
Recuperadors de calor

ETSAV juny 2014PFC: Escola d'Art a Olot bàrbara.massegur.mallarach

1

3

2

3. PLANTA 1

2. PLANTA 0

1. PLANTA -1

Intal·lacions: VENTIL·LACIÓ

Conducte aire impulsió

Conducte aire retorn

Conducte vertical d'aire

Recuperador d'aire

Zona

Planta soterrani

Planta baixa

Planta primera

Unitats

1

1

1

1

1

Característiques
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Per al disseny i dimensionat de la instal·lació de ventilació i fumisteria de l’edifici, s’han tingut en compte  les  con-
dicions que prescriu la secció HS 3 corresponent a la Qualitat de l’Aire Interior del Document Bàsic  HS  Salubritat 
del Codi Tècnic de l’Edificació i al Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en l’edifici (RITE).

Al tractar-se d’un edifici d’ús docent la qualitat de l’aire interior ha de ser IDA 2 (aire de bona qualitat).

El cabal mínim de l’aire exterior de ventilació ha de ser de 12,5 dm3/s per persona d’ocupació.

Per altra banda, la qualitat d’aire d’aportació ha de ser ODA 1 (aire pur que pot  temporalment  contenir  partícules 
sòlides).

Pel què fa a l’aire d’extracció, al tractar-se d’un edifici d’ús docent, es classifica com a AE1 (baix  nivell  de  conta-
minació).

S’ha previst la instal·lació d’un sistema de ventilació de l’edifici mitjançant un sis-
tema d’impulsió i retorn amb recuperadors d’aire.

Els recuperadors estaran equipats amb prefiltres a l’entrada d’aire  exterior,  així 
com  a  l’entrada  d’aire  de  retorn, així com filtres finals tipus F8 després  de  la 
secció de tractament.

Disseny de la instal·lació

Instal·lació de recuperadors d’aire a la planta coberta de l’edifici.

Característiques dels recuperadors:

                                                                                                 Distribució de la ventilació per les  plantes  amb  con-
                                                                                                 ductes circulars aïllats d’alumini vistos. Els conductes 
                                                                                                 d’impulsió  s’han  instal·lat  propers  a  les  obertures, 
                                                                                                 mentre que el retorn s’han instal·lat a  la  banda  opo-
                                                                                                 sada; amb aquest disseny  s’aconsegueix  realitzar u-
                                                                                                 na ventilació creuada de l’espai i es garanteix que no 
                                                                                                 es realitzin condensacions.
                                                                                                 El disseny s’ha realitzat situant  un  conducte  central 
                                                                                                 que transcorrerà pel fals sostre del  passadís, de  DN 
                                                                                                 40 cm i els repartiments a cada zona amb conductes 
                                                                                                 de DN 20 cm.

APARCAMENT

Per al disseny i dimensionat de la instal·lació de ventilació de l’aparcament, s’han tingut en compte les  condicions 
que prescriu el CTE.

Les condicions de càlcul són:
- Extracció: 150 litres/plaça
- Impulsió: 120 litres/plaça

Per tant, amb una ocupació de 41 places, cal disposar d’un sistema d’extracció  de 6.150 l/s i d’admissió  de 4.920 
l/s.

Disseny de la instal·lació

Per a l’extracció d’aire de l’aparcament, es preveu la instal·lació de dos ventiladors centrífugs  (400ºC/2 hores)  de 
11.250 m3/h cadascun, connectats a conductes circulars d’alumini vistos.

Per a l’admissió, es preveu que el portal d’entrada a l’aparcament disposi d’una reixa  de  ventilació  amb  una  su-
perfície mínima de 2 m².

LAVABOS I CUINA

Per als banys de cadascuna de les plantes, s’ha previst la instal·lació d’un extractor de funcionament  elèctric  que 
permeti eliminar les males olors així com garantir les renovacions d’aire exigibles en el Codi Tècnic de l’Edificació.
Aquests extractors conduiran l’aire fins a l’exterior amb tubs de 90 mm de diàmetre, on s’uniran tots ells en un úni-
ca sortida, que disposarà d’un aspirador mecànic.

També s’ha previst la ventilació a la cuina de l’edifici, mitjançant la  instal·lació  d’una  obertura  d’extracció  a  més 
d’un sistema de ventilació addicional per a l’evacuació dels fums i vapors procedents de la zona de cocció.

Per a l’evacuació dels fums i vapors de la zona de cocció s’ha previst la instal·lació d’un tub de 160 mm de diàme-
tre que arribarà fins a la coberta, mentre que per tal de garantir les renovacions d’aire de la cuina, s’ha previst  una 
obertura d’extracció de com a mínim 40 cm², que es conduirà fins a un conducte d’extracció de 250 mm de diàme-
tre que arribarà fins a la coberta on s’hi instal·larà un ventilador híbrid.

Els conductes de ventilació seran en tots els casos d’alumini flexible.


