00 

I3 ‐ DR9 (DIFUSOR)  ‐  ‐  200  XAPA CIRCULAR  2,10 

I4 ‐ DR10 (DIFUSOR)  ‐  ‐  200  XAPA CIRCULAR  2,10 

I5 ‐ I5.1  ‐  ‐  200  XAPA CIRCULAR  2,25 

I5.1 ‐ DR11 (DIFUSOR)  ‐  ‐  200  XAPA CIRCULAR  1,90 

I5.1 ‐ DR12 (DIFUSOR)  ‐  ‐  200  XAPA CIRCULAR  1,90 

I6 ‐ DR13 (DIFUSOR)  ‐  ‐  200  XAPA CIRCULAR  1,90 

I7 ‐ DR14 (DIFUSOR)  ‐  ‐  200  XAPA CIRCULAR  0,60 

I8.1 ‐ DR15 (DIFUSOR)  ‐  ‐  200  XAPA CIRCULAR  2,65 

I8.2 ‐ DR16 (DIFUSOR)  ‐  ‐  200  XAPA CIRCULAR  2,65 

I9.1 ‐ DR17 (DIFUSOR)  ‐  ‐  200  XAPA CIRCULAR  3,50 

I9.2 ‐ DR18 (DIFUSOR)  ‐  ‐  200  XAPA CIRCULAR  4,65 

I10.1 ‐ DR20 (DIFUSOR)  ‐  ‐  250  XAPA CIRCULAR  4,25 

I10.2 ‐ DR19 (DIFUSOR)  ‐  ‐  250  XAPA CIRCULAR  4,65 

I11 ‐ DR21 (DIFUSOR)  ‐  ‐  200  XAPA CIRCULAR  3,20 

I12.1 ‐ DR22 (DIFUSOR)  ‐  ‐  200  XAPA CIRCULAR  2,65 

I12.2 ‐ DR23 (DIFUSOR)  ‐  ‐  200  XAPA CIRCULAR  2,65 

 

Taula 54 – Conductes impulsió Z. Oficines Gral. 
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CONDUCTES RETORN AIRE ZONA OFICINES GRAL. 

Tram  B (mm)  H (mm)  Diàmetre (mm)  Material conducte  Longitud conducte (m) 

RR6 ‐ CR1.2  ‐  ‐  350  XAPA CIRCULAR  2,50 

RR5 ‐ CR1.2  ‐  ‐  350  XAPA CIRCULAR  0,60 

CR1.2 ‐ CR1.1  ‐  ‐  500  XAPA CIRCULAR  5,25 

RR4 ‐ CR1.1  ‐  ‐  350  XAPA CIRCULAR  0,60 

CR1.1 ‐ R1  ‐  ‐  500  XAPA CIRCULAR  11,70 

RR3 ‐ CR2.2  ‐  ‐  350  XAPA CIRCULAR  7,45 

RR2 ‐ CR2.2  ‐  ‐  350  XAPA CIRCULAR  0,55 

CR2.2 ‐ CR2.1  ‐  ‐  500  XAPA CIRCULAR  7,60 

RR1 ‐ CR2.1  ‐  ‐  350  XAPA CIRCULAR  1,90 

CR2.1 ‐ R2  ‐  ‐  500  XAPA CIRCULAR  8,25 

RR7 ‐ R3  ‐  ‐  200  XAPA CIRCULAR  8,20 

RR8 ‐ R4  ‐  ‐  200  XAPA CIRCULAR  8,10 

RR9 ‐ R5  ‐  ‐  200  XAPA CIRCULAR  8,40 

RR10 ‐ R6  ‐  ‐  200  XAPA CIRCULAR  7,68 

RR11 ‐ R7  ‐  ‐  200  XAPA CIRCULAR  6,45 

RR12 ‐ R8  ‐  ‐  200  XAPA CIRCULAR  8,35 

RR13 ‐ CR9.1  ‐  ‐  200  XAPA CIRCULAR  3,50 

RR14 ‐ CR9.1  ‐  ‐  200  XAPA CIRCULAR  6,20 

CR9.1 ‐ R9  ‐  ‐  200  XAPA CIRCULAR  1,90 

RR15 ‐ R10  ‐  ‐  200  XAPA CIRCULAR  9,95 

RR16  ‐ R11  ‐  ‐  200  XAPA CIRCULAR  9,25 

RR17 ‐ CR12.1  ‐  ‐  200  XAPA CIRCULAR  5,90 

RR18 ‐ CR12.1  ‐  ‐  200  XAPA CIRCULAR  5,90 

CR12.1 ‐ R12  ‐  ‐  200  XAPA CIRCULAR  6,20 

 

Taula 55 – Conductes retorn Z. Oficines Gral. 
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15.6.2. Zona d’Oficines – Vestidors 

A continuació es mostra la distribució de conductes per a la Zona d’Oficines – 
Vestidors. Es distingirà entre els conductes d’entrada i els de sortida, transportaran 
tant el cabal d’impulsió necessari com el de ventilació: 

 

CONDUCTES ENTRADA AIRE ZONA OFICINES ‐ VESTIDORS 

Tram  B (mm)  H (mm)  Diàmetre (mm)  Material conducte  Longitud conducte (m) 

CE3' ‐ CE4'  300  300  ‐  XAPA RECTANGULAR EXT.  0,50 

CE4' ‐ F4  250  250  ‐  XAPA RECTANGULAR EXT.  1,65 

F4 ‐ CE13  200  200  ‐  CLIMAVER RECTANGULAR  6,55 

CE13 ‐ DR26 (DIFUSOR)  ‐  ‐  125  XAPA CIRCULAR  0,53 

CE13 ‐ CE14  200  200  ‐  CLIMAVER RECTANGULAR  1,75 

CE14 ‐ DR27 (DIFUSOR)  ‐  ‐  125  XAPA CIRCULAR  0,53 

CE14 ‐ CE15  200  200  ‐  CLIMAVER RECTANGULAR  1,95 

CE15 ‐ DR28 (DIFUSOR)  ‐  ‐  125  XAPA CIRCULAR  0,53 

CE13 ‐ CE16  200  200  ‐  CLIMAVER RECTANGULAR  1,75 

CE16 ‐ DR25 (DIFUSOR)  ‐  ‐  125  XAPA CIRCULAR  0,53 

CE16 ‐ CE17  200  200  ‐  CLIMAVER RECTANGULAR  1,95 

CE17 ‐ DR24 (DIFUSOR)  ‐  ‐  125  XAPA CIRCULAR  0,53 

F4 ‐ CE18  200  200  ‐  CLIMAVER RECTANGULAR  7,30 

CE18 ‐ DR29 (DIFUSOR)  ‐  ‐  125  XAPA CIRCULAR  1,20 

CE18 ‐ DR30 (DIFUSOR)  ‐  ‐  125  XAPA CIRCULAR  1,20 

CE18 ‐ CE19  200  200  ‐  CLIMAVER RECTANGULAR  2,65 

CE19 ‐ DR31 (DIFUSOR)  ‐  ‐  125  XAPA CIRCULAR  1,20 

CE19 ‐ DR32 (DIFUSOR)  ‐  ‐  125  XAPA CIRCULAR  1,20 
Taula 56 – Conductes entrada Z. Oficines - Vestidors 

