
_INSTAL·LACIONS CLIMATITZACIÓ 
ESTRATÈGIA DE CLIMATITZACIÓ
Per climatitzar l’edifici s’han establert dues solucions de funcionament lligades a l’ús de les 
zones a les que serveixen. Per una banda tenim els mòduls on s’hi desenvolupa l’activitat 
docent, on els requeriments del sistema de climatització són bàsicament de calefacció ja 
que es considera que, amb la ventilació creuada i el clima mediterrani, a l’estiu la tempera-
tura d’aquests espais es suficientment confortable. D’altra banda, s’estableix un sistema de 
climatització diferenciat en els dos caps dels extrems de l’edifici. Aquests espais funcionen 
de forma més autònoma, amb moments de molta afluència de gent  i per tant són àrees que 
requereixen un sistema complementari de refrigeració. De manera que tenim un sistema de 
calefacció per radiadors i un sistema de refrigeració mitjançant una bomba de calor allà on 

a part de la calefacció es requereix un sistema de refredament.

SISTEMA DE CALEFACCIÓ
Per calefactar l’edifici s’opta per un sistema d’aigua, és a dir de radiadors. L’aigua es escalfada 
mitjançant les calderes de gas situades a la coberta i distribuïda mitjançant  una xarxa de 
dos conductes d’aigua, un d’anada d’aigua calenta i un de retorn d’aigua freda fins a arribar 
als radiadors. Les calderes anteriorment esmentades rebran un reforç d’aigua calenta provi-
nent del captadors solars situats a les cobertes de la sala de calderes, tal i com ja passa amb 

l’aigua calenta sanitaria per al consum humà de la resta de l’edifici. 

SISTEMA JAGA OXYGEN HYBRID CAMPUS_RADIADORS AMB RECUPERADOR DE CALOR
S’ha optat per instal·lar els radiadors de la marca Jaga, model Oxygen Hybrid Campus. Aquesta 
solució de climatització consisteix en un sistema hibrid que combina les funcions de cale-
facció, refrescament i ventilació en un únic aparell ja que venen integrats el radiador amb el 
recuperador de calor. D’aquesta manera queden assegurades unes condicions adequades pel 
que fa a la qualitat de l’aire, la humitat relativa i la temperatura de cadascuna de les zones. 
Aquest sistema premontat de radiadors + unitat de renovació d’aire assegura doncs la reno-
vació mecànica d’aire en una gran part de l’edifici, aportant aire net exterior tractat i filtrat, tal 
i com exigeix el RITE, sense necessitat d’un sistema de conductes complementari. 
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RENOVACIÓ DE L’AIRE
Tal i com s’ha esmentat prèviament la reno-
vació de l’aire de les aules es farà a través 
dels recuperadors de calor que treballen 
juntament amb els radiadors. Ens els es-
pais docents no es preveu doncs un siste-
ma complementari de renovació d’aire, tot 
i així si que hi haurà un sistema extractor 
als passadisos, la cual cosa al generar una 
depressió provoca que l’aire sobrant de les 
aules passi per 

Els espais que requereixen una refrigeració elevada, 
funcionaran mitjançant un sistema aire-líquid capaç 
de produir indistintament aire o fred. En aquest sistema 
la bomba de calor capta l’energia de l’aire exterior i el 
cedeix al líquid refrigerant, de manera que es tracta d’un 
sistema d’energia renovable. La màxima longitud dels 
conductes de distribució del líquid des de la bomba a 
les unitats terminals per a un funcionament eficient és 
de 400 metres, sent aquesta àmpliament superior a la 
màxima longitud requerida en projecte. 
El líquid refrigerant produit per la bomba de calor serà 
conduit per dos conductes (un per al calent i un per al 
fred) fins a cadascuna de les unitats terminals distri-
buides al llarg dels espais que requereixen d’aquesta 
climatització, és per això que apareixeran els

A més a més aquestes unitats disposen de l’opció de 
“free cooling” el qual permet l’aportació d’aire exterior 
directe per tal d’introduir aire fresc durant les nits en 
períodes càlids i aixi refrescar l’edifici, sense necessi-
tat de consum energètic. Per al funcionament d’aquest 
sistema es requereix d’unes  calderes de gas en co-
berta que escalfen l’aigua, i la condueix fins als radia-
dors, i un conducte des de un punt exterior fins al propi 
radiador que aporta l’aire necessari al recuperador de 
calor. A cada aula hi haurà un radiador amb el seu re-
cuperador corresponent i un sensor de CO2 que regula 
el funcionament de la URA. Als passadisos s’hi ubica un 
extractor per tal de generar una depressió que fa que 
l’aire acumulat dels espais on hi ha els radiadors passi 
a través de les reixetes d’extracció cap al passadís de 
manera que aquest també estarà, de forma indirecta, 
climatitzat. 

ventiloconvectors (fan-coils) en el fals sostre d’aquestes estances. Els fan-coils reben el 
líquid de la bomba de calor i recirculen l’aire interior. 
Per tal de fer funcionar aquest sistema es requereixen doncs dues bombes de calor (una 
per cada cap) les quals distribuiran el liquid refrigerant a través d’un conducte fins a les 
diferents unitats terminals. 

reixetes de ventil·lació als passadisos i banys, i aleshores es captat pel conducte d’extracció. 
D’altra banda, per acabar de cumplir les exigències del RITE s’estableix un sistema de circu-
lació d’aire controlat mitjançant dos recuperadors entàlpic, el qual complementa la reno-
vació d’aire als espais on es requerit. Els recuperados agafa aire net de l’exterior i expulsa 
el viciat de dins l’edifici, en aquest intercanvi d’aire, l’aire que s’introdueix a l’edifici ja està 
preclimatitzat gràcies a l’enfreuament dels cabals d’entrada i sortida.
*Exigències de cabal
El RITE estableix 3 cabals en funció de l’ús del recinte, per tant tenim: 
IDA 1: 20 dm3/s*persona (màxima qualitat) _aquest és el nivell establert per a les aules tallers, 
ja que hi ha una major concentració de partícules i químics (productes de pintura, pols dels 
treballs manuals,...), i per tant un aire més viciat
IDA 2: 12’5 dm3/s*persona (qualitat mitjana) _aquest és el nivell establert per a les aules teòri-
ques i polivalents, així com a la biblioteca i les zones d’administració
IDA 3: 8 dm3/s*persona (baixa qualitat) _aquest és el nivell establert per al bar-restaurant, el 

vestíbul, els passadisos i la sala d’actes.                                               

funcionament bomba calor

funcionament radiador + ura

funcionament recuperador entàlpic

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ MITJANÇANT BOMBA DE CALOR


