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Resum 

En aquest projecte es realitza el disseny de la instal·lació de climatització d’un hotel de quatre estrelles 

situat a Barcelona amb dos tipus d’equips diferents: la primera opció proposada és una instal·lació amb 

equips de volum de refrigerant variable (VRV) i la segona opció és una instal·lació hidràulica de fancoils. 

L’objectiu del treball és realitzar una comparativa energètica i econòmica entre les dues instal·lacions, 

analitzant el consum d’energia, el cost d’aquesta energia, les emissions de CO2 produïdes en la 

generació d’aquesta energia i la inversió econòmica de cada opció. A més, es realitza un estudi de les 

possibilitats de cada instal·lació de produir aigua calenta sanitària. 

El projecte de climatització parteix del càlcul de càrregues tèrmiques de cada espai amb un software 

anomenat Hourly Analysis Program (HAP), el qual permet realitzar la selecció dels equips (unitats 

interiors i unitats exteriors) de cada instal·lació.  

Aquest mateix software s’utilitza per simular la demanda energètica horària de l’edifici durant un any. 

Aquesta demanda (variació de les càrregues tèrmiques seguint el perfil climàtic de Barcelona) s’utilitza 

per realitzar la comparativa. 

Els resultats obtinguts mostren els grans avantatges del sistema VRV com són el baix consum energètic, 

amb el consegüent estalvi econòmic i menor impacte ambiental, el baix cost de la mà d’obra i la poca 

necessitat de manteniment.  

En canvi, l’anàlisi comparativa ha permès quantificar l’elevat preu dels equips VRV en comparació amb 

els hidràulics, fet que augmenta la inversió inicial d’aquesta instal·lació. 
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Resumen 

En este proyecto se realiza el diseño de la instalación de climatización de un hotel de cuatro estrellas 

situado en Barcelona con dos tipos de equipos diferentes: la primera opción propuesta es una 

instalación con equipos de volumen de refrigerante variable (VRV) y la segunda opción es una 

instalación hidráulica de fancoils. 

El objetivo del trabajo es realizar una comparativa energética y económica entre la dos instalaciones, 

analizando el consumo de energía, el coste de esta energía, las emisiones de CO2 producidas en la 

generación de esta energía y la inversión económica de cada opción. Además, se realiza un estudio de 

las posibilidades de cada instalación de producir agua caliente sanitaria. 

El proyecto de climatización parte del cálculo de cargas térmicas de cada espacio con un software 

llamado Hourly Analysis Program (HAP), el cual permite realizar la selección de los equipos (unidades 

interiores y unidades exteriores) de cada instalación. 

Este mismo software se utiliza para simular la demanda energética horaria del edificio durante un año. 

Esta demanda (variación de las cargas térmicas siguiendo el perfil climático de Barcelona) se utiliza 

para realizar la comparativa. 

Los resultados obtenidos muestran las grandes ventajas del sistema VRV como son el bajo consumo 

energético, con el consiguiente ahorro económico y menor impacto ambiental, el bajo coste de la 

mano de obra y la poca necesidad de mantenimiento. 

En cambio, el análisis comparativo ha permitido cuantificar el elevado precio de los equipos VRV en 

comparación con los hidráulico, hecho que aumenta la inversión inicial de esta instalación. 
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Abstract 

In this project the design of the air conditioning installation is made for a four star hotel placed in 

Barcelona with two different equipment types: the first option proposed is an installation with variable 

refrigerant volume equipment (VRV) and the second option is a hydraulic installation of fancoils. 

The aim of the project is the energetic and economic comparison between the two installations, 

analyzing the energy consumption, the cost of this energy, the CO2 emissions produced in the 

generation of this energy and the economical investment of each option. Moreover, is made a study 

of the possibilities of each installation to produce sanitary hot water. 

The air conditioning project starts with the thermal load calculation of each space with a software 

called Hourly Analysis Program (HAP), which allows the equipment selection (indoor units and outdoor 

units) of each installation. 

This same software is used to simulate the building’s hourly energy demand for one year. This demand 

(thermal load variations following the climate profile of Barcelona) is used to make the comparison. 

The results obtained show the great advantages of the VRV system, such as the low energy 

consumption, with the consequent economic savings and the lower environmental impact, the low 

labor cost and the low maintenance need. 

However, the comparative analysis has allowed to quantify the high price of the VRV equipment 

compared to the hydraulic equipment, which increases the initial installation investment.    
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1. Prefaci 

1.1. Origen del treball 

El fet de realitzar les pràctiques acadèmiques d’enginyeria a l’empresa fabricant d’equips de 

climatització i d’aire condicionat Panasonic m’ha permès descobrir i aprendre les tecnologies i 

solucions que existeixen en el sector de la climatització i calefacció.  

Una de les grans apostes de Panasonic és la venda d’equips de climatització que funcionen mitjançant 

la tecnologia VRV. Aquesta tecnologia utilitza bombes de calor per escalfar o refredar un refrigerant 

que és conduït amb un cabal variable a les unitats interiors mitjançant un circuit frigorífic per tal 

d’escalfar o refredar l’aire interior dels diferents espais. 

Aquesta tecnologia comporta grans avantatges i es posiciona com una de les grans solucions del mercat 

actual per aconseguir climatitzar diferents edificis com hotels, edificis d’oficines, restaurant, botigues, 

etc. 

Per tal d’analitzar i estudiar el seu funcionament i de comprovar els avantatges i inconvenients del 

sistema VRV es decideix realitzar un estudi comparatiu entre una instal·lació de VRV de climatització i 

una instal·lació hidràulica de climatització que proporcionen calefacció i refrigeració al mateix hotel. 

1.2. Motivació 

El que em motiva per realitzar aquest projecte és el meu interès en els projectes de climatització i en 

les instal·lacions que intervenen, així com el funcionament d’aquestes. 

Em motiva el fet de conèixer i estudiar la tecnologia VRV i de comprovar els seus avantatges i 

inconvenients i crec que la millor manera és realitzar una comparació amb una instal·lació tradicional 

com és la instal·lació de climatització hidràulica. 

El fet de realitzar un projecte de climatització com a treball de fi de grau em pot permetre conèixer les 

parts i l’estructura d’aquests, els càlculs necessaris per al disseny i dimensionat dels equips i les 

normatives vigents que intervenen.  
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2. Introducció 

2.1. Objectius de treball 

Aquest treball té com a objectiu principal el disseny i l’estudi energètic-econòmic comparatiu de dos 

tipus d’instal·lacions de climatització diferents que han de cobrir les necessitats de calefacció pels 

mesos d’hivern i de refrigeració pels mesos d’estius d’un hotel de 100 habitacions situat a Barcelona: 

la primera opció consisteix en una instal·lació formada per sistemes VRV i la segona opció consta d’una 

instal·lació hidràulica de fancoils.  

Aquest estudi permetrà analitzar els avantatges i inconvenients de cada sistema en funció de diferents 

aspectes. Els aspectes més importants a comparar són: el consum energètic per part dels equips que 

componen cada instal·lació, els costos econòmics d’aquesta energia consumida, les emissions de CO2 

associades a la generació de l’energia consumida i la inversió econòmica per realitzar la instal·lació. 

Un altre objectiu important és l’estudi i la comparació de les alternatives de cada opció per produir 

l’aigua calenta sanitària demandada per l’hotel.  

El càlcul de càrregues tèrmiques és un estudi molt important en tot projecte de climatització i 

s’estableix com a objectiu secundari d’aquest treball l’aprenentatge del mètode de càlcul de càrregues 

tèrmiques, la realització del càlcul manual i el contrast dels resultats mitjançant un software de càlcul 

de càrregues tèrmiques.  

2.2. Abast del treball 

El projecte de climatització abasta des del càlcul de càrregues tèrmiques i del càlcul de la demanda 

energètica de l’hotel Balmes fins a l’estudi comparatiu de les dues opcions proposades.  

Amb el càlcul de les càrregues tèrmiques es dissenyen els dos tipus d’instal·lacions que es comparen. 

La demanda energètica de l’hotel permet realitzar l’estudi comparatiu. 

Els equips de les instal·lacions proposades es dimensionen per cobrir les càrregues tèrmiques sense 

ventilació. El sistema de ventilació no es troba dins de l’abast d’aquest projecte. 

El projecte no inclou el càlcul o disseny manual ni de les línies frigorífiques de la instal·lació VRV ni del 

sistema de distribució de l’aigua de la instal·lació hidràulica. Tot i això, les canonades frigorífiques de 

VRV són calculades pel software de disseny de VRV de Panasonic i es poden observar els diàmetres 

reals de les canonades i els accessoris en els plànols i en el pressupost. 
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3. Característiques generals de l’hotel  

3.1. Descripció de l’edifici 

L’edifici sobre el qual es realitza l’estudi de climatització és un modern hotel de quatre estrelles situat 

a Barcelona, l’Hotel Balmes. Aquest forma part de la cadena hotelera Derby Hotels Collections, una de 

les empreses d’hotels de major prestigi a Espanya. 

L’hotel està format per 10 plantes dividides en: dues plantes soterrànies, una planta baixa, una planta 

primera, cinc plantes intermèdies iguals i una planta superior o terrat. 

Disposa de 100 habitacions de distintes modalitats d’allotjament com habitacions dobles, familiars, 

suites o apartaments de luxe. Aquestes estan dividides entre les plantes, havent-hi 12 a la planta baixa 

(8 de les quals tenen altell a la planta primera), 14 a la planta primera, 14 a les cinc plantes intermèdies 

i 4 a la planta terrat. 

A més l’hotel compta amb els serveis de piscina, jardí interior, sala de reunions, bar, restaurant, 

bugaderia i zona d’aparcaments. 

A la imatge 3.1 es mostra la façana principal, la qual es troba orientada cap al Nord-oest. 

 
Imatge  3.1 Façana principal de l'hotel Balmes. 
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3.2. Situació 

L’edifici està ubicat al centre del barri de l’Eixample de Barcelona, al carrer Mallorca número 216. Se 

situa a pocs metres de l’Avinguda Diagonal i del passeig de Gràcia. 

La imatge 3.2 mostra un plànol amb la ubicació de l’hotel.  

HOTEL BALMES 4* 

c/ Mallorca, 216 

08009 Barcelona 

Espanya  

Zona climàtica: C2 

Orientació: NO 

 
Imatge  3.2 Plànol d'ubicació de l'hotel Balmes de Barcelona. 
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3.3. Superfícies 

A continuació es mostren les taules on es poden identificar totes les superfícies, altures i volums de 

cada zona de l’hotel classificades per plantes. 