 
 

CONDUCTES SORTIDA AIRE ZONA OFICINES ‐ VESTIDORS 

Tram  B (mm)  H (mm)  Diàmetre (mm)  Material conducte  Longitud conducte (m) 

CS4' ‐ CS3'  300  300  ‐  XAPA RECTANGULAR EXT.  0,50 

F4 ‐ CS4'  250  250  ‐  XAPA RECTANGULAR EXT.  2,40 

CS12 ‐ F4  250  250  ‐  CLIMAVER RECTANGULAR  2,85 

RV14 ‐ CS12  ‐  ‐  200  XAPA CIRCULAR  0,40 

CS13 ‐ F4  250  250  ‐  CLIMAVER RECTANGULAR  2,90 

RV15 ‐ CS13  ‐  ‐  200  XAPA CIRCULAR  0,40 
Taula 57 – Conductes sortida Z. Oficines - Vestidors 
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15.6.3. Zona d’Oficines – Serveis 

Per a la Zona d’Oficines – Serveis, es tindran dos trams de conductes: un abans del 
ventilador, en el qual es connectaran totes les boques d’extracció i un altre després del 
ventilador, el qual farà la descàrrega a l’exterior a través de la coberta.  

CONDUCTES EXTRACCIÓ AIRE ZONA OFICINES ‐ SERVEIS 1.8 i 1.9 

Tram  B (mm)  H (mm) Diàmetre (mm) Material conducte  Longitud conducte (m)

SV1 ‐ F5  ‐  ‐  250  XAPA CIRCULAR  1,00 

CEX1 ‐ EV1  325  325  ‐  XAPA RECTANGULAR  0,40 

CEX2 ‐ CEX1  200  200  ‐  XAPA RECTANGULAR  0,50 

BEX1 (BOCA EX.) ‐ CEX2  ‐  ‐  100  XAPA CIRCULAR  0,90 

BEX2 (BOCA EX.) ‐ CEX2  ‐  ‐  100  XAPA CIRCULAR  1,15 

CEX3 ‐ CEX2  200  200  ‐  XAPA RECTANGULAR  1,75 

CEX4 ‐ CEX 3  150  150  ‐  XAPA RECTANGULAR  0,35 

BEX3 (BOCA EX.) ‐ CEX4  ‐  ‐  100  XAPA CIRCULAR  1,85 

CEX5 ‐ CEX4  150  150  ‐  XAPA RECTANGULAR  0,30 

BEX4 (BOCA EX.) ‐ CEX5  ‐  ‐  100  XAPA CIRCULAR  1,75 

CEX6 ‐ CEX5  150  150  ‐  XAPA RECTANGULAR  1,25 

BEX5 (BOCA EX.) ‐ CEX6  ‐  ‐  100  XAPA CIRCULAR  1,85 
Taula 58 – Conductes extracció Z. Oficines – Serveis 1.8 i 1.9 

CONDUCTES EXTRACCIÓ AIRE ZONA OFICINES ‐ SERVEIS 1.17, 1.18  i 1.19 

Tram  B (mm)  H (mm)  Diàmetre (mm) Material conducte  Longitud conducte (m)

SV2 ‐ F6  ‐  ‐  250  XAPA CIRCULAR  1,00 

CEX7 ‐ EV2  325  325  ‐  XAPA RECTANGULAR  0,60 

CEX8 ‐ CEX7  200  200  ‐  XAPA RECTANGULAR  2,50 

BEX6 (BOCA EX.) ‐ CEX8  ‐  ‐  100  XAPA CIRCULAR  0,40 

CEX9 ‐ CEX8  200  200  ‐  XAPA RECTANGULAR  1,70 

BEX7 (BOCA EX.) ‐ CEX9  ‐  ‐  100  XAPA CIRCULAR  1,20 

CEX10 ‐ CEX9  200  200  ‐  XAPA RECTANGULAR  1,05 

CEX11 ‐ CEX10  150  150  ‐  XAPA RECTANGULAR  0,25 

BEX8 (BOCA EX.) ‐ CEX11  ‐  ‐  100  XAPA CIRCULAR  1,20 

CEX12 ‐ CEX11  150  150  ‐  XAPA RECTANGULAR  0,30 

BEX9 (BOCA EX.) ‐ CEX12  ‐  ‐  100  XAPA CIRCULAR  0,40 

CEX13 ‐ CEX12  150  150  ‐  XAPA RECTANGULAR  1,20 

BEX10 (BOCA EX.) ‐ CEX13  ‐  ‐  100  XAPA CIRCULAR  1,20 

CEX14 ‐ CEX7  200  200  ‐  XAPA RECTANGULAR  2,20 

BEX11 (BOCA EX.) ‐ CEX14  ‐  ‐  100  XAPA CIRCULAR  0,95 

CEX15 ‐ CEX14  200  200  ‐  XAPA RECTANGULAR  1,30 

BEX12 (BOCA EX.) ‐ CEX15  ‐  ‐  100  XAPA CIRCULAR  0,45 

BEX13 (BOCA EX.) ‐ CEX15  ‐  ‐  100  XAPA CIRCULAR  0,95 

CEX16 ‐ CEX15  200  200  ‐  XAPA RECTANGULAR  1,10 

CEX17 ‐ CEX16  150  150  ‐  XAPA RECTANGULAR  0,30 

BEX14 (BOCA EX.) ‐ CEX17  ‐  ‐  100  XAPA CIRCULAR  0,95 

CEX18 ‐ CEX17  150  150  ‐  XAPA RECTANGULAR  1,95 

BEX15 (BOCA EX.) ‐ CEX18  ‐  ‐  100  XAPA CIRCULAR  0,30 
Taula 59 – Conductes extracció Z. Oficines – Serveis 1.17, 1.18 i 1.19 
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15.6.4. Zona de Producció – Magatzems  

En els magatzems es distingirà entre els conductes d’entrada i els de sortida, que 
transportaran tant el cabal d’impulsió necessari com el de ventilació: 

CONDUCTES ENTRADA AIRE ZONA PRODUCCIÓ ‐ MAGATZEM 2.1 

Tram  B (mm)  H (mm)  Diàmetre (mm) Material conducte  Longitud conducte (m)

CE1' ‐ CE2'  400  300  ‐  XAPA RECTANGULAR EXT. 1,10 

CE2' ‐ F7  ‐  ‐  400  XAPA CIRCULAR EXT.  1,40 

F7 ‐ CE1  ‐  ‐  400  XAPA CIRCULAR  6,60 

CE1 ‐ CE2  ‐  ‐  400  XAPA CIRCULAR  3,95 

CE2 ‐ CE3  ‐  ‐  400  XAPA CIRCULAR  3,95 

CE3 ‐ CE4  ‐  ‐  400  XAPA CIRCULAR  3,95 

CE4 ‐ CE5  ‐  ‐  400  XAPA CIRCULAR  3,95 

CE5 ‐ CE6  ‐  ‐  350  XAPA CIRCULAR  3,95 

CE6 ‐ CE7  ‐  ‐  300  XAPA CIRCULAR  4,50 
Taula 60  – Conductes entrada Z. Producció – Magatzem1 

