
aerotèrmia

L’aerotèrmia és una tecnologia que utilitza l’energia de l’aire per a climatitzar els espais. 
S’aconsegueix mitjançant un cicle termodinàmic que utilitza gas refrigerant per a ex-
traure calor de l’aire exterior. Es considera com una font d’energia neta i molt eficient. 
Els principals usos són la climatització, tant de refrigeració com de calefacció, i la pro-
ducció d’aigua calenta sanitària. 

Avantatges:
_Alta eficiència, consumeix menys energia que els sistemes de calefacció tradicionals.
_És una energia renovable i sostenible.
_No requereix gairebé manteniment.
_No produeix combustió, és més segur.
_És la calefacció amb menys consum energètic.

Al projecte en podem trobar:
3 unitata per a la zona diàfana comú (biblioteca) i per a les caixes
4 unitats, una a cada taller exterior
1 unitat per a l’edifici d’accés i el restaurant

bomba de calor

És una alternativa a les calderes que utilitzen combustibles tradicionals com el carbó, el 
gas o el gasoil. En quant al funcionament, els conceptes bàsics són similars als de les 
altres calderes; estan compostes per dos unitats, una interior i una o varies exteriors. 
Tot i que en termes d’eficiència energètica, existeix una notable diferència. Les bombes 
de calor amb aerotèrmia presenten un COP molt alt, al voltant del 4 o 5, és a dir que per 
cada kW/h d’electricitat que es consumeix, es pot generar 4 o 5 kW/h tèrmics. 

aigua calenta sanitària

Per a la producció d’ACS s’utilitzarà el sistema d’aerotèrmia i de plaques solars tèrmiques. 

Càlcul de la demanda energètica anual de calefacció
Considerem una càrrega mitjana a l’hivern de 80 Kcal/h·m2

TALLER CARN+PEIX i VEGETALS
80 Kcal/h·m2 · 190m2 = 15.200 Kcal/h
15.200 Kcal/h · (1 kW / 860 kcal/h) = 17,67 kW

TALLER REPOSTERIA i BODEGA
80 Kcal/h·m2 · 130m2 = 10.400 Kcal/h
10.400 Kcal/h · (1 kW / 860 kcal/h) = 12,09 kW

ESPAI COMÚ
80 Kcal/h·m2 · 1.870m2 = 149.600 Kcal/h
149.600 Kcal/h · (1 kW / 860 kcal/h) = 173,95 kW

EDIFICI HALL+ADM
80 Kcal/h·m2 · 145+190m2 = 26.800 Kcal/h
26.800 Kcal/h · (1 kW / 860 kcal/h) = 31,16 kW

RESTAURANT+CAFETERIA
80 Kcal/h·m2 · 165m2 = 13.200 Kcal/h
13.200 Kcal/h · (1 kW / 860 kcal/h) = 15,35 kW

Càlcul de la potència necessària per a ACS

TALLER CARN+PEIX i VEGETALS
Escola hosteleria: 8 l/alumne·dia 
16 alumnes · 8 l/alumne·dia = 128 l·dia = Q

P= (Q/t) · Cp · At
P= (128/0,5) · 1 · 50 = 12.800Kcal/h 
P= 12.800kcal/h · 1kWh/860kcal = 14,88kWh 

TALLER REPOSTERIA i BODEGA
Escola hosteleria: 8 l/alumne·dia 
8 alumnes · 8 l/alumne·dia = 64 l·dia = Q

P= (Q/t) · Cp · At
P= (64/0,5) · 1 · 50 = 6.400 Kcal/h 
P= 6.400kcal/h · 1kWh/860kcal = 7,44 kWh 

RESTAURANT+CAFETERIA
Restaurant: 8 l/persona·dia 
aprox 60 persones · 8 l/persones·dia = 480 l·dia = Q