 

Planta Zona Superfície (m2) Altura (m) Volum (m3) 

Planta 
Soterrani -2  

Zona d’aparcament 181,7 3,3 599,6 

Nivell entre soterranis 79,2 3,3 261,4 

Escala 14,7 3,3 48,5 

Escala de emergència 1 11,2 3,3 37,0 

Escala de emergència 2 9,4 3,3 31,0 

Cambra de dipòsits fecals 2,9 3,3 9,6 

Rampa 46,3 3,3 152,8 

Muntacàrregues 2 3,3 6,6 

Cambra de pintures 2,6 3,3 8,6 

Magatzem 1 12 3,3 39,6 

Magatzem 2 8,8 3,3 29,0 

Manteniment 15,6 3,3 51,5 

Pas 1,4 3,3 4,6 

Total Planta Soterrani -2 387,8  
Taula 3.1 Superfícies, altures i volums de les zones de la planta -2. 
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Planta Zona Superfície (m2) Altura (m) Volum (m3) 

Planta 
Soterrani -1 

Bugaderia 21,5 3 64,5 

Saló  60 3 180 

Instal·lacions 4,2 3 12,6 

Ascensors 7,7 3 23,1 

Muntacàrregues 4,2 3 12,6 

Pas 1 16,7 3 50,1 

Pas 2 14,8 3 44,4 

Telèfon 0,9 3 2,7 

Cambra comptadors 1,6 3 4,8 

Escala 13,1 3 39,3 

Escala de emergència 1 7,3 3 21,9 

Escala de emergència 2 7,6 3 22,8 

Vestidor cavallers 7,1 3 21,3 

Vestidor dones 6,5 3 19,5 

Lavabo cavallers 1 2,7 3 8,1 

Lavabo dones 1 2,3 3 6,9 

Lavabo cavallers 2 11,9 3 35,7 

Lavabo dones 2 6,6 3 19,8 

Menjador  75,5 3 226,5 

Cuina 29,6 3 88,8 

Zona aparcament 224,7 3 674,1 

Total Planta Soterrani -1 526,5   

Taula 3.2 Superfícies, altures i volums de les zones de la planta -1. 
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Planta Zona Superfície (m2) Altura (m) Volum (m3) 

Planta 
Baixa 

Habitació 001 18,4 3 55,2 

Habitació 002 19,6 3 58,8 

Habitació 003 21,5 3 64,5 

Habitació 004 23,2 3 69,6 

Habitació 005 14,7 3 44,1 

Habitació 006 11,4 3 34,2 

Habitació 007 17,8 3 53,4 

Habitació 008 25 3 75 

Habitació 009 22,7 3 68,1 

Habitació 010 23,3 3 69,9 

Habitació 011 18,3 3 54,9 

Habitació 012 18,9 3 56,7 

Passadís 21,7 3 65,1 

Oficina 2,4 3 7,2 

Vestíbul 125,4 3 376,2 

Escala d’emergència 1 4,8 3 14,4 

Escala d’emergència 2 15,6 3 46,8 

Muntacàrregues 2 3 6 

Sortida de emergència 7 3 21 

Magatzem 1,5 3 4,5 

Accés bar 5,3 3 15,9 

Bar  43,5 3 130,5 

Recepció 11,4 3 34,2 

Ascensor 4,3 3 12,9 

Escala 1 12,5 3 37,5 

Escala 2 3,1 3 9,3 

Accés aparcament 9,2 3 27,6 

Rampa 13,9 3 41,7 

Pati ventilació aparcament 5,6 3 16,8 

Despatx  13,1 3 39,3 

Consigna 3,3 3 9,9 

Patis 28,2 3 84,6 

Bar jardí 18,9 3 56,7 

Lavabo jardí 2,5 3 7,5 

Magatzem jardí 4,3 3 12,9 

Jardí 219,8 3 659,4 

Total Planta Baixa 814,1  
Taula 3.3 Superfícies, altures i volums de les zones de la planta baixa. 
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Planta Zona Superfície (m2) Altura (m) Volum (m3) 

Planta 
Primera 

Altell 105 11,2 3 33,6 

Altell 106 15,5 3 46,5 

Altell 107 10,2 3 30,6 

Altell 108 9,6 3 28,8 

Altell 109 10,9 3 32,7 

Altell 110 11,1 3 33,3 

Altell 111 9,5 3 28,5 

Altell 112 10,5 3 31,5 

Habitació 101 19,9 3 59,7 

Habitació 102 20,4 3 61,2 

Habitació 103 19,1 3 57,3 

Habitació 104 18,4 3 55,2 

Habitació 113 21,7 3 65,1 

Habitació 114 21,8 3 65,4 

Habitació 115 12,7 3 38,1 

Habitació 116 18,8 3 56,4 

Habitació 117 23,7 3 71,1 

Habitació 118 20,2 3 60,6 

Habitació 119 18,4 3 55,2 

Habitació 120 12 3 36 

Habitació 121 12,1 3 36,3 

Habitació 122 19 3 57 

Forat planta baixa 36,5 3 109,5 

Hall 24 3 72 

Escala 1 13,2 3 39,6 

Escala 2 5,7 3 17,1 

Pas  47 3 141 

Ascensor 4 3 12 

Patis 50,7 3 152,1 

Oficina 4,2 3 12,6 

Muntacàrregues 2 3 6 

Escala d’emergències 7,9 3 23,7 

Total Planta Primera 541,9  
Taula 3.4 Superfícies, altures i volums de les zones de la planta primera. 
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Planta Zona Superfície (m2) Altura (m) Volum (m3) 

Planta Tipus 
(2a-6a) 

Habitació 601 23,2 3 69,6 

Habitació 602 20 3 60 

Habitació 603 12,6 3 37,8 

Habitació 604 19,2 3 57,6 

Habitació 605 20,9 3 62,7 

Habitació 606 13,5 3 40,5 

Habitació 607 13,2 3 39,6 

Habitació 608 19,3 3 57,9 

Habitació 609 18,9 3 56,7 

Habitació 610 19 3 57 

Habitació 611 18,8 3 56,4 

Habitació 612 18,9 3 56,7 

Habitació 613 19,2 3 57,6 

Habitació 614 19,9 3 59,7 

Escala 13,5 3 40,5 

Escala d’emergències  9,9 3 29,7 

Muntacàrregues 2 3 6 

Ascensors 4,1 3 12,3 

Pas 36,6 3 109,8 

Patis 28,9 3 86,7 

Oficina 1,8 3 5,4 

Total Planta Tipus (2a-6a) 353,4  

Planta 
Terrat 

Habitació 701 13,3 3 39,9 

Habitació 702 11 3 33 

Habitació 703 15,5 3 46,5 

Habitació 704 17,4 3 52,2 

Ascensors 4,5 3 13,5 

Escala 13,5 3 40,5 

Patis 29,9 3 89,7 

Pas 26,4 3 79,2 

Escala d’emergències 9 3 27 

Muntacàrregues 2 3 6 

Sala reunions  35,2 3 105,6 

Sala maquinària 24,3 3 72,9 

Terrats 109,2 3 327,6 

Àrea maquinaria 32,7 3 98,1 

Cambra maquinaria 
muntacàrregues 

12,9 3 38,7 

Cambra maquinaria ascensors 15 3 45 

Despatx administratiu 17,8 3 53,4 

Arxiu 17,6 3 52,8 

Total Planta Terrat 407,2   

Taula 3.5 Superfícies, altures  i volums de les zones de la planta tipus i planta terrat.  
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3.4. Ocupació 

En les taules següents es mostra l’ocupació, els horaris d’ocupació i els nivells de ventilació de les 

diferents zones de l’edifici que es volen climatitzar. 

 

Planta Soterrani -1 

Zona Ocupació  Horari Qualitat 
Caudal 
dm3/s·persona 

Caudal dm3/s 

Bugaderia 2 Ús diürn de 8 a 20 hores IDA4 5 10 

Saló 45 Ús diürn de 8 a 20 hores IDA2 12,5 562,5 

Menjador 50 Funcionament continu 24h  IDA3 8 400 
Taula 3.6 Ocupació, horari i ventilació de les zones de la planta -1. 

  

 

Planta Baixa 

Zona Ocupació  Horari Qualitat 
Caudal 
dm3/s·persona 

Caudal dm3/s 

Habitació 001 2 Ús nocturn de 21 a 7 hores  IDA3 8 16 

Habitació 002 2 Ús nocturn de 21 a 7 hores  IDA3 8 16 

Habitació 003 2 Ús nocturn de 21 a 7 hores  IDA3 8 16 

Habitació 004 2 Ús nocturn de 21 a 7 hores  IDA3 8 16 

Habitació 005 2 Ús nocturn de 21 a 7 hores  IDA3 8 16 

Habitació 006 2 Ús nocturn de 21 a 7 hores  IDA3 8 16 

Habitació 007 2 Ús nocturn de 21 a 7 hores  IDA3 8 16 

Habitació 008 2 Ús nocturn de 21 a 7 hores  IDA3 8 16 

Habitació 009 2 Ús nocturn de 21 a 7 hores  IDA3 8 16 

Habitació 010 2 Ús nocturn de 21 a 7 hores  IDA3 8 16 

Habitació 011 2 Ús nocturn de 21 a 7 hores  IDA3 8 16 

Habitació 012 2 Ús nocturn de 21 a 7 hores  IDA3 8 16 

Bar 52 Funcionament continu 24h  IDA3 8 416 

Vestíbul 104 Funcionament continu 24h  IDA 2 12,5 1300 

Despatx 1 Ús diürn de 8 a 20 hores IDA 2 12,5 12,5 
Taula 3.7 Ocupació, horari i ventilació de les zones de la planta baixa. 
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Planta Primera 

Zona Ocupació  Horari Qualitat 
Caudal 
dm3/s·persona 

Caudal dm3/s 

Altell 105 2 Ús nocturn de 21 a 7 hores  IDA3 8 16 

Altell 106 2 Ús nocturn de 21 a 7 hores  IDA3 8 16 

Altell 107 2 Ús nocturn de 21 a 7 hores  IDA3 8 16 

Altell 108 2 Ús nocturn de 21 a 7 hores  IDA3 8 16 

Altell 109 2 Ús nocturn de 21 a 7 hores  IDA3 8 16 

Altell 110 2 Ús nocturn de 21 a 7 hores  IDA3 8 16 

Altell 111 2 Ús nocturn de 21 a 7 hores  IDA3 8 16 

Altell 112 2 Ús nocturn de 21 a 7 hores  IDA3 8 16 

Habitació 101 2 Ús nocturn de 21 a 7 hores  IDA3 8 16 

Habitació 102 2 Ús nocturn de 21 a 7 hores  IDA3 8 16 

Habitació 103 2 Ús nocturn de 21 a 7 hores  IDA3 8 16 

Habitació 104 2 Ús nocturn de 21 a 7 hores  IDA3 8 16 

Habitació 113 2 Ús nocturn de 21 a 7 hores  IDA3 8 16 

Habitació 114 2 Ús nocturn de 21 a 7 hores  IDA3 8 16 

Habitació 115 2 Ús nocturn de 21 a 7 hores  IDA3 8 16 

Habitació 116 2 Ús nocturn de 21 a 7 hores  IDA3 8 16 

Habitació 117 2 Ús nocturn de 21 a 7 hores  IDA3 8 16 

Habitació 118 2 Ús nocturn de 21 a 7 hores  IDA3 8 16 

Habitació 119 2 Ús nocturn de 21 a 7 hores  IDA3 8 16 

Habitació 120 1 Ús nocturn de 21 a 7 hores  IDA3 8 8 

Habitació 121 1 Ús nocturn de 21 a 7 hores  IDA3 8 8 

Habitació 122 2 Ús nocturn de 21 a 7 hores  IDA3 8 16 

Pas 5 Funcionament continu 24h  IDA2 12,5 62,5 
Taula 3.8 Ocupació, horari i ventilació de les zones de la planta primera. 
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Planta Tipus (2a-6a) 

Zona Ocupació  Horari Qualitat 
Caudal 
dm3/s·persona 

Caudal dm3/s 

Habitació 601 2 Ús nocturn de 21 a 7 hores  IDA3 8 16 

Habitació 602 2 Ús nocturn de 21 a 7 hores  IDA3 8 16 

Habitació 603 1 Ús nocturn de 21 a 7 hores  IDA3 8 8 

Habitació 604 2 Ús nocturn de 21 a 7 hores  IDA3 8 16 

Habitació 605 2 Ús nocturn de 21 a 7 hores  IDA3 8 16 

Habitació 606 1 Ús nocturn de 21 a 7 hores  IDA3 8 8 

Habitació 607 1 Ús nocturn de 21 a 7 hores  IDA3 8 8 

Habitació 608 2 Ús nocturn de 21 a 7 hores  IDA3 8 16 

Habitació 609 2 Ús nocturn de 21 a 7 hores  IDA3 8 16 

Habitació 610 2 Ús nocturn de 21 a 7 hores  IDA3 8 16 

Habitació 611 2 Ús nocturn de 21 a 7 hores  IDA3 8 16 

Habitació 612 2 Ús nocturn de 21 a 7 hores  IDA3 8 16 

Habitació 613 2 Ús nocturn de 21 a 7 hores  IDA3 8 16 

Habitació 614 2 Ús nocturn de 21 a 7 hores  IDA3 8 16 

Pas 4 Funcionament continu 24h  IDA2 12,5 50 
Taula 3.9 Ocupació, horari i ventilació de les zones de la planta tipus. 