CONDUCTES SORTIDA AIRE ZONA PRODUCCIÓ ‐ MAGATZEM 2.1 

Tram  B (mm)  H (mm)  Diàmetre (mm) Material conducte  Longitud conducte (m)

CS2' ‐ CS1'  400  300  ‐  XAPA RECTANGULAR EXT. 1,10 

F8 ‐ CS2'  ‐  ‐  400  XAPA CIRCULAR EXT.  6,00 

CS1 ‐ F8  ‐  ‐  400  XAPA CIRCULAR  0,75 

RV1‐ CS1  ‐  ‐  250  XAPA CIRCULAR  1,55 

CS2 ‐ CS1  ‐  ‐  400  XAPA CIRCULAR  28,60 

RV2 ‐ CS2  ‐  ‐  250  XAPA CIRCULAR  1,55 
Taula 61  – Conductes sortida Z. Producció – Magatzem1 

CONDUCTES ENTRADA AIRE ZONA PRODUCCIÓ ‐ MAGATZEM 2.2 

Tram  B (mm)  H (mm)  Diàmetre (mm) Material conducte  Longitud conducte (m)

CE3'‐ CE4'  400  300  ‐  XAPA RECTANGULAR EXT. 1,10 

CE4' ‐ F11  ‐  ‐  400  XAPA CIRCULAR EXT.  1,40 

F11 ‐ CE8  ‐  ‐  400  XAPA CIRCULAR  14,00 

CE8 ‐ CE9  ‐  ‐  400  XAPA CIRCULAR  4,40 

CE9 ‐ CE10  ‐  ‐  400  XAPA CIRCULAR  4,40 

CE10 ‐ CE11  ‐  ‐  400  XAPA CIRCULAR  4,40 

CE11 ‐ CE12  ‐  ‐  350  XAPA CIRCULAR  4,40 

CE12 ‐ CE13  ‐  ‐  300  XAPA CIRCULAR  7,95 
Taula 62  – Conductes entrada Z. Producció – Magatzem2 

CONDUCTES SORTIDA AIRE ZONA PRODUCCIÓ ‐ MAGATZEM 2.2 

Tram  B (mm)  H (mm)  Diàmetre (mm) Material conducte  Longitud conducte (m)

CS4' ‐ CS3'  400  300  ‐  XAPA RECTANGULAR EXT. 1,10 

F12 ‐ CS4'  ‐  ‐  400  XAPA CIRCULAR EXT.  1,85 

CS3 ‐ F12  ‐  ‐  400  XAPA CIRCULAR  11,05 

RV3 ‐ CS3  ‐  ‐  250  XAPA CIRCULAR  0,65 

CS4 ‐ CS3  ‐  ‐  400  XAPA CIRCULAR  26,70 

RV4 ‐ CS4  ‐  ‐  250  XAPA CIRCULAR  0,65 
Taula 63  – Conductes sortida Z. Producció – Magatzem2 

 



 
 
 

115 
MEMÒRIA DEL PROJECTE 

Instal·lacions Tèrmiques 
 de Climatització Industrial 

Gener de 2012

15.6.5. Zona de Producció – General  

A continuació es mostra la distribució de conductes per a la Zona de Producció – 
General. Es distingirà entre els conductes d’entrada de ventilació, els de sortida, els 
d’impulsió a l’interior del local i els de retorn. 

CONDUCTES ENTRADA VENTILACIÓ AIRE ZONA PRODUCCIÓ GRAL. 

Tram  B (mm)  H (mm)  Diàmetre (mm)  Material conducte  Longitud conducte (m)

CE5' ‐ CE6'  900  500  ‐  XAPA RECTANGULAR EXT.  1,85 

CE6' ‐ F10  ‐  ‐  900  XAPA CIRCULAR EXT.  8,95 

F10 ‐ CE14  ‐  ‐  300  XAPA CIRCULAR  17,50 

CE14 ‐ E1 (UTA1)  200  200  ‐  XAPA RECTANGULAR  2,00 

CE14 ‐ CE15  ‐  ‐  300  XAPA CIRCULAR  12,45 

CE15 ‐ E2 (UTA2)  200  200  ‐  XAPA RECTANGULAR  2,00 

CE15 ‐ CE16  ‐  ‐  300  XAPA CIRCULAR  2,25 

CE16 ‐ E3 (UTA3)  200  200  ‐  XAPA RECTANGULAR  2,00 

CE16 ‐ CE17  ‐  ‐  250  XAPA CIRCULAR  12,50 

CE17 ‐ E4 (UTA4)  200  200  ‐  XAPA RECTANGULAR  2,00 

F10 ‐ CE18  ‐  ‐  900  XAPA CIRCULAR  17,50 

CE18 ‐ E5 (UTA5)  1500  700  ‐  XAPA RECTANGULAR  3,80 

CE18 ‐ CE19  ‐  ‐  200  XAPA CIRCULAR  17,65 

CE19 ‐ E6 (UTA6)  150  150  ‐  XAPA RECTANGULAR  3,25 

CE19 ‐ CE20  ‐  ‐  200  XAPA CIRCULAR  4,35 

CE20 ‐ E7 (UTA7)  150  150  ‐  XAPA RECTANGULAR  3,25 
Taula 64  – Conductes entrada Z. Producció – Gral. 

CONDUCTES SORTIDA VENTILACIÓ AIRE ZONA PRODUCCIÓ GRAL. 

Tram  B (mm)  H (mm)  Diàmetre (mm)  Material conducte  Longitud conducte (m)

CS6' ‐ CS5'  900  500  ‐  XAPA RECTANGULAR EXT.  1,85 

F9 ‐ CS6'  ‐  ‐  900  XAPA CIRCULAR EXT.  11,90 

CS5 ‐ F9  ‐  ‐  900  XAPA CIRCULAR  19,45 

CS6 ‐ CS5  ‐  ‐  700  XAPA CIRCULAR  0,60 

RV5 (REIXA) ‐ CS6  ‐  ‐  200  XAPA CIRCULAR  0,70 

CS7 ‐ CS6  ‐  ‐  700  XAPA CIRCULAR  6,45 

CS8 ‐ CS7  ‐  ‐  600  XAPA CIRCULAR  3,00 

BE3 (BOCA EXT.)  ‐ CS8  ‐  ‐  400  XAPA CIRCULAR  1,00 

CS9 ‐ CS8  ‐  ‐  400  XAPA CIRCULAR  3,90 

BE2 (BOCA EXT.) ‐ CS9  ‐  ‐  400  XAPA CIRCULAR  1,00 

BE1 (BOCA EXT.) ‐ CS9  ‐  ‐  400  XAPA CIRCULAR  6,60 

CS10 ‐ CS8  ‐  ‐  400  XAPA CIRCULAR  3,90 

BE4 (BOCA EXT.) ‐ CS10  ‐  ‐  400  XAPA CIRCULAR  1,00 

BE5 (BOCA EXT.) ‐ CS10  ‐  ‐  400  XAPA CIRCULAR  6,60 

CS11 ‐ CS7  ‐  ‐  250  XAPA CIRCULAR  6,50 

RV6 (REIXA) ‐ CS11  ‐  ‐  200  XAPA CIRCULAR  0,45 

RV7 (REIXA) ‐ CS11  ‐  ‐  200  XAPA CIRCULAR  30,70 
Taula 65  – Conductes sortida Z. Producció – Gral. 
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CONDUCTES IMPULSIÓ AIRE ZONA PRODUCCIÓ GRAL. 

