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CRITERIS DE DISSENY DE L’INSTAL·LACIÓ DE CLIMA
___________________________________________________________
El procés de climatització té com a finalitat el manteniment o control d’unes determinades 
condicions ambientals en un local o edifici, cercant un sistema amb el qual obtenir un òptim 
rendiment. Es pot dir que la climatització té com a funció principal la generacio i manteni-
ment d’un adequat nivell de confort per a que els ocupants d’un determinat ambient tancat 
puguin realitzar correctament les seves activitats. L’el·lecció del mateix ve condicionada en 
funció de la zona o zones que s’han de climatitzar. La climatització dels locals normalment 
es realitza mitjançant bombes de climatitzadors alimentats per bomba de calor, caldera i aire 
exterior. Aquest sistema és la manera de generar calor que menys energia consumeix ja que 
extrau l’energia de l’aire de l’entorn.

El sistema escollit consisteix essencialment en uns equips de producció d’aigua freda i cal-
dera per a la producció d’aigua calenta. Aquesta aigua anirà a parar als elements finals que 
seran de dos tipus segons les zones  a climatitzar: els climatitzadors de volum d’aire vari-
able o els fan-coils. Un sistema de “4 tubs”. És a dir, que estarà format essencialment per una 
producció diferenciada i simultània de fred i calor. Les U.T.A (unitats de tractament d’aire es-
taran alimentades per cadascun dels circuits, de forma que segons les necessitats de cada 
local climatitzat, es farà el tractament d’aire adequat. Sempre hi haurà una aportació d’aire 
exterior per a garantir la qualitat de l’aire. El control sobre el climatitzador (sigui fan-coil o 
U.T.A.) serà de manera que cadascuna de les dependències a les que donin servei tindrà un 
tractament diferenciat.

PRODUCCIÓ(Sala de màquines) 
Per a la producció simultànea de fred i calor s’ha previst la instal·lació d’una planta re-
frededora d’aigua(bomba de calor aire-aigua). Per a la producció d’aigua calenta per a la 
calefacció s’ha previst la instal·lació de calderes de condensació.
El fet d’utilitzar calderes, es per estalviar els inconvenients que suposaria una bomba de 
calor pels 2 usos, ja que aquestes pateixen una caiguda de rendiment amb baixes tempera-
tures exteriors. 
En aquest sentit es disposarà de dos circuits: un d’aigua freda i l’altre de calenta, que en un 
moment donat podran funcionar simultàniament de forma que siguin ateses independent-
ment les necessitats de calor o fred que sol·liciti la instal·lació.

SITUACIÓ
Aquestes instal·lacions de producció es centralitzen al nievell -1 del projecte.. La ventil.lac-
ió d’aquestes es fa pel sostre, el qual és de tràmex de 5x5cm . També s’intal·len unes U.T.A. 
a sota de la sala d’actes; aquestes donen servei a la mateixa sala i a la zona d’entrada. Així 
s’eviten llargs recorreguts dels tubs, des del local principal d’instal·lació.

VENTILACIÓ
L’aportació d’aire fresc i l’extracció de l’aire viciat, es realitzarà per mitjà d’una xarxa de 
ventilació amb descàrrega directa de l’aire tractat a l’ambient. L’extracció serà forçada i 
realitzada per mitjà de helices de perfils sustentador; ventilació mitjançant regulació de 
circulació d’aire per convecció. 
Així doncs, s’intenta evitar que no surti cap element a coberta degut que la complexitat de 
l’emplaçament ens feia plantetjar des del principi un mètode per evitar entrar en conflictes.
  