  

 

Planta Terrat 

Zona Ocupació  Horari Qualitat 
Caudal 
dm3/s·persona 

Caudal 
dm3/s 

Arxiu 1 Ús diürn de 8 a 20 hores. IDA4 5 5 

Despatx administratiu 2 Ús diürn de 8 a 20 hores. IDA2 12,5 25 

Sala reunions 12 Ús diürn de 8 a 20 hores. IDA2 12,5 150 

Habitació 701 1 Ús nocturn de 21 a 7 hores  IDA3 8 8 

Habitació 702 1 Ús nocturn de 21 a 7 hores  IDA3 8 8 

Habitació 703 2 Ús nocturn de 21 a 7 hores  IDA3 8 16 

Habitació 704 1 Ús nocturn de 21 a 7 hores  IDA3 8 8 

Pas 2 Funcionament continu 24h  IDA2 12,5 25 
Taula 3.10 Ocupació, horari i ventilació de les zones de la planta terrat. 
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3.5. Il·luminació i equips elèctrics 

En aquest apartat es mostren les taules amb informació sobre la il·luminació i sobre l’equipament 

elèctric de cada zona o espai de l’hotel. 

 

Planta Soterrani -1 

Zona Sup. (m2) Equip U. Potència (W) W/m2 Ús 

Bugaderia 21,5 Il·luminació 21 15 14,65 Ús diürn de 8 a 20 hores  

Bugaderia 21,5 Motor elèctric  3 581 81,07 Ús diürn de 8 a 20 hores  

Saló 60 Il·luminació 61 30 30,50 Ús diürn de 8 a 20 hores  

Menjador 75,5 Il·luminació 75 30 29,80 Funcionament continu 24h  
Taula 3.11 Il·luminació i equips elèctrics de les zones de la planta -1. 

 

Planta Baixa 

Zona 
Sup. 
(m2) 

Equip U. Potència (W) W/m2 Us 

Habitació 001 11,7 Il·luminació 11 15 14,10 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 002 13,2 Il·luminació 13 15 14,77 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 003 14,3 Il·luminació 14 15 14,69 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 004 16,7 Il·luminació 16 15 14,37 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 005 7,3 Il·luminació 7 15 14,38 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 006 11,4 Il·luminació 11 15 14,47 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 007 13,8 Il·luminació 13 15 14,13 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 008 13,9 Il·luminació 13 15 14,03 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 009 13,3 Il·luminació 13 15 14,66 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 010 13,3 Il·luminació 13 15 14,66 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 011 13,6 Il·luminació 13 15 14,34 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 012 14,4 Il·luminació 14 15 14,58 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Bar 41,8 Il·luminació 41 35 34,33 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Vestíbul 136,8 Il·luminació 136 15 14,91 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Despatx 8,4 Il·luminació 8 30 28,57 Ús diürn de 8 a 20 hores. 
Taula 3.12 Il·luminació i equips elèctrics de les zones de la planta -1. 
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Planta Baixa 

Zona 
Sup. 
(m2) 

Equip U. Potència (W) W/m2 Us 

Habitació 001 11,7 Ordinador 1 250 21,37 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 002 13,2 Ordinador 1 250 18,94 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 003 14,3 Ordinador 1 250 17,48 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 004 16,7 Ordinador 1 250 14,97 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 005 7,3 Ordinador 1 250 34,25 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 006 11,4 Ordinador 1 250 21,93 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 007 13,8 Ordinador 1 250 18,12 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 008 13,9 Ordinador 1 250 17,99 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 009 13,3 Ordinador 1 250 18,80 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 010 13,3 Ordinador 1 250 18,80 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 011 13,6 Ordinador 1 250 18,38 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 012 14,4 Ordinador 1 250 17,36 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Bar 41,8 
Ordinador 1 250 

30,67 
Ús diürn de 8 a 20 hores  

Motor elèctric 4 258 Ús diürn de 8 a 20 hores  

Vestíbul 136,8 Ordinador 3 250 5,48 Funcionament continu 24h  

Despatx 8,4 Ordinador 1 250 29,76 Ús diürn de 8 a 20 hores  
Taula 3.13 Equips elèctrics de les zones de la planta baixa. 
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Planta Primera 

Zona 
Sup. 
(m2) 

Equip U. Potència (W) W/m2 Ús 

Altell 105 10,4 Il·luminació 10 15 14,42 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Altell 106 10,9 Il·luminació 10 15 13,76 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Altell 107 9,5 Il·luminació 9 15 14,21 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Altell 108 8,5 Il·luminació 8 15 14,12 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Altell 109 9,8 Il·luminació 9 15 13,78 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Altell 110 9,8 Il·luminació 9 15 13,78 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Altell 111 8,6 Il·luminació 8 15 13,95 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Altell 112 9,7 Il·luminació 9 15 13,92 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 101 13,4 Il·luminació 13 15 14,55 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 102 13,7 Il·luminació 13 15 14,23 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 103 14,2 Il·luminació 14 15 14,79 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 104 14 Il·luminació 14 15 15,00 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 113 14,7 Il·luminació 14 15 14,29 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 114 16,9 Il·luminació 16 15 14,20 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 115 8 Il·luminació 8 15 15,00 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 116 15 Il·luminació 15 15 15,00 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 117 18,5 Il·luminació 18 15 14,59 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 118 15,8 Il·luminació 15 15 14,24 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 119 14,1 Il·luminació 14 15 14,89 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 120 7,3 Il·luminació 7 15 14,38 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 121 7,5 Il·luminació 7 15 14,00 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 122 14,7 Il·luminació 14 15 14,29 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Pas 47 Il·luminació 53 15 16,91 Funcionament continu 24h  
Taula 3.14 Il·luminació de les zones de la planta primera. 
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Planta Primera 

Zona 
Sup. 
(m2) 

Equip U. Potència (W) W/m2 Ús 

Altell 105 10,4 Ordinador 1 250 24,04 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Altell 106 10,9 Ordinador 1 250 22,94 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Altell 107 9,5 Ordinador 1 250 26,32 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Altell 108 8,5 Ordinador 1 250 29,41 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Altell 109 9,8 Ordinador 1 250 25,51 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Altell 110 9,8 Ordinador 1 250 25,51 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Altell 111 8,6 Ordinador 1 250 29,07 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Altell 112 9,7 Ordinador 1 250 25,77 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 101 13,4 Ordinador 1 250 18,66 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 102 13,7 Ordinador 1 250 18,25 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 103 14,2 Ordinador 1 250 17,61 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 104 14 Ordinador 1 250 17,86 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 113 14,7 Ordinador 1 250 17,01 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 114 16,9 Ordinador 1 250 14,79 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 115 8 Ordinador 1 250 31,25 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 116 15 Ordinador 1 250 16,67 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 117 18,5 Ordinador 1 250 13,51 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 118 15,8 Ordinador 1 250 15,82 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 119 14,1 Ordinador 1 250 17,73 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 120 7,3 Ordinador 1 250 34,25 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 121 7,5 Ordinador 1 250 33,33 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 122 14,7 Ordinador 1 250 17,01 Ús nocturn de 21 a 7 hores  
Taula 3.15 Equips elèctrics de les zones de la planta primera. 
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Planta Tipus (2a-6a) 

Zona 
Sup. 
(m2) 

Equip U. Potència (W) W/m2 Ús 

Habitació 601 16,3 Il·luminació 16 15 14,72 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 602 15,1 Il·luminació 15 15 14,90 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 603 8,4 Il·luminació 8 15 14,29 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 604 14,5 Il·luminació 14 15 14,48 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 605 16,2 Il·luminació 16 15 14,81 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 606 8,9 Il·luminació 8 15 13,48 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 607 8,5 Il·luminació 8 15 14,12 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 608 14,6 Il·luminació 14 15 14,38 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 609 14,3 Il·luminació 14 15 14,69 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 610 14,6 Il·luminació 14 15 14,38 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 611 14,3 Il·luminació 14 15 14,69 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 612 14,4 Il·luminació 14 15 14,58 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 613 14,6 Il·luminació 14 15 14,38 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 614 14,7 Il·luminació 14 15 14,29 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Pas 36,6 Il·luminació 36 15 14,75 Funcionament continu 24h  

Habitació 601 16,3 Ordinador 1 250 15,34 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 602 15,1 Ordinador 1 250 16,56 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 603 8,4 Ordinador 1 250 29,76 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 604 14,5 Ordinador 1 250 17,24 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 605 16,2 Ordinador 1 250 15,43 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 606 8,9 Ordinador 1 250 28,09 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 607 8,5 Ordinador 1 250 29,41 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 608 14,6 Ordinador 1 250 17,12 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 609 14,3 Ordinador 1 250 17,48 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 610 14,6 Ordinador 1 250 17,12 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 611 14,3 Ordinador 1 250 17,48 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 612 14,4 Ordinador 1 250 17,36 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 613 14,6 Ordinador 1 250 17,12 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 614 14,7 Ordinador 1 250 17,01 Ús nocturn de 21 a 7 hores  
Taula 3.16 Il·luminació i equips elèctrics de les zones de la planta tipus. 
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Planta Terrat 

Zona 
Sup. 
(m2) 

Equip U. Potència (W) W/m2 Ús 

Arxiu 17,6 Il·luminació 17 30 28,98 Ús diürn de 8 a 20 hores  

Despatx administratiu 17,8 Il·luminació 17 30 28,65 Ús diürn de 8 a 20 hores  

Sala reunions 35,2 Il·luminació 35 30 29,83 Ús diürn de 8 a 20 hores  

Habitació 701 9,3 Il·luminació 9 15 14,52 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 702 8,4 Il·luminació 8 15 14,29 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 703 11,7 Il·luminació 11 15 14,10 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 704 13,9 Il·luminació 13 15 14,03 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Pas 26,4 Il·luminació 26 15 14,77 Funcionament continu 24h  

Despatx administratiu 17,8 Ordinador 2 250 28,09 Ús diürn de 8 a 20 hores  

Sala reunions 35,2 Ordinador 1 250 7,10 Ús diürn de 8 a 20 hores  

Habitació 701 9,3 Ordinador 1 250 26,88 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 702 8,4 Ordinador 1 250 29,76 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 703 11,7 Ordinador 1 250 21,37 Ús nocturn de 21 a 7 hores  

Habitació 704 13,9 Ordinador 1 250 17,99 Ús nocturn de 21 a 7 hores  
Taula 3.17 Il·luminació i equips elèctrics de les zones de la planta terrat. 
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4. Normatives 

Les condicions, requisits i exigències que s’han de complir en el disseny i càlcul de les instal·lacions 

tèrmiques de l’edifici d’aquest projecte es redacten a les següents normatives vigents: 

 Real Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel que s’aprova el Reglament d’Instal·lacions 

Tèrmiques en els edificis (BOE 29/08/2007), en endavant RITE (Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios). 

 Codi tècnic de l’edificació, en endavant  CTE, en concret el document bàsic d’estalvi d’energia 

DB-HE, i els seus documents de suport. 

 Document de suport al document bàsic DB-HE d’estalvi d’energia: DA DB-HE /1 Càlcul de 

paràmetres característics de l’envoltant. 

 Guia tècnica de l’IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) d’estalvi i 

eficiència energètica en Climatització nº12. Condicions climàtiques exteriors de projecte.  

 Guia tècnica de l’IDAE d’estalvi i eficiència energètica en Climatització nº13. Procediments i 

aspectes de la simulació d’instal·lacions tèrmiques en edificis. 

 Guia tècnica de l’IDAE d’estalvi i eficiència energètica en Climatització nº17. Instal·lacions de 

climatització amb equips autònoms. 

 Guia tècnica de l’IDAE d’estalvi i eficiència energètica en Climatització nº18. Instal·lacions de 

climatització per aigua. 

 Normativa UNE-EN 378-1: Sistemes de refrigeració i bombes de calor. Requisits de seguretat i 

mediambientals.  
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5. Envolupant tèrmica 

L’envolupant tèrmica és la part de l’edifici que separa els espais habitables amb l’exterior, i permet 

protegir-lo de la temperatura, de l’aire i de la humitat exterior per millorar el benestar dels ocupants i 

reduint el consum d’energia. 

L'envolupant tèrmica de l'edifici està composta per tots els tancaments que delimiten els espais 

habitables amb l'aire exterior, el terreny o un altre edifici, i per totes les particions interiors que 

delimiten els espais habitables amb espais no habitables en contacte amb l'ambient exterior. 

Els tancaments i particions interiors dels espais habitables es classifiquen segons la seva situació 

en les següents categories: 

  Cobertes: comprenen aquells tancaments superiors en contacte amb l'aire la inclinació dels 

quals sigui inferior a 60° respecte a l'horitzontal. 