Tram  B (mm)  H (mm)  Diàmetre (mm)  Material conducte  Longitud conducte (m) 

I1 ‐ CI1  360  360  ‐  XAPA RECTANGULAR  0,45 

CI1 ‐ CI2  ‐  ‐  500  XAPA CIRCULAR  1,00 

CI2 ‐ CI3  ‐  ‐  500  XAPA CIRCULAR  2,45 

CI3 ‐ CI4  ‐  ‐  500  XAPA CIRCULAR  2,45 

CI4 ‐ CI5  ‐  ‐  500  XAPA CIRCULAR  2,45 

CI5 ‐ CI6  ‐  ‐  500  XAPA CIRCULAR  2,45 

CI6 ‐ CI7  ‐  ‐  500  XAPA CIRCULAR  2,45 

CI7 ‐ CI8  ‐  ‐  500  XAPA CIRCULAR  0,75 

CI8 ‐ CI9   ‐  ‐  450  XAPA CIRCULAR  1,70 

CI9 ‐ CI10  ‐  ‐  450  XAPA CIRCULAR  0,75 

CI10 ‐ CI11  ‐  ‐  400  XAPA CIRCULAR  2,50 

I2 ‐ CI12  360  360  ‐  XAPA RECTANGULAR  0,30 

CI12 ‐ CI13  ‐  ‐  500  XAPA CIRCULAR  2,70 

CI13 ‐ CI14  ‐  ‐  500  XAPA CIRCULAR  2,20 

CI14 ‐ CI15  ‐  ‐  500  XAPA CIRCULAR  2,20 

CI15 ‐ CI16  ‐  ‐  500  XAPA CIRCULAR  2,20 

CI16 ‐ CI17  ‐  ‐  500  XAPA CIRCULAR  3,20 

I3 ‐ CI18  360  360  ‐  XAPA RECTANGULAR  0,30 

CI18 ‐ CI19  ‐  ‐  500  XAPA CIRCULAR  2,70 

CI19 ‐ CI20  ‐  ‐  500  XAPA CIRCULAR  2,20 

CI20 ‐ CI21  ‐  ‐  500  XAPA CIRCULAR  2,20 

CI21 ‐ CI22  ‐  ‐  500  XAPA CIRCULAR  2,20 

CI22 ‐ CI23  ‐  ‐  500  XAPA CIRCULAR  3,20 

I4 ‐ CI24  360  360  ‐  XAPA RECTANGULAR  0,45 

CI24 ‐ CI25  ‐  ‐  500  XAPA CIRCULAR  1,00 

CI25 ‐ CI26  ‐  ‐  500  XAPA CIRCULAR  2,45 

CI26 ‐ CI27  ‐  ‐  500  XAPA CIRCULAR  2,45 

CI27 ‐ CI28  ‐  ‐  500  XAPA CIRCULAR  2,45 

CI28 ‐ CI29  ‐  ‐  500  XAPA CIRCULAR  2,45 

CI29 ‐ CI30  ‐  ‐  500  XAPA CIRCULAR  2,45 

CI30 ‐ CI31  ‐  ‐  500  XAPA CIRCULAR  0,75 

CI31 ‐ CI32  ‐  ‐  450  XAPA CIRCULAR  1,70 

CI32 ‐ CI33  ‐  ‐  450  XAPA CIRCULAR  0,75 

CI33 ‐ CI34  ‐  ‐  400  XAPA CIRCULAR  2,50 

I5 ‐ CI35  900  900  ‐  XAPA RECTANGULAR  0,35 

CI35 ‐ CI36  900  900  ‐  XAPA RECTANGULAR  1,20 

CI36 ‐ CI37  ‐  ‐  800  XAPA CIRCULAR  2,80 

CI37 ‐ CI38  ‐  ‐  800  XAPA CIRCULAR  1,65 

CI38 ‐ CI39  ‐  ‐  800  XAPA CIRCULAR  2,25 

CI35 ‐ CI40  900  900  ‐  XAPA RECTANGULAR  1,20 

CI40 ‐ CI41  ‐  ‐  800  XAPA CIRCULAR  2,80 

CI41 ‐ CI42  ‐  ‐  800  XAPA CIRCULAR  1,65 
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CI42 ‐ CI43  ‐  ‐  800  XAPA CIRCULAR  2,25 

I6 ‐ CI44  640  640  ‐  XAPA RECTANGULAR  0,65 

CI44 ‐ CI45  ‐  ‐  800  XAPA CIRCULAR  0,65 

CI45 ‐ CI46  ‐  ‐  800  XAPA CIRCULAR  3,75 

CI46 ‐ CI47  ‐  ‐  800  XAPA CIRCULAR  3,75 

CI47 ‐ CI48  ‐  ‐  800  XAPA CIRCULAR  3,75 

CI48 ‐ CI49  ‐  ‐  800  XAPA CIRCULAR  1,00 

CI49 ‐ CI50  ‐  ‐  700  XAPA CIRCULAR  2,80 

CI50 ‐ CI51  ‐  ‐  700  XAPA CIRCULAR  3,75 

CI51 ‐ CI52  ‐  ‐  700  XAPA CIRCULAR  1,00 

CI52 ‐ CI53  ‐  ‐  600  XAPA CIRCULAR  3,80 

I7 ‐ CI54  640  640  ‐  XAPA RECTANGULAR  0,65 

CI54 ‐ CI55  ‐  ‐  800  XAPA CIRCULAR  0,65 

CI55 ‐ CI56  ‐  ‐  800  XAPA CIRCULAR  3,75 

CI56 ‐ CI57  ‐  ‐  800  XAPA CIRCULAR  3,75 

CI57 ‐ CI58  ‐  ‐  800  XAPA CIRCULAR  3,75 

CI58 ‐ CI59  ‐  ‐  800  XAPA CIRCULAR  1,00 

CI59 ‐ CI60  ‐  ‐  700  XAPA CIRCULAR  2,80 

CI60 ‐ CI61  ‐  ‐  700  XAPA CIRCULAR  3,75 

CI61 ‐ CI62  ‐  ‐  700  XAPA CIRCULAR  1,00 

CI62 ‐ CI63  ‐  ‐  600  XAPA CIRCULAR  3,80 
Taula 66  – Conductes impulsió Z. Producció – Gral. 

