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LÀMINA

CLIMATITZACIÓ
INSTAL.LACIONS

VENTILACIÓ, CLIMATITZACIÓ I EXTRACCIÓ DE FUMS

- Les exigències de confort l’hivern la temperatura interior quedarà compresa 
entre 18-22 ºC i a l’estiu 23 ºC.
- Les habitacions i estances es climatitzen individualment a partir de Fan-Colls 
connectats per 4 conductes (2 freds i 2 calents, de subministrament i retorn) als bes-
canviadors corresponents de fred/calor
- Tots els conductes que travessen diferents sectors d’incendi queden deguda-
ment aïllats (comportes tallafocs) i en la connexió amb les maquines es disposen siste-
mes anti-vibratoris.
- 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 ha zones humides sense 
ventilació natural, de manera que es disposen de shunts de 20cm2 per permetre una 
ventilació forçada de l’estança fins a coberta. 
- Allotjaments: el sistema d’extracció és combinat amb una sola xemeneia a 
coberta. El sistema d’aportació d’aire net mitjançant aire conduït pre-escalfat amb 
recuperador d’energia, s’ubica a coberta al nucli de comunicacions.
- Cuines: els fums procedents de la cocció d’aliments s’extrauen mitjançant cam-
panes extractores amb tub metàl.lic individual de ø 150 mm fins a coberta.
- 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.

CABALS DE VENTILACIÓ MÍNIMS EXIGITS

   Per ocupant     Per m2útil   Uts per local
Dormitoris  51 x 5 l/s = 255 l/s  
Sales d’estar hab 51 x 3 l/s = 153 l/s  
Estar Menjador 52 x 5 l/s = 156 l/s  
Banys i serveis        15 per local
Cuina habitació      4,90 m2x 2 = 9,80l/s 
Cuina industrial      54 m2 x 2 = 108 l/s 
Zones comuns PS      50 m2 x 0,7 = 35 l/s 
Zones comuns PB      344 m2 x 0,7 = 240,8 l/s 
Zones comuns P1      132 m2 x 0,7 = 92,4 l/s 
Zones comuns P2      132 m2x 0,7 = 92,4 l/s 

ÀREA EFECTIVA TOTAL DE LES COBERTURES VENTILACIÓ

    Admissió  Extracció Pas
Dormitoris  4 x 255 l/s = 1020  1020  70 cm2
Sales d’estar i menj 4 x 156 l/s = 624  624  70 cm2
Banys i serveis 4 x 15 l/s = 60  60  70 cm2
Cuina    4 x 9,80 l/s = 39,2  39,2  70 cm2
Cuina industrial 4 x 108 l/s = 432  432  70 cm2

ELEMENTS PASSIUS / VENTILACIÓ NATURAL

 El projecte parteix de la idea de donar una doble façana a tots els allotjaments 
estances i serveis de la residència, així doncs poder garantir la ventil.lació creuada i 
natural sempre que es desitji. 
 S’hi afegeix però un sistema d’extracció d’aire per garantir la renovació de 
l’aire viciat i humit. Aquesta extracció HÍBRIDA és reaprofitada per un recuperador 
de calor, situat al final de cada nucli vertical.
 Pel què fa als tancaments de policarbonat garanteixien una no estanquitat 
suficient per poder computar ventil.lació natural en les èpoques de més fred quan tota 
l’estructura quedi tancada. Efecte hivernacle, confort a l’hivern.