  Sòls: comprenen aquells tancaments inferiors horitzontals o lleugerament inclinats 

que estiguin en contacte amb l'aire, amb el terreny, o amb un espai no habitable. 

  Façanes: comprenen els tancaments exteriors en contacte amb l'aire la inclinació dels quals 

sigui superior a 60° respecte a l'horitzontal. S'agrupen en 6 orientacions segons els sectors 

angulars representades a la imatge 5.1. L'orientació d'una façana es caracteritza mitjançant 

l'angle α que és el format pel nord geogràfic i la normal exterior de la façana, 

mesurat en sentit horari. 

  Mitgeres: comprenen aquells tancaments que limiten amb altres edificis ja construïts 

o que es construeixin alhora i que conformin una divisió comuna.  

  Tancaments en contacte amb el terreny: comprenen aquells tancaments diferents dels 

anteriors que estan en contacte amb el terreny. 

  Particions interiors: comprenen aquells elements constructius horitzontals o verticals 

que separen l'interior de l'edifici en diferents recintes. 

 
Imatge  5.1 Orientació de les façanes. 
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Els edificis es caracteritzen tèrmicament a través dels valors de les transmitàncies tèrmiques dels 

diferents tancaments i particions interiors que formen l’envolupant tèrmica. 

La transmitància tèrmica (U) és el flux de calor que passa per unitat de superfície de l'element i per 

grau de diferència de temperatures entre dos ambients separats per aquest element. Les seves unitats 

en el sistema Internacional són W/m2·K. 

Aquest coeficient expressa la capacitat aïllant d'un element constructiu particular format per una o 

més capes de materials. Com més gran és la transmitància tèrmica d’un element o material de 

construcció menys efecte d’aïllament tèrmic proporciona.  

És necessari realitzar el càlcul de les transmitàncies tèrmiques dels diferents tancaments i particions, 

ja que tenen influència en el procés de càlcul de les càrregues tèrmiques i de la demanda energètica 

de l’hotel. 

Els càlculs sobre aquests paràmetres es troba redactat a l’Annex A. Els resultats es mostren a les taules 

5.1 i 5.2. 

 

Tancament 
Transmitància tèrmica 

U (W/m2K) 

Façana 0,72 

Coberta 0,37 

Mur 0,42 

Solera 0,29 

Partició interior vertical 1,82 

Partició interior horitzontal o sòl 0,37 

Finestra 3,54 
Taula 5.1 Valors de les transmitàncies tèrmiques dels tancaments. 

 

Tancament 
Factor solar modificat 

F 

Finestra 0,63 
Taula 5.2 Valor del factor solar modificat de les finestres. 
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6. Psicrometria 

L’objectiu d’aquest apartat és introduir i definir els conceptes bàsics sobre psicrometria que seran 

importants en els següents apartats del projecte.  

La psicrometria és la ciència que tracta de les propietats termodinàmiques de l’aire humit (aire 

constituït per una barreja d’aire sec i vapor d’aigua) i de l’efecte de la humitat atmosfèrica sobre els 

materials i sobre el confort humà. 

Aire humit: És una simplificació de la composició de l’aire atmosfèric consistent en suposar que és una 

barreja de dos components només: aire sec i vapor d’aigua. 

Temperatura seca (T): És la temperatura que registra un termòmetre ordinari. 

Temperatura humida (Th): És la temperatura que indica un termòmetre amb el bulb humit i exposat a 

un corrent d’aire. 

Humitat relativa (ϕ): És la relació entre la pressió del vapor d’aigua continguda en l’aire, Pw, i la pressió 

de saturació del vapor a la mateixa temperatura, Pws : 

𝝋 =
𝑷𝒘

𝑷𝒘𝒔

 (Eq. 6.1) 

On: 

 ϕ : Humitat relativa. 

 Pw : Pressió del vapor d’aigua continguda en l’aire (bar). 

 Pws : Pressió de saturació del vapor (bar). 

Humitat específica o humitat absoluta (W): És la relació entre la massa de vapor continguda en l’aire, 

mw, i la massa d’aire sec, ma: 

𝑾 =
𝒎𝒘

𝒎𝒂

 (Eq. 6.2) 

On: 

 W : Humitat absoluta (kgv/kga). 

 mw : massa de vapor continguda en l’aire (kgv). 

 ma : massa d’aire sec (kga). 
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Temperatura de rosada (Tr): És la temperatura a la qual comença la condensació del vapor d’aigua 

quan l’aire es refreda. 

Entalpia (h): És la variable que s’utilitza per determinar l’energia tèrmica d’un flux d’aire. S’expressa en 

kJ/kga. 

Volum específic (v): Són els m3 d’aire humit que corresponen a 1 kg d’aire sec. S’expressa en m3/kga. 

6.1. El diagrama psicromètric 

Un diagrama psicromètric o carta psicromètrica és un gràfic integrat per famílies de corbes, traçades 

a partir de les equacions d'estat que relacionen els paràmetres que caracteritzen la barreja aire-vapor 

d'aigua. 

El més utilitzat és el diagrama de Carrier, el qual es representa en la imatge 6.1. 

 
Imatge  6.1 Diagrama psicromètric de Carrier. 

Les diferents línies que formen el diagrama psicomètric de Carrier es defineixen a continuació: 

 Línies de temperatura seca constant. La temperatura seca és una de les variables 

independents i està representada en l'eix X.  

 Línies d'humitat absoluta constant. La humitat absoluta és l'altra variable independent i està 

representada en l'eix Y. Aquest eix està a la dreta del diagrama.  
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 Línies d'humitat relativa constant. Són línies corbes expressades en tant per cent. La 

corresponent al 100% és la denominada corba de saturació, que limita el diagrama pel seu 

costat esquerre. 

 Línies de temperatura humida constant. Són arcs d'hipèrbola, encara que en la seva 

representació gràfica són pràcticament línies rectes de pendent negatiu. 

 Línies d'entalpia constant. Són arcs d'hipèrbola, encara que en la seva representació gràfica 

són pràcticament línies rectes de pendent negatiu i pràcticament coincidents amb les de 

temperatura humida constant.  

 Línies de temperatura de rosada constant. Se sol representar aquesta temperatura sobre la 

línia de saturació, corresponent a una humitat relativa del 100%. 

 Línies de volum específic constant. Són aparentment rectes paral·leles amb cert pendent 

sobre els eixos.  
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7. Condicions tèrmiques de càlcul 

En aquest apartat s’estableixen les condicions exteriors i interiors del projecte necessàries per realitzar 

el càlcul de càrregues tèrmiques i de la demanda tèrmica i per poder dimensionar els equips de 

climatització. 

7.1. Condicions tèrmiques exteriors 

Les condicions exteriors són els valors de la temperatura seca, temperatura humida, oscil·lació mitjana 

diària, graus dia ,altitud, etc., escollides  pel projectista per a una determinada localitat. 

Per tal de definir els valors d’aquestes dades s’utilitza la Guia tècnica d’estalvi i eficiència energètica en 

Climatització nº12: Condicions climàtiques exteriors de projecte, on es faciliten les condicions exteriors 

classificades per províncies.  

A continuació es defineixen les dades més importants que proporciona la guia: 

 Dades geogràfiques: 

LAT: Latitud (°). 

LONG: Longitud (°). 

a.s.n.m. (m): Altura sobre el nivell del mar (m). 

 

 Dades relatives al disseny d’equips i càlcul de càrregues: 

Hivern 

TS_99(°C): temperatura seca de la localitat amb un percentil del 99%. 

HUMcoin(%): humitat relativa mitjana coincident. 

 

Estiu 

TS_1(°C): temperatura seca de la localitat amb un percentil del 1%. 

THC_1(°C): temperatura humida coincident en el mateix instant que es té una temperatura 

seca amb el nivell percentil del 1%. 

OM DR(°C): oscil·lació mitjana diària (màxima-mínima diària) dels dies en els quals alguna de 

les seves hores estan dintre del nivell percentil del 1%. 

Com es pot observar, en aquesta guia es distingeix entre les dades necessàries per dissenyar l’equip en 

mode calefacció (hivern) i en mode refrigeració (estiu).  
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Les temperatures exteriors s’estableixen segons diferents nivells percentils. Aquest percentil indica el 

percentatge d’hores anuals en les quals la temperatura de la localitat és sobrepassada per un cert valor. 

La guia ens indica quin és el percentil que hem d’escollir per seleccionar les temperatures de càlcul 

amb la següent justificació: 

 Pel càlcul de càrregues tèrmiques en hivern, les temperatures seques a considerar són les que 

corresponen als nivells percentils: 

TS_99,6(°C) per hospitals, clíniques, residències d’ancians, centres de càlcul i qualsevol espai 

que el tècnic projectista consideri necessari que tingui aquest grau de cobertura. 

TS_99(°C) per tots els tipus d’edificis i espais no mencionats anteriorment. 

 

 Pel càlcul de càrregues tèrmiques d’estiu, les temperatures seca i humida coincident a 

considerar són les corresponents als següents nivells percentils: 

TS_0,4(°C), THC_0,4(°C) per hospitals, clíniques, residències d’ancians, centres de càlcul i 

qualsevol espai que el tècnic projectista consideri necessari que tingui aquest grau de 

cobertura. 

TS_1(°C), THC_(°C) per tots els tipus d’edificis i espais no mencionats anteriorment. 

Pel projecte de l’hotel Balmes no es considera necessari el percentil d’especial consideració, ja que no 

es tracta ni d’un hospital, clínica, etc. 

Com s’ha comentat anteriorment, la guia proporciona les condicions exteriors per a diferents localitats. 

Com ja sabem, l’hotel Balmes està situat a la província de Barcelona, i les condicions exteriors d’hivern 

i d’estiu per a Barcelona es poden consultar a la taula de l’Annex B. Aquestes condicions són: 

 Hivern 

TS_99(°C): 2,7 °C 

HUMcoin(%): 70,2 % 

 

 Estiu 

TS_1(°C): 30 

THC_1(°C): 24,6 

OM DR(°C): 9,2 
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Per últim, les dades referents a la geografia són: 

 Geografia 

LAT: 41° 17' 49" 

LONG: 02° 04' 39" E 

a.s.n.m. (m): 6 

7.2. Condicions tèrmiques interiors 

Les condicions interiors són les que estableixen les exigències de disseny que s’han de mantenir a 

l’interior de l’edifici per tal de satisfer la higiene i el benestar humà. 

La selecció de les condicions interiors determinaran la càrrega tèrmica que haurà de compensar el 

sistema de condicionament. 

Aquestes es troben al capítol IT 1. Disseny i dimensionat de la part II del reglament RITE, a l’apartat IT 

1.1.4.1. Qualitat tèrmica de l’ambient, subapartat 1.1.4.1.2. Temperatura operativa i humitat relativa. 

Segons el RITE, la temperatura operativa i la humitat relativa es fixen en base a l’activitat metabòlica 

de les persones, el seu grau de vestimenta i el percentatge estimat d’insatisfets (PPD). 

Considerant que l’activitat metabòlica és sedentària d’1,2 met, que el grau de vestimenta és de 0,5 clo 

a l’estiu i 1 clo a l’hivern i que el PPD és d’entre 10 i 15%, els valors de la temperatura operativa i de la 

humitat relativa estan compresos entre els següents límits: 

 
Taula 7.1 Taula del RITE sobre condicions interiors de disseny. 

Finalment les condicions interiors pel confort de les persones són: 

 Hivern 

Temperatura operativa (°C): 21°C 

Humitat relativa (%): 50% 
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 Estiu 

Temperatura operativa (°C): 25°C 

Humitat relativa (%): 55% 

La següent imatge mostra la situació dels punts de les condicions interiors d’estiu (punt 2) i d’hivern 

(punt 1) al diagrama psicromètric de Carrier.  

 
Imatge  7.1 Punts de les condicions interiors sobre el diagrama psicromètric. 
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8. Software de càlcul HAP 

Aquest apartat està dedicat a la descripció del programa de càlcul i de simulació que s’utilitza en aquest 

projecte per realitzar el càlcul de càrregues tèrmiques i del càlcul de la demanda tèrmica. Es resumeix 

el procés seguit per introduir les dades i per definir el projecte. 

