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ESQUEMA CLIMATITZACIÓ DEL MODUL:

PLANTA QUARTAPLANTA CINQUENA

 

LLEGENDA DELS ELEMENTS CÀLCUL I DIMENSIONATDADES DE L’ENTORN DISSENY DEL SISTEMA

DIÀMETRE DELS CONDUCTES

Secció dels conductes d’acer galvanitzat aïllats tèrmicament d’impulsió i retorn, segons secció interior de a/b > 

1/3:  

S= Qi (m3/h) / 3600 (s/h)  · v (m/S)

Edifici d’oficines:
Climatitzadora 1 (P2+P3+P4)   Qi = volum total x v/h (ocupació) = 922,5 x 9 = 8302,5  m3/h
. Secció conducte d’impulsió:  s(i) = 8302,5 m3/h/ (3600s/h · 8m/s) = 2882,8 cm2           30 x 95cm
. Secció conducte de retorn: s(r) = 8302,5 m3/h/ (3600s/h · 10m/s) =2306,2 cm2          30 x 75cm

Climatitzadora 2  (P2+P3+P4)   Qi = volum total x v/h (ocupació) = 1072,5 x 9 = 9652,5 m3/h
. Secció conducte d’impulsió:  s(i) = 9652,5 m3/h/ (3600s/h · 8m/s) = 3351,5cm2           35 x 95cm
. Secció conducte de retorn: s(r) = 9652,5 m3/h/ (3600s/h · 10m/s) =2681,2cm2          30 x 90cm

Climatitzadora 3 (PB+P1)   Qi = volum total x v/h (ocupació) = 1112,5 x 9 = 10012,5 m3/h
. Secció conducte d’impulsió:  s(i) = 10012,5 m3/h/ (3600s/h · 8m/s) = 3476,5cm2          35 x 100cm
. Secció conducte de retorn: s(r) = 10012,5 m3/h/ (3600s/h · 10m/s) = 2781,2cm2        30 x 90cm 

Edifici vestíbul i sala conferències:
Climatitzadora 4 (PB)   Qi = volum total x v/h (ocupació) = 932,5 x 10 = 9325  m3/h
. Secció conducte d’impulsió:  s(i) = 9325 m3/h/ (3600s/h · 8m/s) = 3237,8 cm2           35 x 95cm
. Secció conducte de retorn: s(r) = 9325 m3/h/ (3600s/h · 10m/s) = 2590,2 cm2          30 x 85cm

Edifici Orfebreria:
Climatitzadora 5 (P2)   Qi = volum total x v/h (ocupació) = 844,1 x 9 = 7596,9  m3/h
. Secció conducte d’impulsió:  s(i) = 7596,9 m3/h/ (3600s/h · 8m/s) = 2637,8 cm2           30 x 90cm
. Secció conducte de retorn: s(r) = 7596,9 m3/h/ (3600s/h · 10m/s) = 2110 cm2          30 x 70cm

Climatitzadora 6 (P1)   Qi = volum total x v/h (ocupació) = 1018,9 x 9 = 9170,1  m3/h
. Secció conducte d’impulsió:  s(i) = 9170,1 m3/h/ (3600s/h · 8m/s) = 3184 cm2           35 x 90cm
. Secció conducte de retorn: s(r) = 9170,1 m3/h/ (3600s/h · 10m/s) =2547,2 cm2          30 x 85cm

Climatitzadora 7 (PB) Bar + vestíbul   Qi = volum total x v/h (ocupació) = 665 x 10 = 6650  m3/h
. Secció conducte d’impulsió:  s(i) = 6650 m3/h/ (3600s/h · 8m/s) = 2309 cm2           30 x 75cm

. Secció conducte de retorn: s(r) = 6650 m3/h/ (3600s/h · 10m/s) = 1847,2 cm2          30 x 60cm

DADES CLIMATOLÒGIQUES I AMBIENTALS DE L’ENTORN

L’emplaçament es localitza al municipi de Barcelona, que pertany al clima mediterrani litoral cen-

tral, caracteritzat per una distribució de precipitació irregular amb un total 

CRITERIS DE CONFORT INTERIOR

A partir del tipus d’usuari, l’estudi dels usos i del temps de permanència dels usuaris en cada espai 

es defineixen 3 ambients principals:

1. Oficines. Activitat sedentària.      22     24       60%

2. Vestíbul, passadissos i escales. 

Activitat dinàmica.       18     26     60% 

3. Restaurant i administració. 

Activitat sedentària.        20     25     60%

*Assegurar valors del 60%, és per 

això que necessitem sistemes de 

climatització artificial. 

