
L'Aparcament el tenir aquest gran pati, ja ventila per tota aquesta façana.
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Grup de pressió

tub d'aigua calenta per a Terra Radiant

tub d'aigua calenta per a Fan-coils
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Bombes de Geotèrmia
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podenproduir calor i l'altre
fred en cas de nessecitat
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CENTRE D’ART A LA CIUTAT D’OLOT 20ART ENTRE PATIS

instal·lacions_climatització

:: Sala d’actes, bar i sala d’exposicions_____ Aire, Aire-------UTA
S’ha escollit aquest sistema, ja que són usos de caràcter més discontinu, i el fet de climatitzar 
aire - aire, amb poca quantitat de temps podem escalfar o refredar el local. També dir que hem 
sectoritzat cada local amb la seva pròpia UTA, així en el cas del bar que potser estarà més hores 
obert, pot controlar més el seu pròpi consum.
A cada UTA li hem afegit un recuperador de calor, fet que ajuda a renovar l’aire dels locals sense 
perdre tanta quantitat de calor, ja que l’aire net ja entrarà pre-escalfat.

:: Biblioteca i Escola d’Art________________Aire, Aigua --- Fan-coils + Terra Radiant
S’ha escollit aquest sistema perquè són 2 equipaments d’ús molt continu, a més d’anar vinculats 
un  amb l’altre. Per aquest motiu hem triat terra radiant, ja que treballa amb  uns 40ºC, fet que 
no s’ha d’escalfa molt l’aigua perquè tingui un bon funcionament, i per tant el seu consum en 
relació l’energia aportada és òptim. També dir que el terra radiant costa de posar-lo en marxa 
ja que triga a assolir la temperatura, però no és un problema perquè l’ús de l’edifici és continu. 
A més hem col·locat fan-coils, que ens ajudaran a aconseguir la Tº de confort a més velocitat, a 
més d’obtenir les renovacions d’aire desitjades.

CÀLCUL D’UNA UNITAT DE RECUPERADOR DE CALOR
_per la sala d’actes amb una renovació de 3168 m³/h  a través del programa CLIMAREC EUROFRED
Per tal de reduïr el salt tèrmic de temperatura entre l’exterior i l’interior, s’incorporen unes màquines recuperadores de calor.
Segons els Reglaments d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) exigeix un caudal mínim de renovacions d’aire interior 
per mantenir uns paràmetres òptims de qualitat de l’aire.

         Categoria   Ús   m³/h  l³/(s·m²) superfície      
        IDA 3      Sala d’actes  29  0.55

Refrigeració  

 Calefacció

CÀLCUL DE CARREGUES TÈRMIQUES

Segons l’apartat del CTE DB HE_HE1. Transmitàncies
Olot Zona climàtica D2

LA TRANSMITÀNCIA TÈRMICA
Aquest càlcul s’aplica a tots els tancaments en contacte amb l’aire exterior, tals com els murs 
de façana, les cobertes.

U = 1 / RT
RT = RSI + R1 + R2 + … + Rn + RSE   RT = resistència térmica total [m2 K / W]
      Rsi = 0,13
      Rse = 0,04
R = e/ λ      e = gruix de la capa en [m]
      λ = Conductivitat [W / m·K]
La λ és la conductivitat tèrmica del material calculada a partir dels valors tèrmics declarats 
segons la norma UNE EN ISO 10 456:2001 en [W / m · K]

Façana
Rc maó massís=     0,44 / 0,85 = 0,52
Rc poliestirè extrudit=    0,07 / 0,033 = 2,12

Rt Façana=      0,13+0,52+2,12+0,04 = 2,81
U Façana =      1 / 2,81 = 0,355 W/ m² K

U vidre=      2,7 W/ m² K

Coberta
Rc substrat de maó maxacat    0,15 / 0,81= 0,185
Rc poliestirè extrudit=     0,1 / 0,033 = 3,03
Rc làmina bituminosa=    0,01/ 0,17= 0,058
Rc formigó de pendents=    0,1 / 0,67= 0,149
Rc plafó fusta=      0,1 / 0,14 = 0,714

Rt coberta      0,13 + 4,136+ 0,04 = 4,306
U coberta      1/4,306 = 0,232 W/ m² K

S’ha comprovat en l’apartat CTE HE 1_Limitació de la demanda energètica
capitol 2. caracterització i quantificació de les exigències. Segons la taula 2.1, 
transmitància tèrmica màxima de tancaments:
 _Façana  UMlim: 0,66 W/m² K;   0,355 W/ m² K  OK!
 _Coberta  UClim: 0,38 W/m² K;  0,232 W/ m² K  OK!