 
 

CONDUCTES RETORN AIRE ZONA PRODUCCIÓ GRAL. 

Tram  B (mm)  H (mm)  Diàmetre (mm)  Material conducte  Longitud conducte (m) 

RR1/RR3 ‐ R1  700  300  ‐  XAPA RECTANGULAR  6,70 

RR4/RR6 ‐ R2  700  300  ‐  XAPA RECTANGULAR  7,15 

RR7/RR9 ‐R3  700  300  ‐  XAPA RECTANGULAR  10,30 

RR10/RR12 ‐R4  700  300  ‐  XAPA RECTANGULAR  7,50 

RR13/RR14 ‐ R5  500  500  ‐  XAPA RECTANGULAR  14,90 

RR15/RR16 ‐R5  500  500  ‐  XAPA RECTANGULAR  14,90 

RR17/RR20 ‐R6  1000  500  ‐  XAPA RECTANGULAR  5,50 

RR21/RR24 ‐R7  1000  500  ‐  XAPA RECTANGULAR  5,50 
Taula 67  – Conductes retorn Z. Producció – Gral. 
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16. Distribució de l’aigua 

 
16.1. Tuberies 

Per a la distribució de l’aigua s’establiran el circuit primari i el circuit secundari, amb 
l’objectiu de separar la producció de la demanda.  

Les tuberies seran d’acer negre sense soldadura DIN 2440, i aniran aïllades amb 
aïllament del tipus ARMAFLEX pel seu exterior. L’espessor mínim d’aïllament ve 
determinat pel RITE on en funció de si la tuberia passa per l’interior de l’edifici o 
l’exterior, i el seu diàmetre exterior, es determinar un espessor d’aïllament. Per a 
tuberies interiors, l’espessor d’aïllament rondarà entre els 25 i 30mm en funció de si el 
diàmetre exterior de la tuberia és menor o major a 35mm.  

Per a tuberies exteriors, aquest espessor s’incrementarà a 35 a 40mm en funció de les 
mateixes variables. 

16.1.1. Circuit primari 

El circuit primari és el que porta l’aigua des de l’element generador d’aigua 
calenta/freda al col·lector d’impulsió. 

En la instal·lació present es tindrà dos circuits primaris: 

Planta Refredadora d’aigua – Col·lector d’impulsió d’aigua freda 
Caldera – Col·lector d’impulsió d’aigua calenta 

 

16.1.2. Circuit secundari 

El circuit secundari és el que porta l’aigua des del col·lector d’impulsió als diferents 
climatitzadors i unitats de tractament d’aire interiors. 

A la instal·lació es tindrà 6 circuits secundaris: 

Col·lector d’impulsió AF – Clim. AP Zona Oficines Gral. + UTA Zona Oficines 
Gral. 
Col·lector d’impulsió AC – Clim. AP Zona Oficines Gral. + UTA Zona Oficines 
Gral. 
Col·lector d’impulsió AF – Clim. AP Magatzem1 + UTA Zona Producció Gral. 
(recinte 2.4) 
Col·lector d’impulsió AC – Clim. AP Magatzem1 + UTA Zona Producció Gral. 
(recinte 2.4) 
Col·lector d’impulsió AF – Clim. AP Zona Producció Gral. + Clim. AP Vestidors 
+ UTA Zona Producció Gral. (recinte 2.5 i 2.6) 
Col·lector d’impulsió AC – Clim. AP Zona Producció Gral. + Clim. AP Vestidors 
+ UTA Zona Producció Gral. (recinte 2.5 i 2.6) 
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16.2. Determinació dels cabal d’aigua dels equips de la instal·lació 

Per al càlcul del cabal d’aigua necessària per poder vèncer les càrregues tèrmiques 
del local, es farà servir la següent expressió: 

∆  

On: 

Qaigua – Potència necessària per a la climatització del local (Kw) 
maigua – Cabal màssic d’aigua a determinar (Kg/s) 
cp – Calor específic de l’aigua (4,184KJ/KgK) 
∆T – Diferència de temperatura entre l’entrada i la sortida de la bateria (ºC) 
 
Per a la instal·lació d’aigua freda, és prendrà un ∆T de 5ºC (12/7ºC), mentre que per al 

circuit d’aigua calenta es prendrà un ∆T de 10ºC (60/50ºC). 

Aquests cabals corresponen al circuit secundari, que és el que es mou entre el 
col·lector d’impulsió, les bateries de les unitats de tractament d’aire i el col·lector de 
retorn. 
De cara al circuit primari, que és el que es mou entre els col·lectors d’impulsió i retorn i 
els equips de generació d’aigua calenta i freda, el cabal es calcularà en funció dels 
equips i circuits secundaris que hi hagi en la instal·lació.  

En els annexos es troben els càlculs en detall. A continuació es mostren els cabal 
d’aigua necessaris per a cada equip de la instal·lació, tant en mode calefacció com en 
refrigeració. 
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16.2.1. Cabal d’aigua equips instal·lació en mode calefacció 

Els equips de la instal·lació que necessiten aigua calenta pel funcionament de les 
seves bateries de calor, són els climatitzadors d’aire primari de la coberta, i les unitats 
de tractament d’aire interior dels locals i recintes de la Zona d’Oficines i Producció.  

A continuació es mostren per a la Zona d’Oficines – General i Vestidors els cabals 
d’aigua necessaris per mantenir les condicions interiors del local: 

CABAL AIGUA CIRCUIT SECUNDARI ‐ CLIMATITZADOR AP ZONA OFICINES GRAL. 

Climatitzador Aire primari  Ref. climatitzador  Cabal (l/s) 

Zona oficines Gral.  CLIM.AP.1  0,221 

  

CABAL AIGUA CIRCUIT SECUNDARI ‐ UTA INTERIORS ZONA OFICINES GRAL. 

Núm.  Denominació recinte  Superficie (m2) Ref. UTA  Cabal (l/s) 

1.1  Recepció i àrea d'atenció al client  154,26 

1 i 2 

0,080 

1.2  Escales‐ascensor  24,63  0,029 

1.3  Escales‐ascensor  23,74  0,031 

1.4  Departament d'administració  32,18  3  0,011 

1.5  Departament de direcció  35,85  4  0,010 

1.6  Departament de logistica  35,27  5  0,024 

1.7  Departament de comptabilitat i f.  26,21  6  0,006 

1.8  W.C. dones oficines  15,66  ‐  ‐ 

1.9  W.C. homes oficines  15,66  ‐  ‐ 

1.10  Departament d'enginyeria i I+D  32,72  7  0,013 

1.11  Show Room i zona de vendes  55,3  8  0,019 

1.12  Sala de reunions  33,3  9  0,022 

1.13  Distribuidor tram 1  67,57  ‐  ‐ 

1.14  Menjador  51,34  10  0,031 

1.15  Infermeria  19,93  11  0,008 

1.16  Laboratori control de qualitat i ass.  48,12  12  0,020 

1.17  W.C. homes  22,22  ‐  ‐ 

1.18  W.C. dones  14,03  ‐  ‐ 

1.19  W.C. minusvàlids  5,59  ‐  ‐ 

1.20  Vestuaris homes  52,05  ‐  ‐ 

1.21  Vestuaris dones  37,35  ‐  ‐ 

1.22  Distribuidor tram 2  56,58  ‐  ‐ 

TOTAL UTA INTERIOR ZONA OFICINES GRAL.  0,305 

TOTAL ZONA OFICINES GRAL.  0,526 
Taula 68 – Cabals d’aigua calefacció Z. Oficines – Gral. 

