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Sistema d´aire que permet la climatització completa de les estàncies de mane-
ra independent amb un ús de diferent horari i amb una resposa inmediata. Els 
circuits primaris son d´aigua calenta y aigua freda fins a les climatitzadores, i els 
circuits secundàris son d´aire tractat fins als espais a climatitzar.
La impulsió de l´aire i el retorn es realitza desde el fals sostre (volum estructural 
permés per les bigues alveolars Angelina) repartint l´aire igualitàriament per les 
sales en forma de bucle.

Càlcul del tipus i dimensions de les 
climatitzadores d´aire primari
1_SALA POLIVALENT / SALA ASSAIG (usos diferenciats, 2 màquines autòno-
mes)
 Volum= 1.716m³
 Mh=12Rh
 Qi= Vh x Mh = 1.716 x 12 = 20.592 m³/h

 Climatitzadora model Carrier 39GE 190 (22.630 m³/h)
 Tamany: 1055 x 1600 x 1600 mm
 (recolzament bancada alçada 100mm)

2_  DISTRIBUIDOR (ús continu 1 màquina autònoma)
 Volum=1236m³ + 1140 m³
 Mh=12Rh
 Qi= 2376 x 12 = 28.190 m³/h

 Climatitzadora model Carrier 39GE 240 (28.290 m³/h)
 Tamany: 1440 x 1820 x 1600 mm

Càlcul de la secció dels conductes de 
distribució de l´aire
Conducte principal de sortida de la climatitzadora

Velocitat de l´aire 10 m/seg

1_S = qi (m³/h) / (3.600 (s/h) x V (m/s)) = 20.592 / (3.600 x 10) = 0,572 m² --> 60 
x 100cm

La impulsió es realitza a través de difusors situats al fals sostre que deriven de 
dos columnes principals. El numero de difusors es donat per la situació estratè-
gica millorant així la homogeneitat de la sala. 24 per columna x 2 = 48 disfusors.
20.592 m³/h / 48 difusors = 429 m³/h per difusor

2_S=28.190 / 36000 = 0.78 m² --> 80 x 100cm

La impulsió es realitza a través de difusors situats al fals sostre que deriven de 
dos columnes principals (2 distribuidor). 24 per columna x 2 = 48 disfusors.
28.190 m³/h / 72 difusors = 392 m³/h per difusor

Conducte de distribució 

1_Cada conducte distribueix 24 difusors
 Velocitat de l´aire 6 m/seg
 Q (24 difusors) = 24 x 429 = 10.296 m³/h
 S = 10.296 / (3.600 x 6) = 0,47 m² --> 47 x 100 cm

2_Cada conducte distribueix 24 difusors
 Q(24) = 24 x 392 = 9.396 m³/h
 S = 9.396 / 21600 = 0.44 m² --> 44 x 100 cm
 

Climatització tallers (nau b)
Sistema d´aigua-aire amb fan-coils que distribueixen simultàneament aigua 
calenta y aigua freda per les diferents necesitats de l´edifici. Per millorar la calitat 
de l´aire interior, s´incorpora un conducte d´admisió d´aire exterior y un conducte 
per la expulsió, generan una ventilació natural.

La màquina del conjunt es sitúa a la sala tècnica on es troben les climatitzadores 
de la sala polivalent i la sala d´assaig.

Càlcul del tipus i dimensions dels 
fancoils
TALLERS  (37 m²) (ús diari i volums reduits, 1 màquina autònoma)
 1_Volum = 37 m² x 4m = 148 m³
 Mh = 8Rh
 Qi = Vh x Mh = 148 x 8 = 1.184 m³/h

 Fan Coil model RFAP 16 (1.400 m³/h)
 Tamany: 745 x 950 x 335 mm

Conducte d´admisió d´aire primari:

 Velocitat aire 6 m/seg
 Q = 4 x 1.184 +  432 + 1075,2 = 6.243,2 m³/h
 S = 6.243,2 / (3.600 x 6) = 0,29 m²  --> 29 x 100 cm

Climatització oficines i sala exposicions 
(nau ivanow)
Sistema elèctric actual amb bombes de calor que es distribueixen repartidament 
per generar el màxim d´homogeneitat a la sala diàfana. En aquest cas el sistema 
actual només necesita ser revisat. 

OFICINES (2 plantes de 313 m² cadascuna)
 Volum = 313 m² x 3m = 939 m³
 Mh = 8Rh

Sala de Màquines
Càlcul de la potència caldera i màquina 
refrigeradora
Per calcular la potencia dels equips centrals de generació necessitem obtener 
la carga térmica total en Kcal/h o KW/h per als períodes d´estiu i d´hivern.

Volum total habitable NAU B --> V= 10.860 m² (740 m² x 12m + 440 m² x 4,5m)
Volum total habitable NAU IVANOW --> V= 3.885 m² (370 m² x 10,5m)
Càrregues d´estiu: 35 Kcal/h·m³
Càrregues d´hivern: 20 Kcal/h·m³

W total d´estiu B = 10.860 m³ x 35 Kcal/h·m³ = 380.100 Kcal/h (carga frigorífica)
W total d´estiu IVANOW = 3.885 m³ x 35 Kcal/h·m³ = 135.975 Kcal/h (carga 
frigorífica)

W total d´hivern B = 10.860 m³ x 20 Kcal/h·m³ = 217.200 Kcal/h (carga calorífi-
ca)
W total d´hivern IVANOW = 3.885 m³ x 20 Kcal/h·m³ = 77.770 Kcal/h (carga 
calorífica)

Als equips de generació tèrmica em d´aplicar un rendiment per el seu tipus i 
característiques de funcionament que en condicions normal spot oscilar entre 
un 50% y 80%. Agafaremun valor del 70%.

Potència nominal de la màquina frigorífica Wb= 380.100 Kcal/h / 0,70 = 
543.000 Kcal/h
Potència nominal de la màquina frigorífica Wivanow = 135.975 Kcal/h / 0,70 = 
194.250 Kcal/h
Potència nominal de la caldera Wb = 217.200 Kcal/h / 0,70 = 310.286 Kcal/h
Potència nominal de la caldera Wivanow = 77.770 Kcal/h / 0,70 = 111.100 
Kcal/h

SELECCIÓ DE LES MÀQUINES A PARTIR 
DE LES SEVES POTÈNCIES

Màquina frigorífica:
Es tracte d´una màquina que actúa com a central de producció d´aigua freda 
per abastir als diferents equips del sistema
B_model: tamany: h=2m x 1.5 x 1,7 m

Caldera:
Es col.locarà una caldera de baixa temmperatura y combustible gas gasoil.
B_model: Wolf MK-320 (potencia máxima 340kw) tamany: h=1,3m x 1,13 x 1,4 
m
IVANOW_ model: Wolf MK-140 (potencia máxima 150kw) tamany: h=1,22 x 
0,83 x 1,5 m

3.Climatització

Climatització Sala Polivalent i Sala Assaig 
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Climatització  tallers E:1/100

Climatització  sales E:1/100

 E:1/250