P= (Q/t) · Cp · At
P= (480/0,5) · 1 · 50 = 48.000 Kcal/h 
P= 48.000kcal/h · 1kWh/860kcal = 55,80 kWh 
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bomba de calor

plaques solars tèrmiques

unitat interior

dipòsit d’inèrcia
fancoils/climatitzadores

acumulador d’ACS

  àrea altura volum recirculacio venti. vel. A.cond diàmetre d. real m2x100 potencia  tipus de màquina model de màquina unitats mesures
             nominal 
  m2 m m3 renov/h  m2/h m/s m2 m m W/m2 KW              m
                 
biblioteca 110 4,5 495 6  2970 6 0,37 0,69 0,7 11000 11  fan coil sense carcassa  BHW 410 (11,1kW)  8 0,9x0,8x0,32
                
co·cooking 239,4 4,5 1077,3 8  8618,7 6 0,63 0,90 0,9 23941 23,94  fan coil sense carcassa  BHW 720 (26,5kW)  2 1,35x0,9x0,4
                
profes  160 4,5 720 6  4320 6 0,45 0,75 0,75 16000 16,00  fan coil sense carcassa  BHW 515 (16,1kW)  1 1,2x0,82x0,35
                
restaurant 194 3,6 698,4 8  5587,2 6 0,51 0,80 0,8 19400 19,40  fan coil sense carcassa  BHW 720 (26,5kW)  1 1,35x0,9x0,4
                
taller vegetals
taller Carn+Peix                
cocció  65,8 3,6 236,8 8  1895 6 0,30 0,61 0,6  6580 6,58    
servei  45 3,6 162 8  1296 6 0,24 0,56 0,6  4500 4,50 fan coil sense carcassa  BHW 174 (4,5kW)  1 0,83x0,79x0,22
prep.  68,5 3,6 246,6 8  1972,8 6 0,30 0,62 0,6  6850 6,85    
             total 13,43 fan coil sense carcassa  BHW 358 (8,6kW)  1 0,9x0,8x0,29
                
taller obrador                
obrador  97,65 3,6 351,54 8  2812,3 6 0,36 0,68 0,7  9765 9,77    
servei  25 3,6 90 8  720 6 0,18 0,48 0,5  2500 2,50    
             total 12,27 fan coil sense carcassa  BHW 515 (16,1kW)  1 1,2x0,826x0,35
                
taller bodega                
bodega  68,5 3,6 246,6 8  1972,8 6 0,30 0,62 0,6  6850 6,85    
servei  25 3,6 90 8  720 6 0,18 0,48 0,5  2500 2,50    
tast  19,2 3,6 69,12 8  552,96 6 0,16 0,45 0,45  1920 1,92    
             total 11,27 fan coil sense carcassa  BHW 410 (11,1kW)  1 0,92x0,8x0,32
                

_Bomba de calor 1 1031          103100 103,1 Acondicionador autònom WPVZ HE 3002  1 2,4 x 1,16 x 2,12
biblio esquerra+ cocooking            vertical Aigua-Aire.     
               Bomba de calor 
_Bomba de calor 2 553          55300 55,3 Acondicionador autònom WPVZ HE 1501  1 1,8 x 0,87 x 1,63 
biblio dreta              vertical Aigua-Aire.   
               Bomba de calor 
_Bomba de calor 3 606          60600 60,6 Acondicionador autònom WPVZ HE 2002  1 1,8 x 0,98 x 1,98
edifici principal              vertical Aigua-Aire.   
               Bomba de calor 
_Bomba de calor 4 179,3          17930 17,93 Acondicionador autònom WPVZ HE 701  2 1,14x0,7x1,73
taller vegetals              vertical Aigua-Aire.   
taller carn + peix             Bomba de calor  
                
_Bomba de calor 5 122,65          12265 12,27 Acondicionador autònom WPVZ HE 401  2 0,78 x 0,65 x 1,38 
taller obrador              vertical Aigua-Aire.   
taller bodega              Bomba de calor  

gas propà

El gas propà és una barreja d’hidrocarburs que pertany als gasos liquats del petroli (GLP) i s’utilitza majoritàriament per a calefacció, generació d’ACS o bé per a 
cuinar. És un gas més pesat que l’aire i té major poder calorífic que el butà, sense tenir problemes amb les baixes temperatures. 
 Es pot subministrar envasat, canalitzat o bé emmagatzemat en un dipòsit que pot ser exterior o soterrat.  