CABAL AIGUA CIRCUIT SECUNDARI ‐ CLIMATITZADOR AP ZONA OFICINES 
VESTIDORS 

Climatitzador Aire primari  Ref. climatitzador  Cabal (l/s) 

Zona Oficines ‐ Vestidors   CLIM.AP.3  0,100 
Taula 69 – Cabals d’aigua calefacció  Z. Oficines – Vestidors 



 
 
 

121 
MEMÒRIA DEL PROJECTE 

Instal·lacions Tèrmiques 
 de Climatització Industrial 

Gener de 2012

Per a la Zona de Producció – General i Magatzems els cabals d’aigua calenta calculats 
són els següents: 

 

CABAL AIGUA CIRCUIT SECUNDARI ‐  CLIMATITZADOR APZONA PRODUCCIÓ GRAL. 

Climatitzador Aire primari  Ref. climatitzador  Cabal (l/s) 

Zona producció Gral.  CLIM.AP.2  0,728 

  

CABAL AIGUA CIRCUIT SECUNDARI ‐ UTA INTERIORS PRODUCCIÓ GRAL. 

Núm.  Denominació recinte  Superfície (m2)  Ref. UTA  Cabal (l/s) 

2.1  Magatzem d'entrada  299,66  ‐  ‐ 

2.2  Magatzem de sortida  222,08  ‐  ‐ 

2.3  Magatzem de residus  46  ‐  ‐ 

2.4  Àrea d'operacions mecàniques  632,55  1,2,3 i 4  0,399 

2.5  Recinte de soldadura  77,07  5  0,011 

2.6  Recinte d'injecció  304,59  6 i 7  0,194 

TOTAL UTA INTERIOR ZONA PRODUCCIÓ GRAL.  0,604 

TOTAL ZONA PRODUCCIÓ GRAL.  1,332 
Taula 70  – Cabals d’aigua calefacció Z. Producció – Gral. 

 

CABAL AIGUA CIRCUIT SECUNDARI ‐  CLIM AP ZONA PRODUCCIÓ MAGATZEMS 

Climatitzador Aire primari  Ref. climatitzador  Cabal (l/s) 

Zona Producció ‐ Magatzem 1  CLIM.AP.4  0,193 

Zona Producció ‐ Magatzem 2  CLIM.AP.5  0,168 

TOTAL ZONA PRODUCCIÓ ‐ MAGATZEMS 0,361 
Taula 71  – Cabals d’aigua calefacció Z. Producció – Magatzems 
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16.2.2. Cabal d’aigua equips instal·lació en mode refrigeració 

En mode refrigeració, es deixen de climatitzar els magatzems i els vestidors, de 
manera que, per a la Zona d’Oficines cal alimentar les bateries de fred dels següents 
equips amb els cabals d’aigua freda corresponent. L’aigua arriba a la bateria de fred a 
7ºC i en surt a 12ºC. 

 

CABAL AIGUA CIRCUIT SECUNDARI ‐ CLIMATITZADOR AP ZONA OFICINES GRAL. 

Climatitzador Aire primari  Ref. climatitzador  Cabal (l/s) 

Zona oficines Gral.  CLIM.AP.1  0,278 

  

CABAL AIGUA CIRCUIT SECUNDARI ‐ UTA INTERIORS ZONA OFICINES GRAL. 

Núm.  Denominació recinte  Superfície (m2) Ref. UTA  Cabal (l/s) 

1.1  Recepció i àrea d'atenció al client  154,26 

1 i 2 

0,520 

1.2  Escales‐ascensor  24,63  0,412 

1.3  Escales‐ascensor  23,74  0,409 

1.4  Departament d'administració  32,18  3  0,087 

1.5  Departament de direcció  35,85  4  0,083 

1.6  Departament de logística  35,27  5  0,109 

1.7  Departament de comptabilitat i f.  26,21  6  0,060 

1.8  W.C. dones oficines  15,66  ‐  ‐ 

1.9  W.C. homes oficines  15,66  ‐  ‐ 

1.10  Departament d'enginyeria i I+D  32,72  7  0,084 

1.11  Show Room i zona de vendes  55,3  8  0,130 

1.12  Sala de reunions  33,3  9  0,188 

1.13  Distribuïdor tram 1  67,57  ‐  ‐ 

1.14  Menjador  51,34  10  0,287 

1.15  Infermeria  19,93  11  0,057 

1.16  Laboratori control de qualitat i ass.  48,12  12  0,175 

1.17  W.C. homes  22,22  ‐  ‐ 

1.18  W.C. dones  14,03  ‐  ‐ 

1.19  W.C. minusvàlids  5,59  ‐  ‐ 

1.20  Vestuaris homes  52,05  ‐  ‐ 

1.21  Vestuaris dones  37,35  ‐  ‐ 

1.22  Distribuïdor tram 2  56,58  ‐  ‐ 

TOTAL UTA INTERIOR ZONA OFICINES GRAL.  2,601 

TOTAL ZONA OFICINES GRAL.  2,879 
Taula 72  – Cabals d’aigua refrigeració Z. Oficines – Gral. 
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Per a la Zona de Producció els cabals d’aigua freda són els següents: 

 

CABAL AIGUA CIRCUIT SECUNDARI ‐ CLIMATITZADOR AP ZONA PRODUCCIÓ GRAL. 

Climatitzador Aire primari  Ref. climatitzador  Cabal (l/s) 

Zona producció Gral.  CLIM.AP.2  1,620 

  

CABAL AIGUA CIRCUIT SECUNDARI ‐ UTA INTERIORS PRODUCCIÓ GRAL. 

Núm.  Denominació recinte  Superfície (m2)  Ref. UTA  Cabal (l/s) 

2.1  Magatzem d'entrada  299,66  ‐  ‐ 

2.2  Magatzem de sortida  222,08  ‐  ‐ 

2.3  Magatzem de residus  46  ‐  ‐ 

2.4  Àrea d'operacions mecàniques  632,55  1,2,3 i 4  3,118 

2.5  Recinte de soldadura  77,07  5  3,209 

2.6  Recinte d'injecció  304,59  6 i 7  3,459 

TOTAL UTA INTERIOR ZONA PRODUCCIÓ GRAL.  9,786 

TOTAL ZONA PRODUCCIÓ GRAL.  11,406 
Taula 73  – Cabals d’aigua refrigeració Z. Producció – Gral. 
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16.3. Dimensionat tuberies aigua 

Per al dimensionat de tuberies d’aigua, un cop determinat el cabal de cada tram, 
indicat en l’apartat anterior, es fixarà una velocitat de pas. Per a la instal·lació 
projectada, la velocitat de l’aigua sempre serà inferior a 1m/s. 

