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ESTRATÈGIA

DIMENSIONATQUALITAT DE L'AIRE INTERIOR

1,2

1,2

mateixos mecanisme de climatització.

seguirà la normativa CTE DB HS_3, i la seva acció estarà recolzada pels 

Pel que respecta a la qualitat de l'aire interior i a la seva renovació, es 

viciat de les estances.

permet escalfar i refredar la vivenda, i a la vegada treballa per renovar l'aire 

de vivenda, s'ha optat per una bomba de calor condensada per aire que 

Pel que respecta a la climatització i condicionament de l'espai interior 

d'aquestes instal·lacions.

de fàcil disponibilitat i permetran una gran flexibilitat a l'hora de proveir-se 

recorren el subsòl de Barcelona. Les seves connexions amb l'edificació seràn 

tots els serveis necessaris estaran garantits per les instal·lacions que 

Es tracta d'un edifici residencial al centre d'una gran ciutat, per tant, 

QUALITAT DE L'AIRE INTERIOR (CTE DB HS_3)

IMPULSIÓ

RETORN

RETORN

IMPULSIÓ
RETORN

IMPULSIÓ IMPULSIÓ

RETORN

18 l/s6 x 3 l/sMenjador

70 l/s10 l/s per m² útil (7)Residus

28 l/s ó 50 l/s14 x 2 l/sCuina

15 l/sBany

18 l/s6 x 3 l/sSala d'estar

5 l/s5 l/sDormitori individual

10 l/s2 x 5 l/sDormitori doble

Cabal de ventilació mínim exigit:

72 cm²18 l/s · 4Menjador

280 cm²70 l/s · 4Residus

200 cm²50 l/s · 4Cuina

60 cm²15 l/s · 4Bany

72 cm²18 l/s · 4Sala d'estar

20 cm²05 l/s · 4Dormitori individual

40 cm²10 l/s · 4Dormitori doble

Àrea efectiva total de les obertures de ventilació (admissió i extracció):

del conducte col·lectiu.

- La secció de cada ramal ha de ser com a mínim igual a la meitat 

Conducte d'extracció ( 100 < qvt < 300) - Clase de tir ( T-1 ): 1 x 400 cm²

70 cm²Obertura de pas

CLIMATITZACIÓ

- Els muntants són individuals de cada vivenda, 100 x 60 mm.

desguàs.

- 2 unitats, 1 exterior (en coberta) i una interior pròxima a un

- Predimensionat, 100 W/m².

Bomba de calor condensada per aire (COP fins a 3,5)

Reixes d'impulsió i reixes de retorn

-Muntants individuals-Bomba de calor-Aire

Emissió-Transport-l'energia tèrmica

Producció de -Aportació d'energia externa o combustible

Calor/ fred + ventilació/renovació d'aire

- rendiment 3,4

- condensada per aire

Bomba de calor amb acumulador:

200 L

ESQUEMA DE FUNCIONAMENT

EXT.

INT.

MAQUINÀRIA INTERIOR

OBERTURA D'ADMISSIÓ

OBERTURA D'EXTRACCIÓ

CONDUCTE D'IMPULSIÓ

SHUNT

EXTRACTORS CUINES

OBERTURA DE PAS

CONDUCTE DE RETORN

MAQUINÀRIA EXTERIOR

PROJECCIÓ FALS SOSTRE


