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CLIMATITZACIÓ

Es tracta d’un edifici amb diferents necessitats segons el sector, diferències horàries i funcionalitat. Per garantir 
un confort climàtic òptim, s’opta per un sistema de climatització aigua-aire (tipus fan-coil). Tant la calefacció com 
la refrigeració, ens la proporciona una bomba de calor aerotèrmica, connectada a uns acumuladors, amb la qual 
també aconseguim ACS. 

BOMBA DE CALOR AEROTÈRMICA

Es tracta d’una màquina capaç de captar energia a través de l’aire.  D’aquesta manera, la bomba de calor és capaç 
d’escalfar aigua per a la calefacció-refrigeració i per l’Aigua Calenta Sanitària (ACS)
Una de les avantatges que té l’aparell, és que no produeix gasos contaminants.
L’aerotèrmia, és una fon d’energia renovable, inesgotable i gratuïta, procedent de la natura. Es troba definida com 
una energia renovable en l’apartat 2 de la Directiva Europea 2009/28/CE
En el nostre cas, s’utilitza el sistema Daikin Altherma Flex de baixa temperatura (unitat exterior ERL1006CV3; unitat 
interior EHVX08S18C3V), amb quatre dipòsits d’aigua de 200 l cadascun i amb ajuda de captadors solars, connectats 
a un kit solar interior

Com funciona?
Les bombes aerotèrmiques utilitzen el calor de l’aire aspirat per cedir-lo i escalfar l’aigua. Aquest sistema, és 
conegut com a tecnologia cascada

_L’aire exterior és aspirat per un ventilador situat a una unitat exterior de la bomba de calor. Aquest aire, passa 
per un evaporador, on cedeix el seu calor, perdent uns 10ºC, per a tornar a ser expulsat a l’exterior.
_Per l’evaporador passa un fluid refrigerant, que absorbeix el calor cedit per l’aire, fent-lo canviar d’estat, 
vaporitzant a pressió i temperatura estables (0ºC; 5bar)
_El gas refrigerant passa per un compressor, on l’augment de pressió, el fa augmentar de temperatura, elevant-lo 
a estat de vapor sobreescalfat (70ºC; 20bar)
_El vapor sobreescalfat, passa per un condensador, situat a al mòdul interior, on cedeix el seu calor a l’aigua 
continguda en l’acumulador. D’aquesta manera, el refrigerant transformat en vapor sobreescalfat , torna a estat 
líquid, condensant a pressió constant però amb una gran pèrdua de temperatura (40ºC; 20bar)
_El líquid refrigerant passa per la vàlvula d’expansió, on perd temperatura i pressió i torna a temperatures inicials 
(0ºC; 5 bar).
_A partir d’aquí, el cicle termodinàmic torna a començar (És el cicle invers al que s’utilitza en una nevera)

CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ

Es diferencien tres zones de confort:

_Espais comuns (menjador, sala rehabilitació, sala polivalent, ...) 
Cada espai compte amb un fan-coil individualitzat, que rep aigua calenta o freda provinent de la bomba de calor 
aerotèrmica, que es fa circular per un serpentí escalfant o refredant l’aire expulsat. Com que el volum de renovació 
d’aire és elevat, s’opta per un sistema de ventilació connectat a un intercanviador entàlpic, que ens aporta l’aire 
net renovat al fan-coil. pre-escalfat o pre-refredat abans de ser expulsat al dit espai. A través d’unes reixes 
d’extracció es recull l’aire viciat i es retorna a l’intercanviador, per recuperar la calor o el fred i expulsar-lo a 
l’exterior

_Espais de treball (oficines, perruqueria, podologia, ...) 
En despatxos, i estances petites on es fa vida poques hores al dia, s’utilitzen fan-colis de paret, que permeten 
escalfar o refredar de manera ràpida l’estança. L’extracció es fa mecànicament a través de la mateixa xarxa de 
renovació d’aire dels espais comuns

_Espais residencials, privats (habitacions) 
Cada habitacions compta amb un fan-coil, per tal de que cada usuari pugui regular fàcilment la temperatura de 
confort interior segons les seves necessitats. Aquests fan-coils reben aigua calenta o freda de la bomba de calor, 
que es fa circular per un serpentí escalfant o refredant l’aire expulsat. A diferència dels espais comuns, l’aire 
que agafen aquests, és el propi aire de l’habitació. La renovació d’aire, al ser menor, es realitza per una xarxa 
independent de renovació passiva, connectada a un altre intercanviador entàlpic, que ens pre-escalfa o pre-refreda 
l’aire renovat que expulsa a l’habitació, i amb l’ajuda de la ventilació mecànica del bany