8.1. Descripció del programa 

El software HAP (Hourly Analysis Program) dissenyat per la marca Carrier, un dels majors fabricants de 

sistemes d’aire condicionat, ventilació, calefacció i refrigeració, és una eina d'ordinador orientada a 

ajudar a aquells professionals que volen dissenyar sistemes HVAC (Heating, Ventilation and Air 

Conditioning) i dimensionar els components del sistema en edificis principalment del sector terciari 

(comercial). 

Aquest programa consta de dues eines anomenades HAP System Design i HAP Energy Analysis. 

8.1.1. HAP System Design 

L’eina HAP System Design és una eina que permet calcular les càrregues tèrmiques de l’edifici i 

dissenyar els sistemes de climatització. 

HAP estima les càrregues de disseny de refrigeració i calefacció mitjançant el mètode ASHRAE 

(American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) de les funciones de 

transferència de calor, el que permet dimensionar els components del sistema de calefacció, ventilació 

i aire condicionat (HVAC). 

8.1.2. HAP Energy Analysis 

La segona es tracta d'una eina d’anàlisi energètic hora per hora, utilitzant dades meteorològiques 

mesurades per les 8.760 hores de l’any per a la simulació de la demanda energètica mitjançant la 

simulació del funcionament d'aquest edifici al llarg de cadascuna de les 8.760 hores d'un any. 

 

En aquest projecte s’utilitza el programa HAP per realitzar el càlcul de càrregues tèrmiques per a tots 

els espais de l’hotel i per simular la variació d’aquestes càrregues tèrmiques durant les 8.760 hores de 

l’any, obtenint la demanda tèrmica anual. Les aplicacions del programa a aquest projecte es 

resumeixen a la imatge 8.1.  
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Imatge  8.1 Aplicacions del programa de càlcul HAP. 

A continuació es defineix la terminologia relativa al software i que es necessita conèixer per definir el 

projecte. 

 Element: és qualsevol component de l'estructura de l'edifici que estigui associat a una pèrdua 

o guany de calor. Els elements poden ser els murs, finestres, cobertes, etc. 

Un element queda definit per aquelles característiques que es veuen afectades en una 

transferència de calor, per exemple l’àrea, l’orientació o els materials. 

 Espai: és la part de l'edifici compresa per un o més elements a través dels quals hi ha un flux 

de calor. Generalment un espai comprèn una habitació. 

 Zona: és el conjunt d'un o més espais sota un únic control de termòstat, és a dir, amb la 

mateixa regulació i control de temperatura.   

 Sistema: es defineix com l'equip i controls que proveeixen de refrigeració i calefacció a una o 

més zones de l’edifici.  

 Planta: és l'equip i el seu control que subministra fred o calor a les bateries d'un o 

més sistemes. Exemples de plantes de producció són les refredadores, les calderes d'aigua 

calenta o de vapor. 

 Edifici: és l'estructura que conté tots els sistemes HVAC.  

Finalment es mostra a la imatge 8.2 la interfície principal del programa. Aquesta està formada per 

les següents parts, ordenades d’amunt a avall: 

 Barra del títol: barra que conté el nom del programa i del projecte actual. 

 Barra del menú: barra que conté sis menús desplegables utilitzats per realitzar treballs del 

programa. 

 Barra d’eines: barra que conté una sèrie de botons representats per icones i utilitzats per 

realitzar diferents treballs. 

 Estructura del projecte: arbre situat a la part esquerra on es desglossen els diferents 

components que permeten definir l’edifici, com són els espais, els sistemes, les plantes i 
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l’edifici. Es representen també les diferents llibreries de dades per a horaris (Schedule), 

tancaments (Walls, Roofs, Windows), portes (Doors), etc. 

 Components: part central de la interfície on es poden visualitzar de forma resumida i 

ordenada els elements que s’han seleccionat sobre els diferents components de l’edifici. 

Per exemple podem veure els tipus d’horaris que s’han creat dins de les “Schedules”. En 

aquesta pantalla es poden editar els elements, definir nous o duplicar-los. 

 Barra d’estat: component final de la finestra principal que es troba a la part inferior. 

Aquesta mostra la data i hora actuals i missatges del programa. 

 

 

Imatge  8.2 Interfície principal del HAP. 

8.2. Definició del projecte 

Abans de poder realitzar els càlculs i simulacions s’ha de definir el projecte. 

A continuació s’expliquen els passos que es realitzen per definir les dades i paràmetres d’informació 

que permeten estudiar l’edifici. 
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8.2.1. Dades meteorològiques  

El component “Weather” permet introduir les dades meteorològiques i les condicions de disseny en 

funció de la ubicació geogràfica de l’edifici, com són les condicions de temperatura, humitat i radiació 

solar. 

Aquestes dades es poden importar de la base de dades del programa introduint la ciutat desitjada o es 

poden definir a criteri de l’usuari.  

Per aquest projecte s’introdueixen les dades de temperatura i humitat que s’han plantejat en l’apartat 

sobre condicions tèrmiques de càlcul del projecte. 

Les condicions de radiació solar sobre l’edifici durant tot l’any s’importen de la base de dades de HAP. 

 
Imatge  8.3 Interfície de definició dels paràmetres climàtics. 

8.2.2. Tancaments  

S’han de definir els elements que formen l’estructura exterior de l’edifici (façanes, cobertes, finestres, 

etc.) mitjançant les dades dels materials de construcció. 

El programa permet introduir les dades dels materials que formen els diferents elements (espessor, 

densitat, resistència tèrmica, etc.), i calcular el valor de la transmitància tèrmica. 

S’han introduït els tancaments següents: 

 Tancament exterior vertical o façana. 

 Mur en contacte amb el terreny. 

 Tancament exterior horitzontal o coberta. 

 Finestra tipus. 

 Finestra vestíbul. 
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Imatge  8.4 Interfície de càlcul de les transmitàncies tèrmiques dels tancaments. 

8.2.3. Horaris 

Els horaris defineixen el comportament horari i diari de diverses característiques de l’edifici i del seu 

equip de climatització. 

Els components de la càrrega interna (il·luminació, persones i equips elèctrics) varien la seva intensitat 

segons l’horari en què funcionen. 

El component “Schedule” permet definir un perfil de càrrega per a cada hora del dia per les diferents 

càrregues internes. 

Pel projecte de l’hotel Balmes es creen tres horaris diferents: 

 Horari 8-20h: horari on el perfil de càrrega és amb càrrega total per les hores entre les 8:00 i 

les 20:00 i càrrega nul·la la resta, durant tot l’any.  Aquesta “Schedule” s’utilitza per exemple 

per indicar que l’ordinador de l’oficina funciona amb l’horari de 8 a 20h. 

 Horari 21-7 h: horari on el perfil de càrrega és amb càrrega total per les hores entre les 21:00 

i les 7:00 i càrrega nul·la la resta, durant tot l’any.  Aquesta “Schedule” s’utilitza per exemple 

per indicar que l’ocupació d’una habitació és de 21 a 7 h. 

 Funcionament 24h: horari on el perfil de càrrega és amb càrrega total per totes les hores de 

l’any. Aquesta “Schedule” s’utilitza per exemple per indicar que l’ocupació d’un passadís és 

de 24h al dia. 
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8.2.4. Espais 

Un edifici es divideix en unitats anomenades espais per analitzar el seu comportament tèrmic.  

Un espai consisteix en una sèrie d’elements com parets, sostres, finestres i guanys de calor interns que 

influeixen en la transferència de calor dins i fora de l'espai. En l’hotel Balmes, cada espai representa 

una habitació o una de les zones comunes (bugaderia, saló, menjador, etc.).  

Per definir un espai, s'han de descriure tots els elements que afecten al flux de calor a l'espai. Els 

elements inclouen parets, finestres, sostres, sòls, ocupants, il·luminació, equips elèctrics, infiltració, 

etc. 

Per fer això es necessita informació sobre la construcció dels tancaments així com informació sobre els 

horaris de comportament de càrregues internes. 

Una vegada definides les dades referents a les condicions meteorològiques, als tancaments i als 

horaris, es pot procedir a definir els diferents espais de l’hotel Balmes. 

La informació per a cada espai s’introdueix mitjançant el formulari de la imatge, el qual està dividit en 

diferents pestanyes amb diverses categories d’informació: 

 General: conté el nom de l’espai, la seva superfície i altura i el pes (pestanya representada a 

la imatge 8.5). 

 Internals: conté informació sobre els guanys de calor interns de la il·luminació, equips 

elèctrics, ocupants i fonts diverses, amb els seus horaris de funcionament (pestanya 

representada a la imatge 8.6). 

 Walls, Windows, Doors: conté dades per a les parets verticals, finestres, i portes que són 

part d'aquestes exposicions (pestanya representada a la imatge 8.7). 

 Roofs, Skylights: conté informació sobre sostres horitzontals o inclinats i de claraboies. 

 Infiltration: conté les dades d'infiltració. 

 Floors: conté informació sobre la transferència de calor a través dels sòls. Cal indicar les 

condicions en les quals es troba l’espai just situat a sota (condicionat o no), en cas que hi 

hagi. 

 Partitions: conté dades sobre el flux de calor a través de parets interiors o sostres adjacents a 

regions no condicionades. 
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Imatge  8.5 Interfície d'introducció de les dades dels espais. 

 

 
Imatge  8.6 Interfície d'introducció de dades de guany de calor intern. 

 

 
Imatge  8.7 Interfície d'introducció de dades de les parets exteriors, finestres i portes. 
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8.2.5. Sistemes 

Una vegada definits tots els espais s’ha de definir com es climatitzaran. 

Els sistemes permeten definir els tipus d’equips i controls que proveeixen calefacció i refrigeració a les 

diferents zones. Les zones estaran formades per espais controlats pel mateix termòstat. 

La imatge 8.8 mostra la interfície de selecció dels sistemes. 

 
Imatge  8.8 Interfície de selecció de sistemes de climatització. 

Com es pot observar a la imatge 8.8 s’han escollit 9 zones, una per planta, i el sistema de climatització 

escollit és del tipus de fluid de refrigerant variable (VRF).  

Una vegada definit el sistema ja es pot procedir a realitzar els diferents càlculs i simulacions que permet 

el programa. 
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9. Càlcul de càrregues tèrmiques 

En aquest apartat s’introdueixen les càrregues tèrmiques, les seves classificacions i el seu mètode de 

càlcul.   

Com ja s’ha comentat, en aquest projecte el càlcul de càrregues tèrmiques es realitza amb el software 

anomenat Hourly Analysis Program (HAP). Per tal de comparar els resultats obtinguts sobre el càlcul 

de les càrregues tèrmiques de l’hotel amb el software de càlcul mencionat es procedeix a realitzar el 

càlcul manual de les càrregues de les habitacions de la planta baixa. 

9.1. Introducció 

Es denomina càlcul de càrregues tèrmiques al procés que permet determinar la quantitat d’energia 

tèrmica per unitat de temps (potència tèrmica) que cal extreure o aportar a un local per mantenir el 

seu interior en unes condicions de confort tèrmic per a les persones.  

El càlcul de càrregues tèrmiques es realitza per a unes condicions de refrigeració pels mesos d’estiu i 

per unes condicions de calefacció pels mesos d’hivern. És necessari conèixer les càrregues tèrmiques 

de refrigeració i de calefacció per poder dimensionar correctament la instal·lació de condicionament 

que les haurà de compensar. 

Generalment és impossible mesurar les càrregues reals d’un espai donat, però es pot realitzar un càlcul 

estimat. Per realitzar una estimació realista es requereix un estudi acurat de l’espai a climatitzar.  

S’ha de tenir en compte les següents característiques de l’edifici: 

 Localització i situació. 

 Orientació.  

 Destinació i ús (oficines, hotel, fàbrica, etc.). 

 Dimensions. 

 Ocupació (número, temps d’ocupació, activitat, etc.). 

 Estructura dels tancaments i materials utilitzats. 

 Finestres, portes, escales (dimensions, posició, etc.). 

 Columnes o bigues ( dimensions, profunditat, etc.). 

 Condicions de l’entorn (edificis, estructures, etc.). 

 Equips diversos i enllumenat (motors, ordinadors, cafeteres, cuines, etc.). 

 Ventilació. 

