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ø300Ø125 ø300 sistema d'extracció
comuna vist amb una
sola xemeneia per zona

Ventilació, Climatització i Extracció de fums
BIOMASSA   --> - Climatització Habitacions i sales  -->   Sistema aire - aigua

Zones comuns, hall,
- ACS restaurant, gimnàs -->    Sistema aigua - aigua

Instal·lació de climatització per   AIRE - AIGUA

Zonificació

habitacions Fan - Coils dins cel ras àmbit humit
apartaments Reixes d'impulsió i reixes de retorn
sales Recuperador de calor 

El sistema de volum refrigerant variant s'us per les estances independents i
de petita dimensió (habitacions de l'hotel, sales de personal, administració,
sala de tv).

El funcionament del sistema consisteix en unes bombes de calor aire-aigua
que extreuen energia de l'aire exterior i la cedeixen al líquid refrigerant que
circula i que es dirigeix a les unitats terminals (Fan-Coils).

Aquest sistema ofereix una gran flexibilitat ja que una sola unitat exterior és
capa´de climatitzar una gran quantitat d'espais independents.

Els Fan-Coils síon independents i van connectats a una xarxa de 4 tubs (2 de
fred i 2 de calent, corresponents al subministrament i el retorn) de
dimensions mínimes, ja que només circula aigua i no aire.

Instal·lació de climatització per   TERRA RADIANT / REFRESCANT

Zonificació
S'usa per les zones públiques de gran volum i de concurrència pública  (Hall,

Restaurant, Gimnàs, Cuina, Banys públics, Bugaderia, Passadissos).

Principi de funcionament ; Consisteix en la impulsió d'aigua a Tª mitjana a través
de circuits de canonades situades sota el paviment de les estances a calefactar.
Les canonades s'incrusten en una capa de morter , la capa de morter absorbeix
l'energia tèrmica dissipada per les canonades i la cedeix al paviment que, per
mitjà de radiació, i en menor grau, convecció natural i la reparteix al local.

Refredament ; és genera aigua freda amb les refredadores ubicades en coberta
del nucli de comunicacions.

Elements de la instal·lació ;

Caixa de col·lectors. S'hi ubiquen els col·lectors distribuïdors del terra radiant.
Sòcol perimetral. Banda d'espuma de polietilè que absorbeix les dilatacions
produïdes pel morter degut al seu escalfament i refradament. També aïlla
lateralment el sistema. Es fixa a la paret de totes les àrees a escalfar, des de la
cara superior del forjat fins a la cota superior del paviment.
Film de polietilè. Es disposa sobre el forjat de les estances a climatitzar. És una
barrera antihumitat entre el terra base i la superfície emissora col·locada damunt
seu, de manera que evita la pujada d'humitats per capil·laritat.
Panell aïllant. Es disposen per tal de minimitzar les pèrdues calorífiques inferiors,
reduint el consum energètic i possibilitat el control de la Tª ambient. Els panells han
de col·locar-se a sobre de tota la superfície a calefactar. S'empraran panells lissos
solapats Difutec, amb una capa d'alumini incorporada per millorar les prestacions
tèrmiques.
Tub multipaca Alb PE (polietilè d'alta densitat) -RT . La Capa intermitja metàl·lica
anul·la la possibilitat d'absorció d'oxigen que oxidi i deteriori les parts metàl·liques
de la instal·lació. (en serpentí)
Capa de morter de ciment  (50 mm)

Per a la instal·lació de Climatització, ventilació i evaquació de fums s'ha tingut en complte les
normatives de CTE BD-HS-3, HE-2.

CLIMATITZACIÓ :

- La funció principal de la climatització és generar i mantenir unes determinades
condicions ambientals dins d'espais tancats per garantir el confort dels usuaris en cada
estança.

- La climatització del hotel està marcada per les diferents característiques dels espais  i
les diverses intensitat d'ús de cadascun dels mateixos. Dins del sistema s'ha de
diferencia entre les habitacions, les zones comuns i les d'ús esporàdic, zones de serveis,
magatzems.

- Les exigències de confort que s'han considerat són a l'hiver la temperatura interior de
l'hotel ha d'estar compresa entre 18-22ºC i a l'estiu 23ºC.

- S'ha optat per un sistema de terra radiant per les zones comuns, passadissos, zones
de concurrència, per la sensació de benestar que ofereix, l 'inèrcia dels mur de pedra
existents, els sostres de voltes, i la no coherència de pasos de conductes pels murs
existents. Ens ofereix un refrescament a l'estiu, amb possible problemes de
condensació, però al situar-se a Osona, on a l'estiu el clima és sec, i amb ventilació per
la nit queda resolt.
- El sistema és reversible i permet refrigerar a l'estiu i escalfar a l'hivern . L'aigua freda
que circula pel terra passa a absorbir la calor acumulada al paviment i a la capa de
morter, la temperatura d eles superfícies baixa i com a conseqüència la temperatura
ambient disminueix per convecció natural.

- La refredadora per tal de bombejar el calor s'ubica a l'exterior , en planta
semisoterrani al costat del nucli de comunicació. es situen a coberta.

- En les habitacions i estances es climatitzen individualment  a partir de Fan-Coils
connectats per 4 conductes (2 freds i 2 calents, de subministrament i retorn) a les
climatitzadores de sectorització (aire-aigua).