En aquest cas, l’emissor escollit per a les habitacions, és el model Briza de la casa Jaga. Es tracta d’un emissor 
climàtic amb doble identitat, amb un funcionament híbrid que proporcionarà un confort agradable a l’hivern, i una 
frescor a estiu, mantenint la temperatura ideal tot l’any
Aquest emissor, treballa a baixes temperatures d’aigua, garantint l’escalfor necessària, gràcies a un motor EC que 
impulsa l’aire, que consumeix fins a un 50% menys d’energia que un fan-coil convencional

En els tres casos, mitjançant un control elèctric, els usuaris poden regular amb facilitat la temperatura de l’espai 
on es troben

Total superfície a calefactar = 2300 m2

Energia necessària = superfície · altura · factor
En = 2300 m2 · 3,5 m · 50 = 402500 Kcal  _  468,10 kwh

Suposem que la calefacció-refrigeració estarà en funcionament durant 10 mesos l’any

10 mesos · 30 dies/mes = 300 dies de calefacció
300 dies · 468,10 kwh/dia = 140430 kwh/any

VENTILACIÓ

El projecte garanteix  una ventilació creuada en la majoria de les seves estances, totes en el cas de la remunta. 
Ofereix ventilació natural en totes les estances de l’edifici que donen a façana, i ventilació natural creuada a les 
habitacions a través de finestres practicables als patis. 

L’aire circularà de les estances seques a les humides. per tant les habitacions (menjadors i dormitoris) disposen de 
boques d’admissió d’aire i els banys (cuines) de boques d’extracció. Aquestes disposaran de conductes de ventilació 
mecànica
Impulsió d’aire pre-escalfat a través de dos intercanviadors entàlpics (recuperadors de calor) situats a coberta. 
Trobem per tant, dos sistemes independents de ventilació: 

_Espais comuns, connectats a fan-coils, aportant aire pre-escalfat a l’aparell

_Espais residencials,  privats. Garanteixen la ventilació de les habitacions aportant aire pre-escalfat o pre-refredat 
a la mateixa, i extraient l’aire viciat. Els emissors són els encarregats de moure l’aire i escalfar-lo o refredar-lo a 
gust de l’usuari Extracció mecànica en banys i cuines

Diàmetre de conductes d’extracció mecànica banys   125mm
Diàmetre de conductes d’extracció mecànica cuines   125mm

Apareixen boques d’insuflació als lavabos públics connectats a conductes d’extracció dels lavabos de la planta baixa 
i primera.

CÀLCUL DE PÈRDUA PER TRANSMISSIÓ TÈRMICA (CTE_DB_HE1) 

_Façana
Panell fusta contralaminada EGO_CLT 100mm EGOIN
Sistema Coteterm 150mm      U= 0,18 W/m2K
Trasdosat interior 50mm

_Tancaments       U= 2,70 W/m2K

_Coberta
Panell fusta contralaminada EGO_CLT MIX 308mm EGOIN
Formació de pendents de fusta     U= 0,20 W/m2K
Capa de graves

Hext= U · superfície

Hext= (310 · 0,18) + (165 · 2,70) + (625 · 0,20) = 626,3 W  _  0,63 KW

Garantir uns mínims de renovació d’aire segons estances.
Vestíbul   6v/h
Oficines   5v/h
Menjador   6v/h
Cuina   4v/h
Sales rehabilitació  6v/h
Sales polivalents  6v/h
Sales d’estar  5v/h
Consultes   6v/h
Habitacions  3v/h
Apartaments  3v/h

GUANYS PER OCUPANTS I APARELLS SEGONS ANNEX UNE 12790:2004

2-4 W/m2 calor sensible   

W = sup. útil · Tª xarxa = 2278m2 · 2 W/m2 = 4556 W _ 4,56 KW
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ESQUEMA DE FUNCIONAMENT BOMBA DE CALOR AEROTÈRMICA. SISTEMA CASCADA

ESTRATÈGIES PASSIVES

_Bona orientació: Sud - SudOest
Assolellament “efecte hivernacle” a l’espai comú 
de galeria, amb ràfec i proteccións solars 
verticals, obtenint molt bon control solar

_Ventilació natural creuada
Ventilació creuada en habitacions a través de patis
Ventilació i refrigeració (a l’estiu) d’espais comuns a través de 
l’espai de transició entre l’edifici existent i la remunta amb 
obertures amb control el’ectric
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