
RESUM 
 

 

OBJECTIUS: 

 

 Els objectius bàsics d’aquest projecte es poden simplificar a un; Només existeix 

un objectiu bàsic; Climatitzar el recinte d’una nau industrial amb calor per l’hivern i 

alhora realitzar també la climatització de tres de les habitacions o estances del mateix 

edifici. Una oficina, un despatx i un menjador. Aquests tres últims es faran amb un 

sistema diferent, fent referència a la forma d’aconseguir l’energia per fer funcionar el 

sistema, i els aparalls utilitzats i d’instal·lació que es faran servir a l’hora de la 

climatització.  

 

 Cal destacar que la climatització de la nau serà de calor, mentres que la de les 

altres habitacions de l’edifici seran de fred i calor. 

 

 Com he citat anteriorment, la forma d’obtenir energia serà diferent; Per a la nau 

industrial s’utilitzarà una font d’energia renovable com és el Sol, l’energia solar. Que per 

medi d’una instal·lació que explicaré posteriorment més breument es podrà aconseguir. 

Per a les altres habitacions restants l’energia necessària per fer funcionar el sistema, 

s’aconseguirà de l’energia elèctrica que es subministra a tot el recinte. 

 

 

QUE S’HA FET: 

 

 Com ja s’ha fet anteriorment a l’apartat dels objectius cinc cèntims procedeixo a 

desenvolupar-lo en dos blocs: 

 

 

 

 



Primer bloc: 

 

 Es tracta d’acondicionar amb calefacció el recinte de la nau indistrial, només 

l’espai destinat a les màquines, aprofitant una caldera la qual, ja es tenia previst comprar. 

El sistema de recolectar energia és mitjançant plaques solars, com ja s’ha citat abans 

energia renovable. Per poder fer aquesta instal·lació necessitarem a part de les plàques tot 

un sistema de colector (situat a la base de les plaques) on hi circula refrigerant. S’ha 

agafat aquest sistema per les propietats afoavoridores per al projecte. Seguidament, es 

precisa d’un circuit per on el líquid refrigerant hi circula, deixant la calor absorvida a dos 

dipòsits d’aigua de 500 litres cadascun. També com a dipòsit s’hauria pogut escollir uns 

dipòsits de pedra, no s’ha optat per aquesta opció ja que resulta més cara i enrevesada. 

Aquest dipòsits d’aigua serveixen per emmagatzemar la calor recolectada pel refrigerant .  

 

En el cas de no haver la suficient quantitat recolectada de calor durant un dia i per 

les circunstàncies que siguin es necessita, per això ens fem servir de la caldera acoplada. 

Per dir-ho d’alguna manera, està per si un cas falla el sistema, a part de donar suport al 

sistema instal·lat amb l’energia solar. 

 

 El sistema que va des del ventilador de la caldera (o no) fins a l’ambient de la nau, 

és un conducte d’acer galvanitzat rectangular i aïllat segons catàleg del proveïdor. Es 

troba instal·lat a la part superior del sostre i va reduïnt la secció conforme va arriban al 

final del circuit. Les mides són poc normals, és normal que surtin mides d’quest tipus ja 

que els cavals a moure són molt elevats. Si s’hagués optat per realitzar l’instal·lació 

repartida en diferents branques, els metres quadrats de conducte serien els mateixos. 

 

 La forma de distribuïr l’aire s’ha realitzat mitjançant difusors de la casa Madel. 

Del model AXO, Són circulars i presenten el àleps amb un angle d’inclinació. (A 

l’exposició es donen més detalls). 

 

 

 



Segon bloc: 

 

 El sistema de climatització del despatx, oficina i menjador és amb un aparell 

anomenat split. Cada habitacle conté un, i tots tres estan conectats al mateix distribuidor i 

per tant a la mateixa unitat exterior.  

 

 Com tots tres estan conectats, es regulen amb el mateix regulador, situat al 

despatx. S’ha fet d’aquesta manera per que les habitacions no estan sempre ocupades, al 

ser una empresa petita és la mateixa persona la que és mou. 

 

 

RESULTATS: 

 

 Els resultats obtinguts han sigut bastant positius, exceptuant alguna petita variació 

creada per les interferències de l’aire ambiental. 

 

 L’interpretació és sencilla seguint acuradament l’apartat exprés de càlculs, està tot 

prou especificat i clar. Les unitats estan expresades en el Sistema Internacional. 

 

 La valoració gloval del projecte és positiva, a part d’apendre gran varietat de 

coses, s’ha fet sobre una nau industrial real, els càlculs estan basats en mides reals i les 

situacions que es donen també són reals. Depenent del pressupost poder es durà a terme. 

També influirà l’acceptació de les plaques solars al sostre del cobert de la cladera. 