- Tots els conductes que atravesin diferents sectors d'incendi van degudament aïllats  i
en la connexió amb les maquines es disposen sistemes anti-vibratoris, així com
l'instal·lació de portes tallafocs en impulsions i retorns d'aire quan es creuin amb parets
tallafocs.

- Conduccions : els conductes d'aire fred i calent són de xapa d'acer aïllada, de
manera que no es pugi propagar el foc.

VENTILACIÓ I EVAQUACIÓ DE FUMS :

- Banys; tant en planta baixa, com en les habitacions hi han zones humides sense
ventilació natural, de manera que es disposen de shunts de 25x40 cm per permetre
una ventilació forçada de l'estança fins a coberta. En les habitacions els sistema
d'extracció és combinat amb una sola xemeneia a coberta. El sistema d'aportació
d'aire net mitjançant aire conduit pre-escalfat  amb recuperador d'energia, s'ubica a
coberta al nucli comunicacions.

- Cuines; els fums procedents de la cocció d'aliments s'extrauran mitjançant campanes
extractores amb tub metàl·lic individual de Ø 150 mm fins a coberta .

- Zones Comuns ; ventilació i renovació d'aire mitjançant conductes sota el paviment
en planta baixa i semisoterrani .

ESQUEMA TERRA RADIANT/REFRESCANT

terra radiant

vàlvula 3 vies

ACS : piques,
dutxes, lavabos

AFS : pques,
dutxes, wc,...
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Recuperadors d'energia de l'aire
Aparell on es creua l'aire d'extracció i
el de renovació, sense barreja. Amb
aquest creuament es recupera part
de l'energia tèrmica de l'aire extret.
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ESQUEMA FAN - COIL

retorn aire

Reixa lineal hrtz d'impusió

Reixa lineal hrtz de retorn
Reixa vertical d'impulsió
Reixa vertical de retorn
Conducte d'impulsió

Obertura d'admissió
Obertura de pas
Obertura d'extracció
Boca d'insuflació per a extracció
Conducte d'extracció
Conducte d'extracció mecànica
de Pas horitzontal conductes
d'extracció de cuines

VENTILACIÓVENTILACIÓ
Cabals de ventilació mínims exigits ;

per ocupant per m² útil uts per local
Dormitoris 51 · 5 l/s = 255 l/s
Sales d'estar hab 51 · 3 l/s = 153 l/s
Sales d'estar i menjador 52 · 3 l/s = 156 l/s
Banys i serveis 15 per local
Cuina habitació 4,90 m² · 2 = 9,80 l/s
Cuina industrial 54 m² · 2 = 108 l/s
Zones comuns PS 50 m² · 0,7 = 35 l/s
Zones comuns PB 344 m² · 0,7 = 240,8 l/s
Zones comuns P1 132 m² · 0,7 = 92,4 l/s
Zones comuns P2 132 m² · 0,7 = 92,4 l/s

Area efectiva total de les obertures ventilació en cm²;
admissió (4·qv) extracció(4·qv)   pas

Dormitoris 4 · 255 l/s = 1020  1020 70 cm²
Sales d'estar hab 4 · 153 l/s = 612    612 70 cm²
Sales d'estar i menjador 4 · 156 l/s = 624    624 70 cm²
Banys i serveis 4 · 15 l/s = 60       60 70 cm²
Cuina habitació 4 · 9,80 l/s = 39,2    39,2 70 cm²
Cuina industrial 4 · 108 l/s = 432    432 70 cm²
Zones comuns PS 4 · 35 l/s = 140     140 70 cm²
Zones comuns PB 4 · 240,8 l/s = 1123,2 1123,2        70 cm²
Zones comuns P1 4 · 92,4 l/s = 369,6   369,6 70 cm²
Zones comuns P2 4 · 92,4 l/s = 369,6   369,6 70 cm²

Conductes d'extracció per ventilació híbrida --> zona tèrmica segons taula 4.4 CTE DB HS4

--> Z --> classe de tiro segons 4 plantes --> T-3 --> secció conducte

si qv <= 100 conducte 1x625 cm²  --> 25x25 cm o bé Ø 30 cm
si 100< qv<= 300 conducte 1x625 cm²  --> 25x25 cm o bé Ø 30 cm
si 300< qv<= 500 conducte 1x900 cm²  --> 30x30 cm o bé Ø 34 cm

Refrigeradora

CLIMATITZACIÓ
Tub multicapa d'anada: Ø ALB 20x2 mm
Tub multicapa de retorn: Ø ALB 20x2 mm
Caixa de col·lectors

FAN-COIL

Conducte de retorn
Aigua calenta procedent caldera
Retorn aigua
Aigua freda procedent Refredadors
Retorn d'aigua
Fan-Coil

ZONIFICACIÓ CLIMATITZACIÓ
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Caldera de Biomassa;
xemeneia fins a coberta

Aire conduit preescalfat

D

Renovació aire; requeriment --> no malmetre els murs de pedra
--> el pas de conductes d'aire de renovació es realitza sota el
paviment. Ubicació bescanviador d'energia en semisoterrani. A

E
Renovació aire ;
conductes vistos, aportació
aire en xemeneia de coberta
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