BASES PREDIMENSIONAT
   
REQUERIMENTS DE PARTIDA
neccessitats de càregues de climatització  
___________________________________________________________
ESTIU     tasa de refrigeració; 100 frigories/m2·h  
HIVERN     tasa de calefacció; 35 kcal/h· m3

climatològics   exterior  interior  interior zones 
___________________________________________________________
temperatura estiu    32º  24º   26º 
temperatura hivern   -3º  2oº   18º
humitat relativa estiu   45%  55%   55%
humitat relativa hivern  9o%  65%   65%
 
velocitat aire(m/s) conducte principal    conducte secundari 
___________________________________________________________
AIRE IMPULSIÓ   5     4
AIRE RETORN   5     4
    
renovacions aire(nr/h)  vestíbul  laboratori altres zones
___________________________________________________________
    5  15   5 
      
Q(Cabdal d’aire) = Volum x NR/h
Secció d’aire = Q(cabdal) / velocitat
Pf(Potència frigorífica)= tasa de refrigeració (100)x superfície acondicionada
Pc(Potència calefacció)= tasa de calefacció (35)x volum acondicionat

REFREDADORA
___________________________________________________________
superficie a climatitzar      1873.52m2

Pf=100 x 1873.52= 187352.0 frig/h = 216.8 kW
Escollim la refredadora d’aigua amb condensació per aire amb compresors 
semihermètics de tornavís i ventiladors del model 30 GX 082 amb una capacitat frigorí-
fica neta de 282kW de la marca CARRIER  de mides 2967mmx2254mmx2297mm(axbxh)

CALDERA____________________________________________________
volum a climatitzar       6549 m3

Pf=35kcal/h x 6549m3=  226065kcal/h =262 kW
Escollim la caldera presuritzada serie PIRONOX LRP PLUS 9 de 300Kw de lla casa 
YGNIS de dimensions 1445mmx920mmx8790mm (axbxh).

CLIMATITZADORA  Volum d’aire(m3)  NR/H  Cabdal d’aire(m3/h)
___________________________________________________________
___
01             498  5   2490  
02             498  5   2490 
03             498  5   2490 
04              1198  5   5990
05            380  5   1900
06            1001  5   5005

Escollim  unitats de tractament d’aire de la casa TROX, del tipus TKM-50, amb el model i 
tamany d’acord amb les necessitats de cada un dels espais tractats..
Les climatitzadores 01, 02, 03 i 04 seran del tamany 2 amb un cabdal màxim 
d’aire de 3250m3/h.Dimensions climatitzadora: 720x630x2000mm (axbxl) 
La climatitzadora 04 i 06 seran del tamany 4 amb un cabdal màxim d’aire de 6700 m3/h.
Dimensions climatitzadora: 1980x930x3500mm (axbxl) 

·REIXA CONDUCTE AIRE EXTRACCIÓ-IMPULSIÓ model ASL de TROX. Estan dissenya-
des amb un marc frontal d’alumini de forma aerodinàmica amb lames horitzontals regula-
bles indivudualment i subjecció mitjançant fixació oculta.

·VENTILADOR HELICONCENTRÍFRUG in-line de BAIX PERFIL model FLYING BIRD
 de la casa CARRIER. Tot el sistema dins peça en acer galvanitzat amb 2 posicions 
(obert-tancat) per a ventilació natural forçada

·DIFUSOR RADIAL AJUSTABLE de la casa SHACKO. De baix index sonor i que suprimeix 
les corrents d’aire molestes.(Especial per a sala d’actes)

·UNITAT FAN COIL model IDROFAN 42 DW unitat  per a instal.lar a fals sostre de
 la casa CARRIER. Per a la climatització de tots els espais de petit volum, malgrat 
estiguin interconectats amb l’espai general. 
-UNITAT FAN-COIL VIST CML de la casa SABIANA a instal.lar a les zones 
d’aulari i espai de documentació on són vistos.

Esquema d’aire als espais amb 
conductes a fals sostre. Espai 
sensitiu zona de contacte físic 
amb les vinyes i sala d’actes.

Esquema d’aire a l’espai con-
siderat com carrer interior a la 
zona d’educació.

ESQUEMES BÀSICS CLIMA


