
CRITERIS DE CLIMATITZACIÓ

El procés de climatització té com a finalitat el 
manteniment o control d'unes determinades con-
dicions ambientals dins d'un local o edifici.
La funció principal de la climatització és generar i 
mantenir un adequat nivell de confort perquè els 
ocupants d'un determinat ambient tancat puguin 
realitzar correctament les seves activitats.
La climatització d'aquest edifici està marcada per 
les diferents necessitats dels espais i les diverses 
intensitats d’ús de cadascun d’aquests.  Consta de 
diferents usos diferenciats: hotel-restaurant, 
celler, zona producció de vi, centre enològic i 
aparcament.

SISTEMES UTLITZATS

AIRE -AIGUA: la bomba de calor aire-aigua extreu 
energia de l'aire exterior i la hi cedeix a
l'aigua o liquid refrigerant que circula pel sistema 
de climatització i que es dirigeix a les unitats 
(fan-coils). Els fan-colis són independents i van 
connectats a una xarxa de conductes de quatre 
tubs dos de fred i dos de calor corresponents a 
subministrament i retorn, de
dimensions reduïdes ja que , només circula en el 
seu interior liquid i no aire. Utilitzarem el sistema 
de fancoils a les habitacions i estances del restau-
rant i cafeteria (espais amb condicions semblants 
a les habitacions, i al centre.

AIRE - AIRE: la bomba de calor aire-aire extreu 
energia de l'aire exterior i la cedeix als locals inte-
riors introduint aire a la temperatura de confort. 
Aquest sistema és adequat per a la zona del celler 
de gran volum i el gran vestíbul comú, on els con-
ductes projectats impulsen aire cap als diferents 
espais. A més de resoldre la climatització també 
resol la ventilació i la renovació de l'aire. El cabal 
d'aire que arriba ve determinat per la secciódel 
conducte. Els conductes es dimensionen a partir 
de la quantitat d'aire que s'ha de tractar. L'aire ve 
impulsat per una climatitzadora autònoma (UTA: 
unitat de tratament d’aire)

Situació dels climatizadors: Es situen a la coberta 
de l'edifici. Aquesta és una zona on es garanteix la 
seva correcta ventilació i fàcilment accessible 
periòdicament (tant  ala zona del hotel com al 
centre enológic). A la zona del celler, amb un 
sistema aire-aire, es situen a la zona de la coberta 
planta, també fàcilment accessible.
Baixada de conductes: tant els conductes 
d’impulsió com els de retorn, baixen o pujen pels 
calaixos previstos de pas d’instal.lacions.
Dimensionat de conductes i màquines: Els con-
ductes es dimensionen a partir de la quantitat 
d'aire que s’ha de tractar. En canvi, per les clima-
titzadores es tindrà en compte les frigories de 
càlcul.

CRITERIRS INSTAL.LACIÓ CONTRAICENDIS

SECTORITZACIÓ:
La superfície construïda de cada sector és de 
menys de 2500 m2. Així, cada peça separada serà 
un sector diferenciat, la zona comú de planta -1 un 
altre, i la zona de producció a la planta -2 el 
restant.

SORTIDES D’EMERGÈNCIA:
Estàn situades a la planta d’accés, a la -1. A la zona 
de producció a la planta -2, hi ha una altre sortida, 
pel personal industrial.
D’aquesta manera, totes les circulacions veiem 
com es realitzen a través de les escales de cada 
cruija en el cas de la masia, i a través de la caixa 
d’escala al centre enológic. El recorregut 
d’evacuació porta fins a aquesta planta, ón es 
realitza la sortida a cota de carrer per tres punts, 
fent els recorreguts de menys de 50 metres.

INSTAL.LACIONS CONTRAINCENDIS
- Extintors portàtils 21A-113B: a 15 m de recorregut 
en cada planta, com a màxim, des de tot origen 
d’evacuació i locals de risc especial.
- Boques d’incendi (sup>500 m2)
- Sistema d’alarma(ocup.>500p). Megafonia
-Sistema detector incendis (sip<1000m2)

LLEGENDA SIMOLOGIA

SECTORITZACIÓ INCENDIS

SECTOR 1 PRODUCCIÓ VI: 1.372 m2 / OCUPACIÓ: 40 PERSONES/m2 = 34 PERSONES 
SECTOR 2 ÀREA COMÚ: 2.226 m2 / OCUPACIÓ: 20 PERSONES/ m2 = 111 PERSONES 
SECTOR 3 CELLER: 1.419 m2 / OCUPACIÓ: 40 PERSONES/ m2 = 35 PERSONES
SECTOR 4 CENTRE: 786 m2 / OCUPACIÓ: 10 PERSONES/ m2 = 78 PERSONES
SECTOR 5 HOTEL/RESTAURANT: 1.678 m2 / OCUPACIÓ: 20 PERSONES/ m2 = 83 PERSONES
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