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L’extensió del projecte fa inviable poder assolir el con-
fort tèrmic amb una sola climatitzadora. Per aquest motiu, 
s’obta per utilitzar un sistema mixte aire-liquid i liquid-
liquid, conformat per tres bombes de calor aerotèrmiques 
(una per cada unitat modular)que distribueixen el liquid 
refrigerant als diferents unitats terminals (fancoils i 
recuperadors de calor).

SISTEMA AIRE-LÍQUID

Per a la producció de calor i fred s’ha optat per un sistema 
aire-líquid. En aquest, la bomba de calor capta l’energia 
de l’aire exterior i el cedeix al líquid refrigerant, sent 
per aquest motiu considerat un sistema d’energia renovable. 
A l’obtenir l’energia deractament de l’aire exterior es 
tradueix en un estalvi del 75% d’energia elèctrica respecte 
una bomba de calor convencional. el molt baix manteniment i 
llarga durabilitat el situen al capdavant dels sistemes de 
climatització sostenibles, al ser amortitzat ràpidament. 
La temperatura mínima de funcionament és de -20ºC, mai reg-
istrada a la ciutat de Barcelona.

La màxima longitud dels conductes de distribució del líquid 
des de la bomba a les unitats terminals per un funcionament 
efi cient és de 400m. Aquesta longitud no és assolida en el 
projecte.

SISTEMA LÍQUID-LÍQUID

Degut a la obligatorietat per part del RITE de renovar 
mecànicament l’aire interior amb aire exterior fi ltrat, es 
proposa la instal·lació de recuperadors de calor. 

Aquests capten i fi ltren l’aire exterior, transmetent-li a 
la vegada la calor de l’aire interior extret. L’efi ciència 
és de fi ns el 90%, recuperant així gran part de la calor o 
fred interior. A la vegada aquest rebran líquid de la bomba 
de calor, de forma que l’aire entrant serà preescalfat o 
pre-refrigerat per a complir amb les exigències mínimes.

FAN-COILS

Per tal de complementar l’aportació de calor o fred en els 
espais d’ús més continuat s’han instal·lat fancoils que 
reben el líquid de la bomba de calor i recirlculen l’aire 
interior. seran utilitzats en períodes de fortes demandes 
tèrmiques i per preescalfar l’edifi ci abans del seu ús. 
Aquestes unitats s’instal·laràn en fals sostre.

RENOVACIÓ DE L’AIRE

Com hem comentat abans, el RITE 1.1.4.2 obliga a la reno-
vació mecànica de l’aire interior amb aire exterior fi ltrat. 
Això es realitzarà amb els recuperadors de calor.

Exigències de cabals

El RITE estableix tres cabals en funció de l’ús del re-
cinte. En el nostre cas:

· IDA 1: 20dm3/s x persona (màxima quallitat)
 Utilitzat en els tallers donada l’alta concentració  
 de químics en l’aire viciat.

· IDA 2: 12.5dm3/s x persona (mitjana qualitat)
 Utilitzat en aules teòriques, polivalents, suport,  
 biblioteca, despatxos i administració.

· IDA 3: 8dm3/s x persona (baixa qualitat)
 Utilitzat en bar-restaurant, vestubul, zones 
 comunes i gimnàs.

Càlcul de cabals

· Tallers:

0,02m3/s pers. x 21pers. x 3600s = 1512m3/h (IDA1)
Proposem triplicar aquest cabal per compensar els contami-
nants derivats dels materials de treball i també el prob-
able augment d’ocupants en unir diferents grups de treball:

cabal total = 4536m3/h
secció conducte = 4536m3/h / 4m/s / 3600s = 0,315m2 = Ø0,6m

· Aula polivalent / teòrica:

cabal = 0,0125m3/s pers. x 21pers. x 3600s = 945m3/h (IDA2)
secció conducte = 945m3/h / 4m/s / 3600s = 0,1m2 = 0,35x0,35m

· Biblioteca:

cabal = 0,0125m3/s pers. x 90pers. x 3600s = 4050m3/h (IDA2)
secció conducte = 4050m3/h / 4m/s / 3600s = 0,28m2 = Ø0,6m

· Bar-restaurant:

cabal = 0,008m3/s pers. x 110pers. x 3600s = 3168m3/h (IDA3)
secció conducte = 3168m3/h /4m/s / 3600s = 0,22m2 = 0,55x0,4m

· Pavelló:

cabal = 0,008m3/s pers. x 52pers x 3600s = 1497,6m3/h (IDA3)
secció conducte = 1497,6m3/h / 4m/s / 3600s = 0,1m2 = Ø0,4m
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