 

Per passar de unes condicions a les altres, a l’hivern s’haurà 

d’augmentar la calor sensible i també la latent, en canvi, el 

que necessitarà l’estiu serà disminuir totes dues. 

* En les plantes s’ha tingut en compte l’espai que ocu-

pen els conductes d’altres instal·lacions, per tal de fer una 

aproximació més exacta a la realitat. 

HIVERN ESTIU
HUMITAT 
RELATIVA

amb un total anual escàs i un règim tèrmic amb hirverns moderats i 

estius calorosos. 

. Altura mitjana de Barcelona sobre el nivell del mar: 250m

Vent: la direcció dominant del vent (a 1m) és Sud - Oest i la velocitat mitjana (a 1m) és 4,6m/s. 

Precipitació anual d’uns 600mm/l’any. 

Humitat relativa mitjana 71%.

DADES GENERALS DE CLIMATITZACIÓ

XARXA URBANA DE CALOR I FRED/22@

L’àrea del 22@     és un exemple del que es coneix popularment com a “districte heating & cooling”. Cons-

ta d’un sistema centralitzat de producció i distribució d’energia tèrmica (fred i calor) per a tota la zona, 

produint l’energia i distribuint-la als edificis mitjançant un conjunt de canalitzacions que transporten aigua 

freda o calenta fins als punts d’intercanvi situats als edificis. En general, el sistema està format per quatre 

subsistemes: producció, distribució. intercanvi i utilització.

La xarxa de distribució transcorre des del districte del 22@ fins a la zona del Besòs, alimentat edificis de 

tot tipus, des de parcs empresarials, universitaris, habitatges socials, centres sanitaris i hotels, fins a centres 

comercials, establiments de restauració o edificis d’oficines. 

 

CRITERIS DE DISSENY

Els criteris de disseny de les instal·lacions de climatització han estat en 

relació a l’espai diàfan de les oficines i el màxim estalvi energètic adap-

tat a les necessitats dels diferents mòduls. Així doncs, les instal·lacions 

van anar lligades al procés projectual des d’un inici, aconseguint així 

una solució conjunta. Els sistemes de climatització són vistos, donant 

així molta més alçada lliure i marcant la idea projectual de caixes dins 

d’un gran espai. 

El sistema de climatització proposat contempla la naturalesa canviant 

del programa, permetent condicionar els locals independentment grà-

cies a l’ús de fan-coils (unitats termoconvectores), dins de cada mòdul. 

En els passadissos i zones comunes la climatització serà molt menor per 

evitar despeses energètics innecessaris.  

 

L’aire pretractat en els climatitzadors és 

conduït als fan coils com aportació d’ai-

re de renovació. 

Aire tractat interior, es-
calfat i refredat amb el 
fan coil. 

Impulsió Reton

Esl fan coils acaben de tractar tèrmica-

ment l’aire per acondicionar els espais 

interiors. Ena part de l’aire de retorn és 

extret a l’exterior.

Els aparells de climatització es situen a la part mes alta de l’edifici, en unes habitacions destinades al seu 

ús. A partir d’aquest punt els tubs d’aigua calenta i freda es distribueixen en la seva verticalitat fins arribar 

als fan-coils de les plantes inferiors. Aquests elements estan situats individualment a cada modul per  ga-

rantir un estalvi energètic i una regulació del consum de cada oficina. El retorn es produirà amb tubs de 

ventilació penjats al sostre.

Els criteris de ventilació són els establerts per el Codi Tècnic Document Bàsic HS Salubritat. 

Aparcament: La ventilació al soterrani és molt important per evitar l’acumulació de monòxid de carboni 

i evacuar els fums en cas d’incendi. Existeix una petita ventilació natural degut a l’obertura de l’entrada, 

però no és suficient i va reforçada amb aportació mecànica (CTE: per cada 100m2 un punt d’extracció). 

Es col·locarà un sistema d’extracció d’aire per garantir la renovació de l’aire viciat i humit. L’expulsió de 

l’aire viciat es recondueix directament de tots els locals cap a l’exterior o és reconduït cap a un únic punt 

d’expulsió on s’interposa un torre de recuperació.