 Funcionament continu o intermitent del sistema. 
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Per estimar la càrrega de refrigeració i calefacció s’han d’establir unes condicions interiors i exteriors 

de càlcul, que vénen determinades pel reglament de calefacció i refrigeració del país on estigui l’edifici.  

Per a aquest estudi ja s’han definit les condicions de disseny segons normatives a l’apartat 7. 

9.2. Classificacions 

9.2.1. Càrregues tèrmiques de refrigeració i de calefacció 

Com ja s’ha comentat, la primera classificació de les càrregues tèrmiques és segons les condicions 

d’estiu o d’hivern, diferenciant entre càrregues tèrmiques de refrigeració i de calefacció. 

9.2.2. Càrregues tèrmiques sensibles i latents 

Les càrregues tèrmiques sobre un edifici modifiquen la temperatura interior o la humitat de l’aire. 

Segons la incidència que tenen sobre l’aire es classifiquen en:  

 Càrrega sensible: és l’energia que provoca un augmentant  de la temperatura de l’aire sense 

modificar la seva estructura molecular, i per tant el seu estat. 

 Càrrega latent: és l’energia interna que provoca el canvi de fase d’una substància. En el cas 

de l’aire provoca una modificació en la humitat absoluta. 

9.2.3. Càrregues tèrmiques interiors i exteriors 

Les càrregues es poden classificar en dos tipus segons la seva procedència: 

 Càrregues exteriors: són les que procedeixen de l’exterior de l’edifici. Són degudes a la 

radiació solar que entra pels tancaments transparents (finestres, claraboies, etc.) i que incideix 

en tancaments opacs (façanes, cobertes, etc.), a la temperatura de l’aire exterior que crea 

fluxos de calor i a l’aire exterior que s’infiltra o que s’utilitza per a la ventilació. 

 Càrregues interiors: són procedents de l’interior del local i són originades per elements que 

generen calor. Les fonts que originen aquestes càrregues són les persones, que degut al seu 

metabolisme generen calor,  la il·luminació que converteix energia elèctrica en calor i llum, els 

aparells elèctric (ordinadors, televisors, etc.), els motors elèctrics i les canonades que 

condueixen fluid (es poden considerar menyspreables degut a l’aïllament tèrmic de les 

canonades).  
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9.3. Mètode de càlcul manual 

A continuació es defineixen les càrregues tèrmiques i les fórmules que permeten calcular-les tant per 

les condiciones de refrigeració com per les de calefacció, diferenciant les càrregues amb aportacions 

sensible i latent.  

9.3.1. Càrregues tèrmiques de refrigeració 

La càrrega tèrmica total de refrigeració (Qr) és la potència de refredament necessària per vèncer els 

guanys de calor de l’edifici en les condicions més desfavorables de l’estiu. 

Pel càlcul de la càrrega de refrigeració d’un espai s’han de tenir en compte totes les càrregues degudes 

a fonts interiors i exteriors, diferenciant les càrregues tèrmiques sensible (Qs), latent (Ql) i la total: 

𝑸𝒓 = 𝑸𝒔 + 𝑸𝒍 (Eq. 9.1) 

On: 

 Qr: càrrega tèrmica total de refrigeració (W). 

 Qs: càrrega tèrmica sensible de refrigeració (W). 

 Ql: càrrega tèrmica latent de refrigeració (W). 

Càrregues tèrmiques sensibles de refrigeració 

La càrrega tèrmica sensible de refrigeració (Qs) està formada per: 

𝑸𝒔 = 𝑸𝒔𝒕𝒓 + 𝑸𝒔𝒕 + 𝑸𝒔𝒕𝒇 + 𝑸𝒔𝒓 + 𝑸𝒔𝒗 + 𝑸𝒔𝒊 + 𝑸𝒔𝒂𝒊 (Eq. 9.2) 

On: 

 Qs: càrrega tèrmica sensible de refrigeració (W). 

 Qstr: càrrega tèrmica sensible de refrigeració per transmissió i radiació a través de 

tancaments exteriors (W). 

 Qst: càrrega tèrmica sensible de refrigeració per transmissió a través de tancaments interiors 

(W). 

 Qstf: càrrega tèrmica sensible de refrigeració per transmissió a través de finestres (W). 

 Qsr: càrrega tèrmica sensible de refrigeració per radiació solar a través de cristalls (W). 

 Qsv: càrrega tèrmica sensible de refrigeració per ventilació (W). 

 Qsi: càrrega tèrmica sensible de refrigeració per infiltracions d’aire exterior (W). 

 Qsai: càrrega tèrmica sensible de refrigeració per aportacions internes (W). 
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Càrrega tèrmica sensible de refrigeració per transmissió i radiació a través de tancaments exteriors 

El guany de càrrega tèrmica sensible de refrigeració (Qstr) a través de les parets exteriors de l’edifici 

(façanes i cobertes) es deu no només a la diferència de temperatures entre l’aire exterior i l’interior 

que origina un flux de calor, sinó també al calor solar que absorbeix la cara exterior provocant un 

augment de la seva temperatura.  

La diferència fictícia de temperatures que produeix el mateix efecte que els dos fluxos de calor (el degut 

a la diferència de temperatures exterior i interior i el degut a la radiació solar) es coneix com diferència 

equivalent de temperatura (DTE). 

𝑸𝒔𝒕𝒓 = 𝑼 · 𝑨 · 𝑫𝑻𝑬 (Eq. 9.3) 

On: 

 Qstr: és la càrrega tèrmica sensible de refrigeració per transmissió i radiació per tancaments 

exteriors (W). 

 U: és el valor del coeficient global de transmitància tèrmica del tancament (W/m2K). 

 A: és l’àrea de transmissió del tancament (m2). 

 DTE: és la diferència equivalent de temperatura (K). 

El valor del DTE per parets exteriors i cobertes es pot obtenir mitjançant la taula 9.1, basada en les 

condicions següents: 

 Intensitat de la radiació solar en Juliol i a 40° de latitud Nort. 

 Interval de variació d’11 °C de la temperatura seca exterior en 24 hores. 

 Temperatura màxima exterior de 35 °C i temperatura interior de projecte de 27 °C. 

 Un coeficient d’absorció de parets i sostres de 0,90. Aquest coeficient és de 0,50 per parets 

de color clar i de 0,70 per parets de color mitjà. 

 Les hores indicades són hores solars. 
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Taula 9.1 Taula de valors de la diferencia de temperatura equivalent. 

Càrrega tèrmica sensible de refrigeració per transmissió a través de tancaments interiors 

L’energia tèrmica que es transmet entre els espais interiors a través de particions interiors, sostres i 

sòls degut a la diferència de temperatures es calcula com: 

𝑸𝒔𝒕 = 𝑼 · 𝑨 · ∆𝑻 (Eq. 9.4) 

On: 

 Qst: és la càrrega tèrmica sensible de refrigeració per transmissió per tancaments interiors 

(W). 

 U: és el valor del coeficient global de transmitància tèrmica del tancament (W/m2K). 

 A: és l’àrea de transmissió del tancament (m2). 

 ΔT: és la diferència de temperatura entre l’espai condicionat i el no condicionat (K). 
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Es considerarà que la diferència de temperatura entre els espais no condicionats i l’espai condicionat 

és la meitat de la diferència entre la temperatura exterior i la interior: 

𝚫𝑻 =
𝑻𝒆𝒙𝒕 − 𝑻𝒊𝒏𝒕

𝟐
 

(Eq. 9.5) 

Càrrega tèrmica sensible de refrigeració per transmissió a través de finestres. 

La càrrega tèrmica que es transmet a través del cristall de les finestres degut a la diferència de 

temperatures entre l’exterior i l’interior d’un local es calcula amb l’expressió: 

𝑸𝒔𝒕𝒇 = 𝑼 · 𝑨 · ∆𝑻 (Eq. 9.6) 

On: 

 Qstf: és la càrrega tèrmica sensible de refrigeració per transmissió per finestres (W). 

 U: és el valor del coeficient global de transmitància tèrmica de la finestra(W/m2K). 

 A: és l’àrea de transmissió, és a dir de la finestra(m2). 

 ΔT: és la diferència de temperatura entre l’exterior i l’interior del local condicionat (K). 

Càrrega tèrmica sensible de refrigeració per radiació solar a través de cristalls 

La càrrega a través d’un vidre deguda a la radiació solar depèn de la seva situació geogràfica (latitud), 

de l’instant considerat (hora, mes) i de la seva orientació. Aquesta es calcula com: 

𝑸𝒔𝒓 = 𝑨 · 𝑹 · 𝒇 (Eq. 9.7) 

On: 

 Qsr: és la carga tèrmica sensible de refrigeració deguda a la radiació solar per finestres (W). 

 A: és la superfície de la finestra (m2). 

 R: és la radiació solar màxima a través del vidre corresponent a una hora, mes, latitud i 

orientació (W/m2). 

 f: són els factors de correcció.  

Els valors de la insolació per diferents latituds, diferents mesos de l’any i diferents hores del dia venen 

tabulats. Aquests valors comprenen tant la radiació directa i difusa com el percentatge de calor 

absorbit pel cristall i transmès al local. Les taules no inclouen la transmissió deguda a la diferència de 

temperatures entre l’aire exterior i interior.  

Els valors de les taules es determinen en les condicions següents: 

 Superfície de cristall igual al 85% de la secció de l’apertura de la paret i 15% de marc. 

 Atmosfera neta. 

 Altitud 0 metres. 
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 Punt de rosada de 19,5 °C al nivell del mar. 

Es mostra a la taula 9.2 la taula de valors de radiació solar corresponent a una latitud de 40°. La 

latitud de Barcelona correspon a 41° i s’aproxima utilitzant aquesta taula.  

Si les hipòtesis no corresponen a les condicions anteriors s’han d’utilitzar els coeficients de correcció 

que es donen al peu de la taula. 

 Factor corrector pel tipus de marc. 

 Factor corrector per terbolesa de l’atmosfera. 

 Factor corrector per altitud. 

 Factor corrector per punt de rosada. 

 

Taula 9.2 Taula de valors de la radiació solar sobre finestres a 40° de latitud. 
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Càrrega tèrmica sensible de refrigeració per ventilació 

La ventilació és la introducció forçada d’aire exterior per renovar l’aire interior.  

Per evitar la sensació desagradable que produeix l’aire viciat és necessari introduir una certa quantitat 

d’aire exterior. La quantitat d’aire exterior que s’utilitza està regulat per la IT 1.1.4.2.3 del document 

RITE en funció del concepte IDA. 

L’aire exterior de renovació té, normalment, diferent contingut de calor que l’aire existent  en l’espai 

condicionat i, per aquesta raó, imposa una càrrega tèrmica.  

La càrrega tèrmica sensible produïda per la ventilació es calcula segons: 

𝑸𝒔𝒗 = 𝟎, 𝟑𝟒 · 𝑽𝒂𝒆𝒗 · 𝚫𝑻 (Eq. 9.8) 

 On: 

 Qsv: és la càrrega tèrmica sensible de refrigeració ocasionada per la ventilació (W). 

 Vaev: és el caudal d’aire exterior de ventilació (m3/h). 

 ΔT: és la diferència de temperatura entre l’exterior i l’interior (K). 

Càrrega tèrmica sensible de refrigeració per infiltracions d’aire exterior  

Les infiltracions d’aire exterior en un local climatitzat es produiran sempre que aquest es trobi a una 

pressió diferent. Aquestes són degudes principalment a la velocitat del vent i a la diferència de densitat 

entre l’aire exterior i interior. 

Les infiltracions tenen diferents efectes sobre l’espai climatitzat: 

 Introducció de fred o calor ( càrrega tèrmica sensible). 

 Introducció de vapor d’aigua ( càrrega tèrmica latent). 

 Introducció de pols i contaminants exteriors. 

La càrrega sensible deguda a les infiltracions de l’aire exterior en l’interior del local es calcula com: 

𝑸𝒔𝒊 = 𝟎, 𝟑𝟒 · 𝑽𝒂𝒆𝒊 · ∆𝑻 (Eq. 9.9) 

On: 

 Qsi: és la càrrega tèrmica sensible de refrigeració ocasionada per la infiltració d’aire exterior 

(W). 

 Vaei: és el caudal d’aire exterior que s’infiltra (m3/h). 

