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La extensa superfície del projecte fa impossible arribar a un bon confort tèrmic
amb una sola climatitzadora. Per aquest motiu, s'utilitza un sistema mixte
aire-líquid i aire-aire, conformat per tres bombes de calor aerotèrmiques ( una
per cada unitat modular) que distribueixen el líquid refrigerant als diferents
aparells ( fancoils i recuperadors de calor)

SISTEMA AIRE - LÍQUID

Per obtenir calor i fred s'utilitza 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
això un sistema d'energia renovable.
A l'obtenir l'energia directament de l'aire exterior s'aconsegueix estalviar un
75% d'energia elèctrica respecte una bomba de calor convencional. El molt baix
manteniment i la llarga durabilitat el situen al capdavant dels sistemes de
climatització sostenible, al ser amortitzant ràpidament. La temperatura mínima
de funcionament és de -20ºC, temperatura mai registrada 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 eficient és de 400m. Aquesta longitud
no és assolida en el projecte.

SISTEMA AIRE-AIRE

Ja que és obligatori renovar mecànicament l'aire interior amb aire exterior
filtrat, es proposa la instal·lació de recuperadors de calor.

Aquests capten i filtren l'aire exterior, transmetent-li a la vegada la calor de
l'aire interior extret. L'eficiència és de fins el 90%, recuperant així gran part de
la calor o fred interior. A la vegada aquests 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 completar l'aportació de calor o fred en els espais d'ús més continuat s'han
d'instal·lar fancoils que reben el líquid de la bomba de calor i recirculen l'aire
interior.Seran utilitzats en períodes de fortes demandes tèrmiques i per
preescalfar l'edifici abans del seu ús. Aquestes unitats s'instal·aran al fals
sostre.
En els espais de reduïdes dimensions es col·locaràn fancoils.

RENOVACIÓ DE L'AIRE

EXIGÈNCIES DE CABALS
El RITE estableix tres cabals en funció de l'ús del recinte:

-IDA 1 : 20dm3/s x persona (màxima qualitat)
 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, biblioteca, despatxos i 
 administració.
-IDA 3 : 8dm3/s x persona (baixa qualitat)
 Utilitzat en bar-restaurant, vestíbul, zones comunes i espai polivalent.

CÀLCUL DE CABALS
-TALLERS :
cabañ = 0,02m3/s pers. x 40pers. x 3600s = 2880m3/h (IDA1)
secció conducte = 2880m3/h / 4m/s / 3600s = 0,2m2 = diàmetre de 0,4m

-BIBLIOTECA :
cabal = 0,0125m3/s pers. x 60pers. x 3600s = 2700m3/h (IDA2)
secció conducte = 2700m3/h / 4m/s / 3600s = 0,18m2 = diàmetre 0,4m

-BAR-RESTAURANT :
cabal = 0,008m3/s pers.x 100pers. x 3600s = 2880m3/h (IDA3)
secció conducte = 2880m3/h / 4m/s / 3600s = 0,2m2 = di'ametre 0,4m

ESQUEMA DE FUNCIONAMENT DEL SISTEMA

INT

EXT BCA

RCA

LLEGENDA

situada a coberta
de cada unitat
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PLANTA SÒCOL

PLANTA BAIXA

PLANTA PRIMERA