Edifici d’oficines i orfebreria: No hi ha ventilació natural en la major part de les oficines ja que la tipologia 

de façana no és de finestres practicables. L’aire filtrat i impulsat des de la UTA passa abans de ser alliberat 

als mòduls per les unitats fan-coils que s’encarreguen de fer el tractament tèrmic i fer el mateix sistema de 

Unitat de tractmanet d’aire si-

tuada a la coberta de l’edifici

Conductes d’aire formats per 

panells de fibra amb revestiment 

d’alumini. 

Fan coils del tipus cassetes situats 

a la part superior dels moduls.     

ELEMENTS ACTIUS  / APARELLS DE CLIMATITZACIÓ

elements passius / ventilació natural

Una xarxa de districtes és senzillament, un sistema de canonades aïllades que transporta energia tèrmica  

des de una central de generació fins a una comunitat de consumidors. El seu traçat s’estén pels carrers de 

la ciutat degudament aïllat, directament enterrat o en galeries de servei, i està format per quatre canona-

des paral·leles, dos per l’aigua calenta i dos per l’aigua freda. La xarxa funciona sota el principi de caudal 

variable (bombeig en funció de la demanda tèrmica) i volum constant (l’aigua circula en circuit tancat). 

A la mateixa rada per on circulen les canalitzacions d’aigua calenta i freda, es disposen tres tubs pel pas 

de fibra òptica que permeten monitoritzar des de les centrals els punts d’entrega d’energia als clients. 

 
Aquest sistema de cogeneració té 

múltiples avantatges que el situen 

com una alternativa eficient en front 

als sistemes convencionals:

- Eliminació de maquinaria de clima-

tització. 

- Millores de eficiència energètica.

- Estalvi d’espai. 

- Estalvi econòmic. 

Actual xarxa de distribució d’aigua freda i calenta 

Temperatura màxima mitjana (Tmx)   25ºC

Temperatura mínima mitjana (Tnm)  10,9ºC

Temperatura màxima absoluta (Txx)  38,5ºC

Temperatura mínima absoluta (Tnn)   -7,2ºC

Moviment de l’aire

tutor: pere fuertes
alumne: irina blavia cañet
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VIVER D’EMPRESES I ESCOLA DE NEGOCIS AL 22@context    estratègia  emplaçament  arquitectura estructura construcció instal·lacions

PFC 23

LLEGENDA CLIMATITZACIÓ     

Conducte de retorn

Conducte d’impulsió

Conducte d’extracció 

Conducte vertical d’impulsió

Conducte vertical de retorn

Conducte vertical d’extracció 

Fan coil 

Muntants de la xarxa d’impulsió/ aigua fre-
da als fan coils.

Muntants de la xarxa d’impulsió/ aigua ca-
lenta als fan coils. 

Eix conductes de la xarxa d’impulsió/ aigua 
freda als fan coils. 

Eix conductes de la xarxa d’impulsió/ aigua 
calenta als fan coils. 

Reixa d’impulsió 

Reixa d’extracció

Extracció d’aire forçat de banys i cuines

Sistema de tractament i captació de l’aire. 

RITE_ QUALITAT DE L’AMBIENT I L’AIRE INTERIOR     

Qualitat de l’ambient:

- Humitat relativa estiu: 40-60%

- Humitat relativa hivern: 40-50%

- Velocitat mitja admissible aire = t/100-0,07 m/s

Qualitat de l’aire interior:

- L’edifici disposarà d’un sistema de ventilació per l’aportació del suficient caudal d’aire exterior que eviti, 

en els espais on es realitza alguna activitat humana, la formació d’elevades concentracions de conta-

minants. 

CARACTERÍSTIQUES DE L’APARCAMENT

Aparcament i garatges de qualsevol tipus d’edifici:

- Es disposarà una obertura d’admissió i una d’extracció cada 100m2 

útils.

- La separació màxima entre obertures d’extracció serà de 10m

- El número de reds d’extracció segons el núm. de places d’aparca-

ment: entre 15 i 80 = 2.

- Caudal mínim exigit de ventilació = 120 l/s per plaça: 120 x 39 = 4.680 

l/s.

- Àrea efectiva de les obertures de ventilació: 

 . Obertura d’admissió: 14.400cm2
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PLANTA PRIMERA     PLANTA SOTERRANI