 ΔT: és la diferència de temperatura entre l’exterior i l’interior (K). 
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El caudal d’aire d’infiltració varia segons l’estanquitat de les portes i finestres, de la seva alçada, de la 

velocitat del vent, etc., factors que no es poden calcular amb exactitud i s’han d’aproximar. 

Càrrega tèrmica sensible de refrigeració per aportacions internes 

La càrrega sensible deguda a aportacions interiors és la suma de diferents tipus de càrregues amb 

diferents fonts d’energia: 

𝑸𝒔𝒂𝒊 = 𝑸𝒔𝒊𝒍 + 𝑸𝒔𝒐 + 𝑸𝒔𝒂𝒆 + 𝑸𝒔𝒎𝒆 (Eq. 9.10) 

On: 

 Qsai: càrrega tèrmica sensible de refrigeració per aportacions internes (W). 

 Qsil: càrrega tèrmica sensible interna per Il·luminació (W). 

 Qso: càrrega tèrmica sensible interna deguda als ocupants (W). 

 Qsae: càrrega tèrmica sensible interna deguda a aparells elèctrics (W). 

 Qsme: càrrega tèrmica sensible deguda a motors elèctrics (W). 

Càrrega tèrmica sensible interna per Il·luminació 

L’enllumenat constitueix una font de calor sensible que s’emet per radiació, conducció i convecció. 

Aquesta calor origina una càrrega tèrmica que es calcula: 

𝑸𝒔𝒊𝒍 = 𝑷𝒊 · 𝑨 (Eq. 9.11) 

On: 

 Qsil: és la càrrega tèrmica sensible interna deguda a la il·luminació (W). 

 Pi: és la potència d’enllumenat instal·lada en el local (W/m2). És una dada que es coneix per 

tots els espais de l’hotel. 

 A: és l’àrea del local sobre el qual s’efectua el càlcul de càrregues (m2). 

Càrrega tèrmica sensible interna deguda als ocupants 

La temperatura interior més favorable del cos humà és de 37 °C. Aquest és capaç de mantenir aquesta 

temperatura gràcies a la seva facultat d’expulsar calor a l’exterior. Aquesta calor es dissipa per radiació, 

convecció, evaporació i conducció. 

Les persones que ocupen un local desprenen calor sensible i latent en funció de l’activitat que 

desenvolupen i de la temperatura de l’ambient. Aquesta quantitat de calor es troba tabulada i es pot 

veure a la taula 9.3. 
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Taula 9.3 Dades sobre el guany de càrregues tèrmiques per ocupació. 

Es pot calcular la càrrega tèrmica sensible que implica el calor dissipat per l’ocupació de persones com: 

𝑸𝒔𝒐 = 𝑸𝒔𝒑 · 𝒏 (Eq. 9.12) 

On: 

 Qso: és la càrrega sensible deguda a ocupació (W). 

 Qsp: és la càrrega sensible introduïda per persona per a un grau d’activitat concret (W). 

 n: és el nombre de persones que ocupa el local. 

Càrrega tèrmica sensible interna deguda a aparells elèctrics 

Els aparells elèctrics i electrònics són fonts de calor sensible que origina càrregues tèrmiques.  

Coneixent la potència elèctrica consumida per aquests aparells es pot calcular la càrrega interna de la 

següent manera: 

𝑸𝒔𝒂𝒆 = 𝑷𝒊 (Eq. 9.13) 

On: 

 Qsae: és la càrrega tèrmica sensible interna deguda a aparells elèctrics (W). 

 Pi: és la potència elèctrica consumida pels aparells (W). 
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Càrrega tèrmica sensible interna deguda a motors elèctrics 

La potència elèctrica consumida per un motor elèctric s’utilitza majoritàriament per produir energia 

mecànica, i la relació entre les dues ve donada pel seu rendiment: 

𝜼 =
𝑷𝒎

𝑷𝒆

· 𝟏𝟎𝟎 
(Eq. 9.14) 

On: 

 Ƞ: és el rendiment del motor elèctric (%). 

 Pm: és la potència mecànica produïda pel motor elèctric (W). 

 Pe: és la potència elèctrica que consumeix el motor elèctric (W). 

La diferència entre la potència elèctrica consumida i la potència mecànica utilitzada es converteix en 

energia en forma de calor sensible, Qsme: 

𝑸𝒔𝒎𝒆 = 𝑷𝒆 − 𝑷𝒎 (Eq. 9.15) 

On: 

 Qsme : càrrega tèrmica sensible interna deguda al motor elèctric (W). 

 Pe: és la potència elèctrica que consumeix el motor elèctric (W). 

 Pm: és la potència mecànica produïda pel motor elèctric (W). 

El rendiment d’un motor elèctric es pot aproximar coneixent la potència d’aquest. La taula 9.4 mostra 

els rendiments associats a la potència desenvolupada pel motor.  

 
Taula 9.4 Rendiments aproximats d’un motor elèctric en funció de la potencia que desenvolupen. 

Coneixent la potència elèctrica consumida pel motor i el seu rendiment es pot obtenir el calor que 

aquest dissipa i que produeix una càrrega tèrmica, Qsme, de: 
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𝑸𝒔𝒎𝒆 = 𝑷𝒆(𝟏 − 𝜼) (Eq. 9.16) 

On: 

 Qsme : càrrega tèrmica sensible interna deguda al motor elèctric (W). 

 Pe: és la potència elèctrica que consumeix el motor elèctric (W). 

 Ƞ: és el rendiment del motor elèctric (%). 

Càrregues tèrmiques latents de refrigeració 

La càrrega tèrmica latent de refrigeració (Ql) està formada per: 

𝑸𝒍 = 𝑸𝒍𝒗 + 𝑸𝒍𝒊 + 𝑸𝒍𝒂𝒊 (Eq. 9.17) 

On: 

 Qlv: càrrega tèrmica latent de refrigeració per ventilació (W). 

 Qli: és la càrrega tèrmica latent de refrigeració per infiltracions d’aire exterior (W). 

 Qlai: és la càrrega tèrmica latent de refrigeració per aportacions internes (W). 

Càrrega tèrmica latent de refrigeració per ventilació 

La càrrega tèrmica latent produïda per la ventilació es calcula segons: 

𝑸𝒍𝒗 = 𝟎, 𝟖𝟑 · 𝑽𝒂𝒆𝒗 · 𝚫𝑾 (Eq. 9.18) 

 On: 

 Qlv: és la càrrega tèrmica latent de refrigeració ocasionada per la ventilació (W). 

 Vaev: és el caudal d’aire exterior de ventilació (m3/h). 

 ΔW: és la diferència d’humitat absoluta entre l’exterior i l’interior (gaigua/kgaire). 

Càrrega tèrmica latent de refrigeració per infiltracions d’aire exterior 

La càrrega tèrmica latent deguda a les infiltracions de l’aire exterior en l’interior del local es calcula 

com: 

𝑸𝒍𝒊 = 𝟎, 𝟖𝟑 · 𝑽𝒂𝒆𝒊 · ∆𝑾 (Eq. 9.19) 

On: 

 Qli : càrrega tèrmica latent de refrigeració ocasionada per la infiltració d’aire exterior (W). 

 Vaei : caudal d’aire exterior que s’infiltra (m3/h). 
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 ΔW : diferència d’humitat absoluta entre l’exterior i l’interior (gaigua/kgaire). 

Càrrega tèrmica latent de refrigeració per aportacions internes 

La càrrega tèrmica latent deguda a aportacions interiors és la suma de dos tipus de càrregues amb 

diferents fonts d’energia: 

𝑸𝒍𝒂𝒊 = 𝑸𝒍𝒐 + 𝑸𝒍𝒂𝒆 (Eq. 9.20) 

On: 

 Qlai: és la càrrega tèrmica latent de refrigeració per aportacions internes (W). 

 Qlo: Càrrega tèrmica sensible interna deguda als ocupants (W). 

 Qlae: Càrrega tèrmica sensible interna deguda a aparells elèctrics (W). 

Càrrega tèrmica latent interna deguda als ocupant. 

Es pot calcular la càrrega tèrmica latent que implica el calor dissipat per l’ocupació de persones com: 

𝑸𝒍𝒐 = 𝑸𝒍𝒑 · 𝒏 (Eq. 9.21) 

On: 

 Qlo : és la càrrega tèrmica latent deguda a l’ocupació (W). 

 Qlp: és la càrrega latent introduïda per persona per a un grau d’activitat concret (W). 

 n: és el nombre de persones que ocupa el local. 

Càrrega tèrmica latent interna deguda a aparells elèctrics 

Els aparells són font de calor sensible i a la vegada de calor latent. Els aparells elèctrics només emeten 

calor latent en funció de la seva utilització (forn, cafetera, assecador, etc.). 

Es pot obtenir la quantitat de calor sensible d’aquests aparells, ja que estan tabulats. 

9.3.2. Càrregues tèrmiques de calefacció 

La càrrega total de calefacció és la potència d’escalfament necessària per vèncer les pèrdues d’energia 

tèrmica a través dels tancaments i de la ventilació en les condicions més desfavorables de l’hivern.  

En el càlcul de càrregues de calefacció, a diferència del càlcul de càrregues de refrigeració, només s’han 

de tenir en compte les càrregues sensibles. 
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Les càrregues internes i els efectes de la radiació solar aporten un guany de calor el qual no es 

considera, ja que redueix les necessitats de calefacció, provocant així les condicions més desfavorables. 

La forma de calcular la càrrega tèrmica total de calefacció és: 

𝑸𝒄 = 𝑸𝒔𝒕 + 𝑸𝒔𝒗 + 𝑸𝒔𝒊 (Eq. 9.22) 

On: 

 Qc: càrrega tèrmica total de calefacció (W). 

 Qst: càrrega tèrmica sensible de calefacció per transmissió a través de tancaments (W). 

 Qsv: càrrega tèrmica sensible de calefacció per ventilació (W). 

 Qsi: càrrega tèrmica sensible de calefacció per infiltracions d’aire exterior (W). 

Càrrega tèrmica sensible de calefacció per transmissió a través de tancaments 

Aquesta càrrega és deguda a la perduda de calor a través dels tancaments degut a la diferència de 

temperatures entre l’exterior i l’interior de l’espai. En les condicions d’hivern, la temperatura exterior 

és inferior a la interior i el flux de calor es cap a fora de l’edifici.  

La càrrega tèrmica que ha de suplir aquesta perduda d’energia es calcula com: 

𝑸𝒔𝒕 = 𝑼 · 𝑨 · ∆𝑻 (Eq. 9.23) 

On: 

 Qst: càrrega tèrmica sensible de calefacció per transmissió per tancaments (W). 

 U: és el valor del coeficient global de transmitància tèrmica del tancament (W/m2K). 

 A: és l’àrea de transmissió del tancament (m2). 

 ΔT: és la diferència de temperatura entre l’espai condicionat i l’espai adjacent o exterior (K). 

En cas que es calculi la transmitància a través de tancaments exterior (finestres, façanes, cobertes, 

etc.), la diferència de temperatures serà: 

𝚫𝑻 = 𝑻𝒆𝒙𝒕 − 𝑻𝒊𝒏𝒕 (Eq. 9.24) 

On: 

 Text : és la temperatura exterior de l’edifici (K). 

 Tint : és la temperatura de l’espai condicionat (K). 
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Si es calcula el flux de calor a través d’una partició interior, es considera que l’espai adjacent no està 

climatitzat i la diferencia de temperatures és la meitat: 

𝚫𝑻 =
𝑻𝒆𝒙𝒕 − 𝑻𝒊𝒏𝒕

𝟐
 

(Eq. 9.25) 

On: 

 Text: és la temperatura de l’espai adjacent i no climatitzat (K). 

 Tint: és la temperatura de l’espai condicionat (K). 

Càrrega tèrmica sensible de calefacció per ventilació 

La càrrega tèrmica sensible de calefacció produïda per la ventilació es calcula segons: 

𝑸𝒔𝒗 = 𝟎, 𝟑𝟒 · 𝑽𝒂𝒆𝒗 · 𝚫𝑻 (Eq. 9.26) 

 On: 

 Qsv: és la càrrega tèrmica sensible de calefacció ocasionada per la ventilació (W). 