On col·locar el dipòsit? 
_La instal·lació ha de tenir un accés fàcil per a garantir la seguretat dels subministres i permetre les intervencions necessàries. 
_Ha d’estar delimitat per una tanca de seguretat.

Com és la xarxa de distribució?
S’utilitzen canonades de coure, acer o polipropilè. S’ha de tenir en copte que sempre han de ser vistes i mai encastades, per a poder accedir amb facilitat en cas 
de fuites. Si la canonada està a una altura menor a 0,90m del paviment, se l’ha de protegir dels cops amb una veïna d’acer.
Les canonades de gas s’han de disposar en paral·lel a una distància de 3cm entre elles i de 1cm en els creuaments amb conductes d’aigua, sanejament, electri-
citat, audiovisuals i de climatització. 
Per raons de seguretat i enfront a qualsevol fuita no detectada, la instal·lació requereix de ventilació, tant per on van les canonades com en els espais on es situïn 
les cuines. 

Predimensionat del diòsit 
S’ha escollit un dipòsit de 13.000 litres de gas i té unes dimensions de 7.8 x 1.5 metres i un volum d’uns 13.783 m3

48 unitats · 0.15 m3/h · 10h/dia · 5 dies = 360 m3 setmanals, suposant que les 48 unitats de combustió s’utilitzen les 10h de funcionament contabilitzades. 

És a dir, 13.783 m3 / 360 m3 setmanals = 38 setmanes 
Aproximadament, s’hauria de reomplir el diòsit 2 cops a l’any. 

extracció cuines

S’utilitza un sistema de sostres filtrants en els espais de cocció, Aquest sistema, a més de millorar l’estètica de les cuines industrials, redueixen el risc d’incendi i 
són més flexibles envers a la col·locació dels equips de cocció. 
Es descarrega un vapor a partir dels cassets actius, el greix de l’aire de retorn s’extreu a través del principi centrífug i acaba en un canal on s’aboca a una cana-
leta de recollida general. Els cassets de subministrament d’aire a partir del plenum garanteix una distribució uniforme del flux d’aire i permet una ventilació total i 
equilibrada. 
La il·luminació necessària en l’espai de cocció està integrada en el sistema de sostre, s’utilitzen llums LED. ¡

ventilació i climatització 

S’utilitza un sistema daire-aigua de climatització a partir de l’aerotèrmia. Per a l’espai diàfan de biblioteca, es necesiten 11 climatitzadores i a les caixes d’activitat s’utilitzen fancoils. L’edifici 
d’accés està dividit en el restaurant i l’espai d’administració i recepció de l’escola, cadascun utilitza una climatitzadora independent. 
Els conductes d’aigua freda i calenta van de la bomba de calor fins a la màquina climatitzadora que és la que tracta l’aire. En el cas de la biblioteca, de la climatitzadora hi surten uns 
conductes d’impulsió i n’arriben uns de reton per tal de distribuïr més homogèniament l’aire. En el tub de retorn, s’hi adjunta un tub que porta aire de l’exterior, d’aquest manera també 
garantim la renovació d’aire per ventilació exigides per ús i ocupació. 
 
En aquesta taula s’explica les característiques de cada espai, l’ocupació-ventilació necessàries, la secció de conducte exigida i l’elecció de la maquinària. Per a agrupar màquines, s’ha 
considerat l’horari d’ús, l’orientació i la proximitat per a optimitzar el recorregut dels conductes.
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CENTRE CULINARI
parc agrari baix llobregat
T F G  J u l i o l 2 0 1 9  E T S A V

Anna Martí Monreal

esquema de climatització i ventilació
e 1.400

esquema de distibució gas propà 
e 1.400

esquema funcionament sistema d’extracció de les cuines

esquema funcionament aerotèrmia


