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INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ, REFRIGERACIÓ, I PRODUCCIÓ ACS

per concretar quin és el sistema òptim de climatització i producció d'aigua calenta,
s'ha realitzat una comparativa econòmica de consum anual:

dades consum calefacció

demanda energètica (kwh/any)
rendiment/cop estacional
consum energètic (kwh/any)
cost total energia (€/any)
emissions co2 (kg co2/any)

dades consum acs

demanda energètica (kwh/any)
rendiment/cop estacional
consum energètic (kwh/any)
cost total energia (€/any)
emissions co2 (kg co2/any)

sumatori de consums totals:

consum energètic (kwh/any)
cost total energia (€/any)
emissions co2 (kg co2/any)

geotèrmia aerotèrmia pellets gasoil

28.800
5,50
5.236
827
1.869

28.800
4,10
7.024
1.109
2.508

28.800
95%
30.316
1.654
546

28.800
95%
30.316
2.425
9.428

4,25
339

121

3,30
436

156

95%
1.516

27

1.440
95%
1.516

471

1.4401.4401.440

54 69 83 121

5.575
880
1.990

7.461
1.178
2.663

31.832
1.737
573

31.832
2.547
9.900

geotèrmia aerotèrmia pellets gasoil

CONCLUSIÓ: analitzades les dades de consum energètic,
cost total d'energia i les emissions de co2, i el
fet de disposar de la plaça major per tal de
poder realitzar pous, es considera que la
millor opció per calefactar, refrigerar i

produir acs és GEOTÈRMIA.

la biomassa, tot i emetre nivells inferiors de
co2, hipoteca haver de disposar d'un silo per
les estelles i la instal·lació és més complexa.

INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT I TRACTAMENT DE PLUVIALS INSTAL·LACIÓ DE RENOVACIÓ D'AIRE

INSTAL·LACIÓ D'IL·LUMINACIÓ

el criteri de sel·lecció de models d'i·luminàries s'ha centrat en quatre formats,
situats cada un en llocs concrets en funció de les seves característiques:

01 - rails amb projectors per les zones de circulació i sobre els mobles

02 - aplic circular supercial per la llum d'ambient de les estances

03 - estructura modular per la llum concreta a les taules de treball

04 - aplics de paret per les zones d'escales

pel que fa a la canalització de tota la instal·lació elèctrica, seguint els
mateixos criteris de materialització de projecte, es realitzarà vista, mitjançant
tubs metàl·lics i mecanismes superficials

54 m2

16 m2

78 m2

56 m2

planta baixa

planta primera

planta segona

S'APLICA LA SEGÜENT ESTRATÈGIA DE TRACTAMENT D'AIGUA:

degut a l'ocupació i ús que disposa aquest edifici, cal complir rite. per això, es
defineix la següent instal·lació de renovació d'aire amb recuperador de calor:

categoria de qualitat d'aire interior en funció de l'ús de l'edifici:

ida 2 (aire de bona qualitat) = oficines / museus / sales de lectura...

cabal mínim de l'aire interior de ventilació (ida 2) = 12,5l/s

( 12,5l/s  x  3600s/1h  x  1m³/1000l  =  45m³/h persona )

predimensionat col·lectors d'immissió d'aire:

planta segona:

planta baixa + planta primera :

45p x 45m³/h =
2025m³/h (Ø360)

22p x 45m³/h =
990m³/h (Ø280)

2p x 45m³/h =
90m³/h (Ø110)

3105m³/h (Ø425)

8p x 45m³/h =
360m³/h (Ø170)

3p x 45m³/h =
135m³/h (Ø120)

1p x 45m³/h =
45m³/h (Ø90)

4p x 45m³/h =
180m³/h (Ø140)

2p x 45m³/h =
90m³/h (Ø110)

3p x 45m³/h =
125m³/h (Ø120)

11p x 45m³/h =
495m³/h (Ø200)

2p x 45m³/h =
90m³/h (Ø110)

(Ø220) (Ø280) (Ø280) 1530m³/h
(Ø300)

1p x 45m³/h =
45m³/h (Ø90)

15p x 45m³/h =
675m³/h (Ø220)

(Ø220)

7p x 45m³/h =
315m³/h (Ø160)

(Ø260)

6p x 45m³/h =
270m³/h (Ø160)

1305m³/h(Ø300)

(Ø425)

recuperador
de calor

caixa
filtratge

recuperador
de calor

caixa
filtratge

1500mm1500mm

670mm
530mm 940mm

670mm

recuperador de calor caixa filtratge aquestes dimensions
permet situar-los en
el cel-ras registrable
dels lavabos

renovació aire /
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