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SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ I VENTIL.LACIÓ

1_CÀLCUL PONTÈNCIA UNITAT EXTERIORS CLIMA
càlculs realitzats segons el DB HE-1.Segons la taula 2.1

CLIMATITZACIÓ I VENTIL.LACIÓ

La ventilació tant de l’edifici existent com de la amplia-
ció nova anirán amb el mateix sistema. El predimentsinat 
anirá regulat en funció del CTE-DB-HS3/ HS4/HE2.El cual 

defineix una temperatura interior de :

  _  Ti  hivern                               18-22 ºC
  _  Ti estiu                                  24- 26ºC

La torre per la seva época de construcció no disposa 
de sitema de climatiztzació , ja que funcionaba térmica-

ment através de la inércia dels murs.S’intentará integrar la 
instal.lació el máxim possible, i es per aixó que s’escolleix 
un sistema  d’aigua -aire a base de fan colis.D’aquesta 

manera, s’ens permetrà gernerar espais climatitzats inde-
pendents, que s’escalfaran amb rapidesa. Através d’una 
Bomba de calor de baixa temperatura, que sudminitrarà 
aigua freda o calenta al fancoil, de manera que impulsi 

aire calent o fred.

Pel que fa les màquines, es necessari una unitat exterior 
que aprofita l’enerfia de l’aire natural, aquesta, més la 

suma de maquines interior .

La ventilació general , es planteja un sistema mecànic 
combinat amb el sistema de climatittzació dels fancoils.

En aquest sistema es connecta un tub d’aire el qual 
incorporarà a travès del climatitzador aire renovat a les 
estances.Un cop renovat l’aire circularà per l’interior fins 

arribar als punts d’extracció, situats en els espais de servei.
En aquets s’extraura l’aire viciat i s’evacuarà cap a l’ex-

terior on hi haurà un recuperador de calor que aprofitarà 
l’aire extrer com a aire natural i el reincorporarà al sistema 

de ventilació mecànica, creant així un circuit tancat.

PREDIMENSIONAT CLIMA I VENTIL.LACIÓ

2_CTE DB HS3 Calidad del aire interior. Dimensionado.

Ens trobem a barcelona, a la zona climática C, on :
Dcal base = 20 (kw*h/m2 any)

 Fcal, sup=1000 

3_DEMANDA TOTAL de la biblioteca.

2_SUPERFÍCIE A CLIMATITZAR.

Edifici nova construcció 

Torre existent

705.15m2

DT = DCAL,BASE + FCAL,SUP/ S

DT = 20 Kwh/m2 any +1000/1393.5 m2 
DT = 20.71 Kwh/m2 anyx1393.5m2
DT = 28859.4Kwh/any  = 79.07 kw

688.35m2

1393.5 m2Total projecte

PREDIMENSIONAT CLIMA I VENTIL.LACIÓ

DEMANDA TOTAL de la biblioteca.
La demanda total de climatització és de 4410 l/s. El  moviment 
d’aquest cabal serà através de 2 conductes de diàmetre 30 
cm2 a l’edifici nou i uns 6 conductes de diamtre 30cm2 a la 

torre. 
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P.BAIXA

P.SEGONA P.PRIMERAP.TERCERAP.COBERTA

20

TORRE
banys
administració
zona biblioteca

m2/útils(l/s) per local(l/s) qv total(l/s)
15x2locals

3x10m2
0.7x375m2

30
30

262.5
322.5

EDIFICI NOU
banys
zona biblioteca

m2/útils(l/s) per local(l/s) qv total(l/s)
15x2locals

0.7x673m2
30

471.1
501.1

extracció 4qv

1290

120

120
120
1050

1884
2004 l/s

FANCOIL TORRE

 _tipus  daikinFWL03DT/D
_Dimensions 564x774x226

extracció total(l/s)

La instal.lació de telecomunicacions també és un requeriment 
indispensable per un edifici d’aquesta tipología.El R.I.T.I  es 

situarà en planta baixa en la mateixa zona que els comptadors 
elèctrics i  en la planta 4 la resta d’intal.lacions.

1_ARQUETA DE SUMINISTRE
2_ CANALITZACIÓ EXTERIOR
3_ CANALITZACIÓ ENLLAÇ
4_R.I.T.I
5_ REGISTRES SECUNDARIS
6_ R.I.T.S
7_POSTA A TERRA

SISTEMA DE TELECOMUNICACIONS
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P.BAIXA

P. SEGONAP.TERCERA P.PRIMERAP. COBERTA
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SISTEMA DE TELECOMUNICACIONS

Bomba  de calor

1_Caudales de ventilación mínimos exigidos

banys
m2/útils(l/s)  per local(l/s)

s. de estar/comedor
zonas comunes

152

0.7
3

per ocupant

Segons la taula 4.1 aperturas de extracció = 4qv o 4qve

TORRE
banys
administració
zona biblioteca

EDIFICI NOU
banys
zona biblioteca

3_Seccions conducte d’extracció en cm2 segons la zona T-3

si caudal es >1000 l/s  2x900

FAN COIL AMPLIACIÓ

_TipusTW-RSJ380SN1820VD
 _capacidad 43 kw

_dimensiones 
(mm)992x1750x893
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aireaigua

sistema fancoilsistema venitilació

aire de renovació aire viciat evacuat pels 
banys

connexió electricitat
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aire viciat

BOMBA CALOR

_TipusTW-RSJ380SN1820VD
 _capacidad 43 kw

_dimensiones 
(mm)992x1750x893

Bomba  de calor

Recuperador de 
calor

fancoil

aigua calenta

aigua calenta retorn

llegenda

aigua freda

aigua freda retorn

aire renvació

aire imipulsió

aire ietorn
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SISTEMA VENTIL.LACIÓ
MAQUINARIA


