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Refrigeradora

Caldera

Refrigeradora
Gama Aquasnap de refredadores refrigerades per aigua, 
de CARRIER, model 30RW amb capacitat frigorífica 
nominal de 20 a 310 kW. Utilitzen refrigerant 
HFC-407C, el qual no afecta a la capa d’ozó.

Caldera
Vitoplex 300_model TX3 (de 80 a 460kW)
Caldera a gas.
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Aula
Superfície= 50 m2
Volum= 125m3
Cabal= 750m3/h

Aula
Superfície= 50 m2
Volum= 125m3
Cabal= 750m3/h

Aula
Superfície= 50 m2
Volum= 125m3
Cabal= 750m3/h

Aula
Superfície= 50 m2
Volum= 125m3
Cabal= 750m3/h

Biblioteca
Superfície= 128,5 m2
Volum= 449,75 m3
Cabal= 2248,75 m3/h

Sala d'actes
Superfície= 177 m2
Volum= 920 m3
Cabal= 8283 m3/h

Sala d'actes
Superfície= 127 m2
Volum= 317,5 m3
Cabal= 2540 m3/h

Volum fàbrica Zona 1
Volum= 6417 m3
Cabal= 19251 m3/h
2 ventil.ladors
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Sala d'actes
Superfície= 110 m2
Volum= 275 m3
Cabal= 1650 m3/h

Volum fàbrica Zona 2
Volum= 14090 m3
Cabal= 28.180 m3/h
4 ventil.ladors
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Sistema aire-aire
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Aire de retorn
Aire d´impulsió
Ventil.lador centrífug

Sistema aire-aigua

Fan-coil

Retorn aigua calenta
Anada aigua calenta

Retorn aigua freda
Anada aigua freda

-SISTEMA DE RETORN INVERTIT
-SISTEMA REVERSIBLE: FRED - CALOR

DE CALDERA O REFRIGERADORA

CAP A CALDERA O REFRIGERADORA
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Consideracions sobre la necessitat de climatització 

Per determinar els sistemes a fer servir haurem de distingir primer 
dos tipus d’espais amb uns requeriments diferents en quant a l’exigència 
de confort higrotèrmic.

En primer lloc els locals d’estança més permanent o tenen un volum més 
acotat fet que no provocarà un desperdici d’energia com podrien ser les 
aules, despatxos...que demanarien una temperatura de uns 22ºC  i en segon 
lloc zones d’estança ocasional i amb un volum tal que la seva climatització 
provocaria un desperdici d’energia, que demanarien una temperatura d’uns 
16ºC, en aquest cas parlem del conjunt interior de la fàbrica existent.

Sistemes utilitzats

VOLUM INTERIOR FÀBRICA
Es pensa en una termoventil.lació  sense tractament mitjançant un 
sistema aire-aire per evitar condensacions. 
A l'estiu s’entraria l’aire durant la nit per tal de refredar els murs i a més
es disposaran uns ventil.ladors per moure l'aire millorant 
aixi el confort
En les zones d’estança més permanent dins la fàbrica es pensa en un 
escalfament a l'hivern a través de un sistema de radiació: 
terra radiant.

CONTENIDORS
El sistema utilitzat és un sistema aire-aigua amb unitat de tractament 
tipus Fan-coil, ja que la aportació d’aire a aquestes caixes interiors pot 
millorar qualitativament  el confort higrotèrmic interior.
Els fan-coils són aparells dissenyats especialment per col·locar-se adossats 
o encabits a qualsevol parament. Són petites unitats de tractament de l’aire, 
destinades a filtrar i refredar o escalfar les condicions ambientals, facilitant 
la recirculació de l’aire tractat.
També asseguren una ràpida posta a règim de la instal·lació combinant rapidesa 
i confort. Dissenyats amb un baix nivell sonor, reduït consum d’energia i alt 
rendiment.
Repartiment homogeni de l’aire i eliminació de “zones mortes”.

COS EXTERIOR
Donat que el cos exterior pot disposar de ventil.lació creuada no hi haurà 
tractament de l’aire, es disposarà de calefacció per radiació a l’estiu i 
uns ventil.ladors per proporcionar un moviment de l’aire a l’estiu que millorarà 
l’efecte de confort

Conductes aigua
Calefacció amb canonades d’acer negre ∆T=15ºC 
La velocitat recomanada serà de 1,5 m/s

Conductes aire
Els conductes d'aire seran circulars, ja que a efectes 
dinàmics és la secció òptima, de xapa d'acer 
galvanitzat.
La velocitat adequada serà de 4m/s.

En quant als emissors, distingirem diferents tipus segons el sistema triat:

 - Fan-coil tipus Cassete Melody
 Emissor per als contenidors que a més de ser unitat de tractament també és emissor 
 Les dimensions són de 600 x 600 x 300mm. i el cabal 630m3/h

- Fan-coil tipus Major 300
 En el cas de la sala d'actes aquest no aniria empotrat al cel-ras, ja que degut a la seva 
alçada hi haurien pèrdues d'energia

 - Ejector tovera de llarg alcanç
 Utilitzat per llargs alcanços, funciona per inducció, es a dir, un doll d'aire en moviment 
 provoca el moviment de les masses d'aire

 - Radiadors
 El sistema més convencional que emet l'aire per radiació

- Terra radiant
 En aquest cas el paviment, tubs i una capa de morter són els emissors.

Renovacions
Biblioteca i aules 4-8 renovacions/hora
Passos 2-3 renovacions/hora
Sala d-actes 2-3 renovacions/hora
Cabal = renovacions x volum

A les sales de màquines és on col·locarem els equips de producció de fred o calor i 
altres equips auxiliars i accessoris de la instal·lació. Utilitzarem un equip de calderes 
per a la climatització dels espais, i, per tal d’aconseguir el màxim rendiment li 
incorporarem una caldera per a la producció i acumulació d’ACS. 
Una màquina refrigeradora ens ajudarà a aconseguir, en determinats espais, el 
confort higrotèrmic desitjat a l’estiu. 

En les superfícies a calefactar es refreda l’aigua, tornant freda a la caldera a través de les conduccions previstes.
 A la caldera comença i acaba el cicle de circulació d’aigua de manera que aquesta no necessita renovar-se.
Es dissenya un circuit d’elements connectats en paral·lel (bitubular) de retorn invertit, en el que el traçat va des 
de l’equip de producció a les diverses unitats terminals fent recorreguts d’anada i retorn de la mateixa longitud. 
Es distribueix l’aigua d’impulsió i recull l’aigua de retorn. 
El fet de treballar a baixa temperatura permet utilitzar qualsevol font d’energia pel seu funcionament; utilitzarem gas

Per a l'impulsió d'aire de de l'exterior 
a dins la fàbrica es disposen uns 
ventil.ladors centrífugs a l'exterior. 
Aquests portaràn incorporada una 
bateria de calor per tal de impulsar
aire calent a l'hivern.
El model triat és un centrífug 
Ciatesa Model Meteor. 
El cabal impulsat es de 8300m3/h i 
les dimensions 1350x665x965 mm.
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