Els materials de les tuberies seran d’acer negre i els diàmetres seran normalitzats. Els 
diàmetres que es faran servir seran el de 6mm  (1/8''), 8mm  (1/4''), 10mm  (3/8''), 15mm 

(1/2''),  20mm  (3/4''),  25mm  (1''),  32  (1  1/4''),  40mm  (1.1/2''),  50mm  (2''),  65mm  (2.1/2''), 

100mm (4'') i 150mm (6'') 

16.3.1. Mode calefacció 

A continuació es mostra la distribució de tuberies per al mode de calefacció. Es 
distingirà entre el circuit secundari 1, 2 i 3 i el circuit primari: 

TUBERIES ANADA/TORNADA AIGUA CALEFACCIÓ CIRCUIT SECUNDARI 1 

Tram  Material DN  Situació tuberia Long. Tram (m) 

CIAC1 ‐ AAC1.1  DN32‐A (1.1/4'') Exterior  17,02 

AAC1.1 – Clim.AP.1  DN20‐A (3/4'')  Exterior  5,48 

AAC1.1 ‐ AAC1.2  DN20‐A (3/4'')  Exterior  19,36 

AAC1.2 ‐ AAC 1.3  DN20‐A (3/4'')  Interior  4,2 

AAC1.3 ‐ AAC1.4  DN15‐A (1/2'')  Interior  14,72 

AAC1.4 ‐ AAC1.5  DN15‐A (1/2'')  Interior  5,38 

AAC1.5 ‐ UTA1‐Of  DN10‐A (3/8'')  Interior  4,02 

AAC1.5 ‐ UTA2‐Of  DN10‐A (3/8'')  Interior  10,72 

AAC1.3 ‐ AAC1.6  DN10‐A (3/8'')  Interior  5,42 

AAC1.6 ‐ UTA4‐Of  DN6‐A (1/8'')  Interior  3,08 

AAC1.6 ‐ AAC1.7  DN10‐A (3/8'')  Interior  2,66 

AAC1.7 ‐ UTA6‐Of  DN6‐A (1/8'')  Interior  2,04 

AAC1.7 ‐ AAC1.8  DN10‐A (3/8'')  Interior  6,08 

AAC1.8 ‐ AAC1.10  DN8‐A (1/4'')  Interior  7,68 

AAC1.10 ‐ UTA8‐Of  DN6‐A (1/8'')  Interior  3,24 

AAC1.10 ‐ UTA12‐Of  DN8‐A (1/4'')  Interior  19,72 

AAC1.8 ‐ AAC1.9  DN6‐A (1/8'')  Interior  3,02 

AAC1.9 ‐ UTA3‐Of  DN6‐A (1/8'')  Interior  3,88 

AAC1.2 ‐ AAC 1.11  DN10‐A (3/8'')  Interior  6,2 

AAC1.11 ‐ UTA9‐Of  DN8‐A (1/4'')  Interior  2,56 

AAC1.11 ‐ AAC1.12  DN10‐A (3/8'')  Interior  11,94 

AAC1.12 ‐ UTA5‐Of  DN8‐A (1/4'')  Interior  2,56 

AAC1.12 ‐ AAC1.13  DN10‐A (3/8'')  Interior  8,64 

AAC1.13 ‐ UTA7‐Of  DN6‐A (1/8'')  Interior  4,88 

AAC1.13 ‐ AAC1.14  DN8‐A (1/4'')  Interior  4,04 

AAC1.14 ‐ UTA10‐Of  DN8‐A (1/4'')  Interior  10,3 

AAC1.14 ‐ UTA11‐Of  DN6‐A (1/8'')  Interior  9,82 
Taula 74  – Tuberies anada/tornada calefacció CS1 
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TUBERIES ANADA/TORNADA AIGUA CALEFACCIÓ CIRCUIT SECUNDARI 2 

Tram  Material DN  Situació tuberia  Long. Tram (m) 

CIAC2 ‐ AAC2.1  DN32‐A (1.1/4'')  Exterior  24,12 

AAC2.1 ‐ Clim.AP.4  DN20‐A (3/4'')  Exterior  10,52 

AAC2.1 ‐ AAC2.2  DN25‐A (1'')  Exterior  8,12 

AAC2.2 ‐ AAC2.3  DN25‐A (1'')  Interior  5,4 

AAC2.3 ‐ UTA1‐Pr  DN10‐A (3/8'')  Interior  4,62 

AAC2.3 ‐ AAC2.4  DN20‐A (3/4'')  Interior  24,96 

AAC2.4 ‐ UTA2‐Pr  DN10‐A (3/8'')  Interior  4,52 

AAC2.4 ‐ AAC2.5  DN20‐A (3/4'')  Interior  4,5 

AAC2.5 ‐ UTA3‐Pr  DN10‐A (3/8'')  Interior  4,52 

AAC2.5 ‐ UTA4‐Pr  DN10‐A (3/8'')  Interior  29,54 
Taula 75 – Tuberies anada/tornada calefacció CS2 

 

TUBERIES ANADA/TORNADA AIGUA CALEFACCIÓ CIRCUIT SECUNDARI 3 

Tram  Material DN  Situació tuberia  Long. Tram (m) 

CIAC3 ‐ AAC3.1  DN40‐A (1.1/2'')  Exterior  23,18 

AAC3.1 ‐ Clim.AP.2  DN32‐A (1.1/4'')  Exterior  13,68 

AAC3.1 ‐ AAC3.2  DN25‐A (1'')  Exterior  5,36 

AAC3.2 ‐ AAC3.3  DN20‐A (3/4'')  Exterior  17,76 

AAC3.3 – Clim.AP.5  DN15‐A (1/2'')  Exterior  6,34 

AAC3.3 – Clim.AP.3  DN10‐A (3/8'')  Exterior  19,28 

AAC3.2 ‐ AAC3.4  DN20‐A (3/4'')  Exterior  6,36 

AAC3.4 ‐ AAC3.5  DN20‐A (3/4'')  Interior  34,9 

AAC3.5 ‐ UTA5‐Pr  DN6‐A (1/8'')  Interior  5,14 

AAC3.5 ‐ AAC3.6  DN20‐A (3/4'')  Interior  33,88 

AAC3.6 ‐ UTA6‐Pr  DN10‐A (3/8'')  Interior  5,02 

AAC3.6 ‐ UTA7‐Pr  DN10‐A (3/8'')  Interior  13,78 
Taula 76  – Tuberies anada/tornada calefacció CS3 

TUBERIES ANADA/TORNADA AIGUA CALEFACCIÓ CIRCUIT PRIMARI 

Tram  Material DN  Situació tuberia Long. Tram (m) 