CÀLCUL I DIMENSIONAT

Secció dels conductes d’acer galvanitzat aïllats tèrmicament d’impulsió i retorn, segons 
secció interior de a/b > 1/3   S = Qi = m3 h)/3.600 (s/h)   x  v (m/s)
CAFETERIA 10 hores de funcionament
Qi= volum total  x  v/h (ocupació) = (150 m2 x 3 m) x10 hores = 4500 m3/h
- s(impulsió) = 4500 m3/h / (3.600 s/h  x  8 m/s) = 0,15 m2   
CONDUCTE 25x60cm
- s(retorn) = 4500 m3 h / (3600 s/h  x 10 m/s) = 0,125 m2 
CONDUCTE 25x50c
CUINA 6 hores de funcionament
Qi= volum total  x  v/h (ocupació) = (49 m2 x 3 m) x 6 hores = 882 m3/h
- s(impulsió) = 882 m3/h  / (3600 s/h  x  8 m/s) = 0,03 m2 
CONDUCTE 25x25cm
- s(retorn) = 882 m3 h  /  (3600 s/h  x  10 m/s) = 0,024 m2 
CONDUCTE 25x25
VESTÍBUL – RECEPCIÓ - OFICINES 8 hores de funcionament
Qi= volum total  x  v/h (ocupació) = (70 m2 x 3 m) x 8 hores = 680 m3/h
- s(impulsió) = 1680 m3/h  / (3600 s/h  x  8 m/s) = 0,06 m2 
CONDUCTE 25x25
- s(retorn) = 1680 m3 h  /  (3600 s/h  x  10 m/s) = 0,046 m2 
CONDUCTE 25x25
GIMNÀS 10 hores de funcionament
Qi= volum total  x  v/h (ocupació) = (60 m2 x 3 m) x 12 hores = 2160 m3/h
- Secció conducte d’impulsió: s(i) = 2160 m3/h  / (3600 s/h  x  8 m/s) = 
0,075 m2 _ CONDUCTE 25x30
- Secció conducte de retorn: s(r) = 2160 m3 h  /  (3600 s/h  x  10 m/s) = 
0,06 m2 _ CONDUCTE 25x25
Sala polivalent: 8 hores de funcionament
Qi= volum total  x  v/h (ocupació) = (108 m2 x 3 m) x 8 hores = 2592 m3/h
- Secció conducte d’impulsió: s(i) = 2592 m3/h  / (3600 s/h  x  8 m/s) = 
0,09 m2 _ CONDUCTE 25x40
- Secció conducte de retorn: s(r) = 2592 m3 h  /  (3600 s/h  x  10 m/s) = 
0,072 m2 _ CONDUCTE 25x30
Bugaderia: 8 hores de funcionament
Qi= volum total  x  v/h (ocupació) = (50 m2 x 3 m) x 8 hores = 1200 m3/h
- Secció conducte d’impulsió: s(i) = 1200 m3/h  / (3600 s/h  x  8 m/s) = 
0,041 m2 _ CONDUCTE 25x25
- Secció conducte de retorn: s(r) = 1200 m3 h  /  (3600 s/h  x  10 m/s) = 
0,033 m2 _ CONDUCTE 25x25

ELEMENTS ACTIUS / APARELLS DE CLIMATITZACIÓ

 El sistema de climatització parteix d’una xarxa centralitzada, la qual bescanvia calor/fred de la xarxa pública de District Heating amb un circuit tancat de transport fins a cada Unitat d’Agregació; un cop 
arriba a l’Agregació, un altre bescanviador s’ocupa de distribuïr l’energia als circuits finals de distribució de cada nucli vertical, fins arribar a la unitat final fan-coil.
Els aparells de climatització dins dels allotjaments es situen al forjat, prop de qualsevol de les dues façanes. Convectors lineals tipus fan-coil que recirculen, climatitzen i purifiquen l’aire existent

PLANTA COBERTA

PLANTA COBERTA

PLANTA SEGONA

PLANTA PRIMERA

PLANTA SOTERRANI

RECUPERADOR DE CALOR
REIXA IMPULSIÓ VENT. HÍBRIDA
REIXA EXTRACCIÓ VENT. HÍBRIDA
MUNTANTS EXTRAC/IMPULSIÓ

FAN-COIL

CONVECTOR LINEAL

XARXA DISTRIBUCIÓ FRED/CALOR

REIXA IMPULSIÓ CLIMA
REIXA RETORN CLIMA
CONDUCTE IMPULSIÓ CLIMA
CONDUCTE RETORN CLIMA

BESCANVIADOR DE CALOR/FRED
CIRCUIT TANCAT + PURGADOR