TRANSMITÀNCIES__Utotal=SxU /Stotal
  Utotal=( 0,355 W/ m²K x 1721m² + 2,7 W/ m²K x
   530m² + 0,232 W/ m²K x 1999m² )/ 4250m²
  Utotal= 0,589 W/ m²h

TRANSMISIÓ__QT= Stotal x Utotal x AT(Ti-Te)
Tº de confort interior     20ºC
Tº de mitjana mesos hivern    6ºC
QT= 35 Kw

Ventilació, renovacions d’aire
Q = volum x 1,2 kg/m³ x renoovacions x At
Q =6843m³ x 1,2 kg/m³ x 5 x 14
Q= 574,8 kw

*com que s’ha utilitzat RECUPERADORS DE CALOR, i tal i com es pot observar en ajudarà a 
reduir aquestes pèrdues a un 50%, per tant:
Q= 574,8 kw / 2 = 287.4 kw

CÀRREGUES EN UN DIA D’ÚS NORMAL
Q= 322,4 kw/dia

CRITERIS GENERALS_Climatització

És un edifici on s’hi desenvolupen varies activitats, fet que requereix de diferents necessitats 
ja que hi ha diferències horàries, de temporalitat i de funcionalitat. Per aquest motiu es 
planteja utilitzar circuits independents, pel què fa l’escola i biblioteca, amb la resta.

Al tenir un edifici que creix en horitzontal es planteja un sistema mixte de climatització aire-
aigua, minimitzant el dimensionat de les instal·lacions.
L’aigua ens aporta les condicions tèrmiques, i l’aire ens ajuda a garantir una correcta ventilació 
de l’espai interior. En les zones més públiques com la sala d’actes, sala d’exposicions i bar, serà 
l’aire el que aportarà la climatització ja que, en algun dels casos, al ser un ús més discontinu, 
aquest ens aportarà ràpidament al confort.

Desprès d’informar-me a les empreses catalanes EGIAUX SL i ANVIC, he optat per fer una instal·lació geotèrmica, ja que la Tº del 
subsòl de Olot és elevada, encara que s’hauria de fer un estudir geotècnic del solar per saber a quina profunditat aconseguim 
la Tº idònia.

Com funciona?
Un sistema geotèrmic treballa fonamentalment absorbint o cedint calories del subsòl. A l’hivern extrau calories de la terra 
per calefactar l’interior de l’edifici i a l’estiu extreu calories de l’edifici i les cedeix al subsòl.
Així, gràcies al calor constant del terreny, aconseguim l’aigua a una Tº adient, i a través de grups de pressió, és transportada en 
els punts de consum.

A més d’ésser un sistema de producció renovable també ens aporta més avantatges:
01_ Un sol aparell produeix el total de la calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària.
02_ Reducció del preu del cost energètic envers de les energies fòssils
03_ Aprofitament dels recursos naturals mitjançant l’estabilitat de la temperatura del subsòl.
04_ Un sistema geotèrmic compleix els requeriments del CTE en matèria d’eficiència energètica.
05_ S’eviten combustions i per tant l’instal·lació de xemeneies de fum.

ESTALVI
Estalvi energètic amb bomba de calor geotèrmica respecte a altres fonts 
d’energia.

 SISTEMA   Increment
 _Gasoil    +80%
 _Gas    +65%
 _Aerotèrmia   +55%
 _Biomassa   +55%

BOMBA CALOR GEOTÈRMIA 
IS-SW

_ rang de potències entre 35 i 160 
kW _baix nivell de sorolls 
_fàcil manteniment

Dimensions
L 1500 x F 900 x A 1000 mm
Detalls elèctrics
3 Ph / 50 Hz / 400 V

El projecte aconsegueix una coberta lliure de  plaques solars i instal·lacions d’extracció de fum, fet que la fa 
més homogènia.

Planta primera

Planta baixa

ENERGIA GEOTÈRMICA

*Distribució de pous geotèrmics
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