Caldera ‐ Colector impulsió 
DN65‐A 
(2∙1/2'')  Exterior  5 

Taula 77   – Tuberies anada/tornada calefacció CP 
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16.3.2. Mode refrigeració 

A continuació es mostra la distribució de tuberies per al mode de refrigeració: 

TUBERIES ANADA/TORNADA AIGUA REFRIGERACIÓ CIRCUIT SECUNDARI 1 

Tram  Material DN  Situació tuberia  Long. Tram (m) 

CIAF1 ‐ AAF1.1  DN65‐A (2∙1/2'')  Exterior  11,42 

AAF1.1 – Clim.AP.1  DN20‐A (3/4'')  Exterior  4,32 

AAF1.1 ‐ AAF1.2  DN65‐A (2∙1/2'')  Exterior  15,34 

AAF1.2 ‐ AAF1.3  DN50‐A (2'')  Interior  5,14 

AAF1.3 ‐ AAF1.4  DN50‐A (2'')  Interior  13,92 

AAF1.4 ‐ AAF1.5  DN50‐A (2'')  Interior  6,44 

AAF1.5 ‐ UTA1‐Of  DN32‐A (1.1/4'')  Interior  4,24 

AAF1.5 ‐ UTA2‐Of  DN32‐A (1.1/4'')  Interior  11,84 

AAF1.3 ‐ AAF1.6  DN32‐A (1.1/4'')  Interior  6,06 

AAF1.6 ‐ UTA4‐Of  DN10‐A (3/8'')  Interior  3,08 

AAF1.6 ‐ AAF1.7  DN25‐A (1'')  Interior  2,94 

AAF1.7 ‐ UTA6‐Of  DN10‐A (3/8'')  Interior  2,84 

AAF1.7 ‐ AAF1.8  DN25‐A (1'')  Interior  5,3 

AAF1.8 ‐ AAF1.10  DN20‐A (3/4'')  Interior  9,12 

AAF1.10 ‐ UTA8‐Of  DN15‐A (1/2'')  Interior  3,1 

AAF1.10 ‐ UTA12‐Of  DN20‐A (3/4'')  Interior  19,56 

AAF1.8 ‐ AAF1.9  DN10‐A (3/8'')  Interior  3,52 

AAF1.9 ‐ UTA3‐Of  DN10‐A (3/8'')  Interior  3,08 

AAF1.2 ‐ AAF1.11  DN32‐A (1.1/4'')  Interior  7,28 

AAF1.11 ‐ UTA9‐Of  DN20‐A (3/4'')  Interior  1,98 

AAF1.11 ‐ AAF1.12  DN32‐A (1.1/4'')  Interior  10,74 

AAF1.12 ‐ UTA5‐Of  DN15‐A (1/2'')  Interior  1,76 

AAF1.12 ‐ AAF1.13  DN25‐A (1'')  Interior  8,56 

AAC1.13 ‐ UTA7‐Of  DN10‐A (3/8'')  Interior  5,32 

AAF1.13 ‐ AAF1.14  DN25‐A (1'')  Interior  5,1 

AAF1.14 ‐ UTA10‐Of  DN20‐A (3/4'')  Interior  7,34 

AAF1.14 ‐ UTA11‐Of  DN10‐A (3/8'')  Interior  9,62 
Taula 78  – Tuberies anada/tornada refrigeració CS1 

TUBERIES ANADA/TORNADA AIGUA REFRIGERACIÓ CIRCUIT SECUNDARI 2 

Tram  Material DN  Situació tuberia  Long. Tram (m) 

CIAF2 ‐ AAF2.1  DN65‐A (2∙1/2'')  Exterior  22,68 

AAF2.1 ‐ AAF2.2  DN65‐A (2∙1/2'')  Exterior  4,6 

AAF2.2 ‐ UTA1‐Pr  DN32‐A (1∙1/4'')  Interior  4,62 

AAF2.2 ‐ AAF2.3  DN65‐A (2∙1/2'')  Interior  24,42 

AAF2.3 ‐ UTA2‐Pr  DN32‐A (1∙1/4'')  Interior  5,42 

AAF2.3 ‐ AAF2.4  DN50‐A (2'')  Interior  4,5 

AAF2.4 ‐ UTA3‐Pr  DN32‐A (1∙1/4'')  Interior  5,42 

AAF2.4 ‐ UTA4‐Pr  DN32‐A (1∙1/4'')  Interior  30,44 
Taula 79  – Tuberies anada/tornada refrigeració CS2 
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TUBERIES ANADA/TORNADA AIGUA REFRIGERACIÓ CIRCUIT SECUNDARI 3 

Tram  Material DN  Situació tuberia  Long. Tram (m) 

CIAF3 ‐ AAF3.1  DN100‐A (4'')  Exterior  30,96 

AAF3.1 ‐ Clim.AP.2  DN50‐A (2'')  Exterior  12,7 

AAF3.1 ‐ AAF3.2  DN100‐A (4'')  Exterior  10,72 

AAF3.2 ‐ AAF3.3  DN100‐A (4'')  Interior  34,26 

AAF3.3 ‐ UTA5‐Pr  DN65‐A (2∙1/2'')  Interior  5,8 

AAF3.3 ‐ AAF3.4  DN65‐A (2∙1/2'')  Interior  35,28 

AAF3.4 ‐ UTA6‐Pr  DN50‐A (2'')  Interior  4,9 

AAF3.4 ‐ UTA7‐Pr  DN50‐A (2'')  Interior  13,66 
Taula 80  – Tuberies anada/tornada refrigeració CS3 

 

TUBERIES ANADA/TORNADA AIGUA REFRIGERACIÓ CIRCUIT PRIMARI 

Tram  Material DN  Situació tuberia Long. Tram (m) 

Planta RA ‐ Colector impulsió  DN150‐A (6'') Exterior  3,84 
Taula 81  – Tuberies anada/tornada refrigeració CP 
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17. Sistema de control 
 

17.1. Planta refredadora 

La planta refredadora porta incorporat un centre de comandament proporcionat per 
Carrier instal·lat en la planta. Es tracta d’un sistema de control basat en un 
microprocessador capaç d’exercir un control multicircuit per mantenir la temperatura 
del líquid fred. 

Per altra banda, s’ha previst d’un interruptor de flux per detectar la falta de circulació 
d’aigua per la planta. Aquest interruptor s’instal·larà en el circuit primari i enviarà 
senyal a la planta quan no hi circuli aigua per tal que aquesta es pari. A més a més 
aquest sistema s’encarregarà de l’accionament dels equips de bombeig. 

17.2. Control caldera 

La caldera estarà dirigida per un equip de regulació electrònica, el qual controla el 
funcionament de la caldera i regula a la vegada la velocitat dels grups de bombeig.  
Aquest equip de regulació també estarà connectat a uns termòmetres que controlaran 
la temperatura de funcionament de la caldera, evitant així possibles problemes. 

Per al circuit primari d’aigua calenta, també es disposarà d’un interruptor de flux de 
manera que, quan per al circuit no hi circuli aigua, la caldera es pari. 

 

 

 

 

 

 


