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D. Instal·lació de climatització 

D.1 Càlcul dels conductes galvanitzats 

Per calcular els conductes que van de la unitat interior a cada difusor, es calcula segons la 

Taula. D.2. el número de renovacions per hora mínimes, en funció de l’ús de l’espai. 

 

 

Taula. D.1–  Renovacions d’aire per hora (Font: CTE-HS) 

 

A partir de les renovacions per hora i el volum s’obté el cabal necessari per cada espai. 

Es fixa una alçada de conducte de distribució de 20 cm per assegurar que no hi ha 

problema d’espai, donat que aniran, com la resta d’instal·lacions, pel fals sostre.  Es fixa un 

ample de conducte i es calcula la velocitat de l’aire. 
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Per els conductes d’impulsió i extr cció s’ha desidit donar una secció circular degut a que 

hauran de asumir trajectories més complicades, i canvis de nivell. 

Per al cálcul de la secció s’utilitzaràla fórmula següent: 

A

Q
v =   

On Q és le cabal acumulat (m3/h) i A és la secció del conducte (m2). 

 

La velocitat ha d’oscil·lar entre 3 m/s i 21 m /s per evitar sedimentacions i vibracions 

excessives  del conducte, respectivament. S’acotarà la velocitat entre 3 i 18 m/s, donat que 

es la velocitat màxima recomenada a la fitxa tècnica facilitada pel fabricant. 

En cas de que la velocitat no estigui dins d’aquest rang, caldrà variar l’ample de conducte. 

Per conéixer la caiguda de pressió de l’aire al circular pels conductes de la instal·lació  s’ha 

utilitzat el programa de càlcul de Soler i Palau. Les dades inicials introduïdes són una 

velocitat variable en tot el recorregut, sortida de la ventilació per reixa, tub d’alumini. 

Cal indicar de cada tram les dimensions, el cabal que hi circula, la longitut i el número de 

colzes existents.  

Com a exemple del càlcul de la pèrdua de càrrega amb el programa Soler i Palau es 

mostra a la figura 1 l’exemple de la pèrdua dels conductes que alimenten a la consulta 10. 

Els resultats finals obtinguts de la selecció dels conductes s’indiquen a la taula D.2. S’han 

dimensionat tots els conductes garantitzant la sortida del  cabal necessari per cada 

difussor. 

 

 

 

 

 

[Ec. D.1.3] 
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Figura. D.1–  Exemple del càlcul de pèrdua de càrrega del conucte que alimenta la consulta 10. 

Programa de càlcul de  Soler i Palau 
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Taula. D.2–  Dimensionament dels conductes galvanitzats de climatització. 
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D.2 Selecció de les unitats de climatització 

Càlcul de la càrrega tèrmica i frigorífica 

Per seleccionar es unitats addients de climatització cal conéixer la càrrega tèrmica i 

frigorífica necessària. Es calcula amb el programa informàtic Instawin. 

Com a exemple es mostra a la figura D.2,  la càrrega tèrmica i frigorífica de la consulta 10. 

Cal fixar la conductivitat tèrmica (Taula D.2) de les àreas que limiten l’habitació (parets, 

sostre i terra) i la zona geogràfica on es situa l’obra. 

A partir de l’àrea, del perímetre i de les parets limitants exteriors (indicant la conductivitat i 

l’orientació), del número de persones que estaran a l’habitació i de la potència que s’emet a 

la mateixa, es calculen les càrregues tèrmiques i frigorífiques de totes les zones.  

 

Figura. D.2–  Conductivitat de les superfícies (parets, sostre i terra) de l’edifici Font: Base de dades 

del programa Instawin. 
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Figura. D.3– Exemple de càlcul de càrrega tèrmica i frigorífica amb el programa Instawin.  

 

 



Projecte d’instal�lacions del CAP La Solana  Pág. 13  

 

Annex D: Instal�lacio de climatizació  

Selecció de les unitats de climatització 

 

A partir de les càrregues tèrmiques i frigorífiques, s’escullen les unitats a instal·lar. Es 

mostren les càrregues requerides i les unitats escollides amb les seves característiques a la 

taula D.3.3. 
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Taula. D.3: Dimensionament de les unitats de climatització del CAP 

 

S’han escollit les unitats adequades a instal·lar al CAP. 
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D.3 Càlcul del circuit refrigerant 

 

El circuit refrigerant es distribueix tal com s’indica al plànol 9. 

De la unitat exterior situada a la sala de màquines surt un conducte que es distribueix 

mitjançant un col·lector de ramals, en 11  ramals (un per cada unitat interior). 

En funció del model de les unitats interiors s’adjudica un codi de capacitat a cadascuna 

d’elles, facilitat pel fabricant. 

De la unitat exterior surt la canonada a cada una de les unitats interiors. 

Donades les característiques tècniques de la unitat exterior i el codi de la capacitat de totes 

les unitats interior que pengen d’ella, la canonada principal té les dimensions indicades a 

continuació: 

 

Els conductes que arriben a cada unitat interior es dimensionen en funció de les 

característques tècniques de cada unitat interior. En aquest cas, totes les unitat  tenen el 

mateix diàmetre, indicat a continuació: 

 

 

 

Taula D.4  Dimensionament de les canonades entre derivacions i unitat interior (Font: Catàleg 

Mitshubishi, novembre 2007) 

 

 

 costat gas costat líquid 
Unitat interior D7/8" D1/2" 