 Vaev: és el caudal d’aire exterior de ventilació (m3/h). 

 ΔT: és la diferència de temperatura entre l’exterior i l’interior (K). 

Càrrega tèrmica sensible de calefacció per infiltracions d’aire exterior 

La càrrega sensible de calefacció deguda a les infiltracions de l’aire exterior en l’interior del local es 

calcula com: 

𝑸𝒔𝒊 = 𝟎, 𝟑𝟒 · 𝑽𝒂𝒆𝒊 · ∆𝑻 (Eq. 9.27) 

On: 

 Qsi: és la càrrega tèrmica sensible de calefacció ocasionada per la infiltració d’aire exterior 

(W). 

 Vaei: és el caudal d’aire exterior que s’infiltra (m3/h). 

 ΔT: és la diferència de temperatura entre l’exterior i l’interior (K). 
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9.4. Resultats HAP 

Una vegada definits els espais i el sistema de climatització, l’eina System Design del programa HAP 

permet obtenir, entre altres, els càlculs de càrregues tèrmiques per a cada espai i visualitzar-los de 

diferents maneres. 

A la imatge 9.1 es mostra la interfície on es selecciona el tipus de càlcul que es desitja i la forma de 

visualitzar els resultats. 

 
Imatge  9.1 Interfície de selecció del càlcul i del document que es vol. 

L’opció System Load Summary ens mostra una taula amb el resum de la càrrega total de l’edifici. 

Aquesta taula es mostra a la taula 9.5. 

L’opció Space Load Summary ens permet descarregar un document on cada espai definit té una taula 

amb el resum de les càrregues calculades. A la imatge 9.6 podem observar la taula per a l’habitació PB-

H001. Aquest document s’utilitza per realitzar la selecció d’equips. 

Amb aquesta taula es pot observar les diferents fonts que originen les càrregues, el valor de les 

diferents càrregues i el total d’aquestes, diferenciant entre les càrregues de refrigeració (Cooling) i les 

de calefacció (Heating) i diferenciant entre les sensibles i les latents. 
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Taula 9.5 Resum de les càrregues totals de l'hotel Balmes. 

 
Taula 9.6 Càlcul de càrregues per a l'habitació PB-H001. 

Finalment es mostra a la taula 9.7 el resum de les càrregues tèrmiques per a cada espai de l’hotel 

Balmes. 



  Memòria 

54   

 
Taula 9.7 Resum del  càlcul de càrregues tèrmiques de tots els espais de l'hotel. 

Planta Espai
Càrrega tèrmica 

sensible (W)

Càrrega tèrmica 

latent (W)

Càrrega tèrmica 

total (W)

Càrrega tèrmica total 

(W)

Bugaderia 3389 267 3656 941

Saló 5998 1584 7582 1736

Menjador 6662 1760 8422 1863

Habitació 001 851 70 921 929

Habitació 002 866 0 866 940

Habitació 003 866 0 866 940

Habitació 004 1013 0 1013 1101

Habitació 005 763 70 833 749

Habitació 006 841 70 911 843

Habitació 007 800 70 870 773

Habitació 008 946 70 1016 968

Habitació 009 930 0 930 1046

Habitació 010 930 0 930 1046

Habitació 011 880 0 880 968

Habitació 012 880 70 950 773

Bar 6184 1830 8014 1915

Vestíbul 13366 3988 17354 5378

Despatx 816 60 876 579

Altell 105 821 70 891 818

Altell 106 821 70 891 818

Altell 107 773 70 843 803

Altell 108 780 70 850 719

Altell 109 809 0 809 804

Altell 110 809 0 809 804

Altell 111 754 0 754 719

Altell 112 839 0 839 803

Habitació 101 847 70 917 908

Habitació 102 958 0 958 1113

Habitació 103 1016 0 1016 1078

Habitació 104 1016 0 1016 1078

Habitació 113 909 70 979 951

Habitació 114 944 70 1014 1104

Habitació 115 750 0 750 741

Habitació 116 953 0 953 1089

Habitació 117 1000 70 1070 1016

Habitació 118 948 70 1018 1096

Habitació 119 804 70 874 909

Habitació 120 512 35 547 608

Habitació 121 512 35 547 608

Habitació 122 748 70 818 1001

Pas 2847 176 3023 3103

Habitació 601 953 70 1023 1047

Habitació 602 963 70 1033 1072

Habitació 603 771 35 806 878

Habitació 604 963 70 1033 1072

Habitació 605 1038 70 1108 1047

Habitació 606 864 0 864 812

Habitació 607 864 0 864 812

Habitació 608 917 70 987 1098

Habitació 609 1020 0 1020 1090

Habitació 610 941 0 941 1077

Habitació 611 941 0 941 1077

Habitació 612 941 0 941 1077

Habitació 613 935 0 935 1090

Habitació 614 883 70 953 953

Pas 2235 141 2376 2568

Arxiu 1077 60 1137 910

Despatx administratiu 1967 120 2087 1034

Sala reunions 3285 442 3727 1795

Habitació 701 910 0 910 847

Habitació 702 931 0 931 872

Habitació 703 1030 0 1030 1037

Habitació 704 1020 0 1020 1077

Pas 1714 70 1784 1863

PLANTA 

TERRAT

CÀRREGUES REFRIGERACIÓ CÀRREGUES CALEFACCIÓ

PLANTA 

SOTERRANI -1

PLANTA BAIXA

PLANTA 

PRIMERA

PLANTA TIPUS 

(2a-6a)
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9.5. Resultats càlcul manual 

Per verificar els resultats obtinguts amb el programa de càlcul HAP es calculen manualment les 

càrregues per les habitacions de la planta baixa de l’hotel Balmes. 

En aquest apartat es presenten els resultats dels càlculs de càrregues tèrmiques per a totes les 

habitacions de la planta baixa. El procediment de càlcul i la justificació dels resultats es troben redactats 

a l’Annex C. 

Els resultats obtinguts pel càlcul de càrregues tèrmiques de les habitacions de la planta baixa es 

presenta en la taula 9.8. Aquestes càrregues tèrmiques inclouen la part de càrrega tèrmica deguda a 

la ventilació. 

 

  
CÀRREGUES REFRIGERACIÓ 

CARREGUES 
CALEFACCIÓ 

  

W W W W 

Planta  Espai 
Total 

Sensible 
Total 

Latent 
Total  Total  

PLANTA 
BAIXA 

PB-H001 1.506,61 380,75 1.887,36 1.262,46 

PB-H002 1.623,00 380,75 2.003,75 1.289,20 

PB-H003 1.640,14 380,75 2.020,89 1.296,65 

PB-H004 1.855,30 380,75 2.236,05 1.434,72 

PB-H005 1.371,28 380,75 1.752,03 1.101,04 

PB-H006 1.463,49 380,75 1.844,24 1.185,27 

PB-H007 1.488,61 380,75 1.869,36 1.119,05 

PB-H008 1.757,96 380,75 2.138,71 1.308,10 

PB-H009 1.666,59 380,75 2.047,34 1.392,83 

PB-H010 1.666,59 380,75 2.047,34 1.392,83 

PB-H011 1.757,41 380,75 2.138,16 1.306,07 

PB-H012 1.672,81 380,75 2.053,57 1.109,93 

Taula 9.8 Resultats del càlcul de càrregues tèrmiques amb el mètode manual per a les habitacions de la planta baixa. 
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9.6. Comparativa dels resultats 

L’objectiu d’aquest apartat és comparar els resultats del càlcul de càrregues tèrmiques de l’edifici 

obtinguts amb el programa HAP de Carrier amb els obtinguts fent el càlcul manualment amb les 

fórmules i el mètode descrit anteriorment.  

Les càrregues calculades pel programa per a cada espai no inclouen la càrrega tèrmica deguda a la 

ventilació. Per comparar les càrregues tèrmiques s’elimina a les càrregues tèrmiques calculades 

manualment la part deguda a la ventilació. 

Els resultats es mostren a la taula 9.9. 

 

 RESULTATS CÀLCUL MANUALMENT RESULTATS CÀLCUL AMB HAP 

 
TOTAL REFRIGERACIÓ  

TOTAL 
CALEFACCIÓ 

TOTAL REFRIGERACIÓ  
TOTAL 

CALEFACCIÓ  

 W W W W W W W W 

Espai 
Total 

Sensible 
Total 

Latent 
Total  Total 

Total 
Sensible 

Total 
Latent 

Total  Total  

PB-H001 1409 70 1479 904 851 70 921 929 
PB-H002 1525 70 1595 931 866 0 866 940 
PB-H003 1542 70 1612 938 866 0 866 940 
PB-H004 1757 70 1827 1076 1013 0 1013 1101 
PB-H005 1273 70 1343 743 763 70 833 749 
PB-H006 1366 70 1436 827 841 70 911 843 
PB-H007 1391 70 1461 761 800 70 870 773 
PB-H008 1660 70 1730 950 946 70 1016 968 
PB-H009 1569 70 1639 1034 930 0 930 1046 
PB-H010 1569 70 1639 1034 930 0 930 1046 
PB-H011 1659 70 1729 948 880 0 880 968 
PB-H012 1575 70 1645 752 880 70 950 773 

Taula 9.9 Comparativa dels resultats de les càrregues tèrmiques de les habitacions de la planta baixa. 

Les càrregues tèrmiques de refrigeració calculades manualment són més grans degut a que el software 

ajusta més el càlcul i té en compte els horaris de funcionament dels equips d’il·luminació, dels equips 

elèctrics i de l’ocupació.   

Les càrregues tèrmiques de calefacció són pràcticament iguals la qual cosa ens confirma la veracitat 

dels càlculs. 
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10. Càlcul de la demanda tèrmica 

S’anomena demanda tèrmica de climatització a la variació de la càrrega tèrmica d’un espai o edifici en 

funció de la temperatura exterior seguint un perfil climàtic horari al llarg d’un període de temps 

(generalment un any). Aquest perfil climàtic varia depenent de la zona on estigui situat l’edifici. 

La càrrega tèrmica és l’energia que ha de subministrar o extreure un sistema de refrigeració o 

calefacció per mantenir l’interior de l’edifici en unes condicions desitjables. El càlcul de la càrrega 

tèrmica permet dimensionar els sistemes de climatització. 

Però aquesta càrrega tèrmica és variable en el temps a causa de la variació de les condicions interiors 

i exterior. La demanda tèrmica de l’edifici és la suma de la variació d’aquesta càrrega al llarg del temps.  

La segona eina del HAP anomenada Energy Analysis permet obtenir la demanda energètica de l’hotel 

simulant la variació de les càrregues tèrmiques al llarg de les 8.760 hores de l’any.  

El perfil climàtic utilitzat per aquesta simulació correspon al perfil de Barcelona i es mostra a la gràfica 

10.1.  Aquest perfil mostra la variació de la temperatura seca exterior hora a hora durant un any. El 

perfil pertany a la llibreria sobre perfils climàtics del programa HAP, el qual l’extreu de l’organització 

ASHRAE mencionada anteriorment.  

 
Gràfica 10.1 Perfil climàtic horari de Barcelona. 
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La imatge 10.1 mostra les diferents opcions d’obtenir els resultats de la simulació energètica. 

 
Imatge  10.1 Interfície de selecció del càlcul de la demanda energètica. 

 

Mitjançant l’opció Hourly Simulation Results el programa permet descarregar un fitxer de text amb els 

resultats de la simulació on es mostra la demanda horària dels equips de refrigeració i de calefacció. 

A la gràfica 10.2 es mostra la simulació obtinguda de la demanda tèrmica de refrigeració i de calefacció 

de tot l’hotel Balmes. Aquesta demanda tèrmica es pot utilitzar per analitzar el consum dels equips de 

climatització coneixent el rendiment d’aquests. 

 
Gràfica 10.2 Demanda tèrmica horària de l'hotel Balmes. 
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11. Introducció a la climatització 

Abans de continuar el projecte es redacta la teoria relacionada amb la climatització que s’ha de 

conèixer de cara als següents apartats. 

La climatització consisteix en crear i mantenir unes condicions de confort i sanitàries dins d’un espai 

determinat. Els factors més importants que determinen aquestes condicions són la temperatura, la 

humitat de l’aire, la ventilació i purificació de l’aire i el soroll.  

Tot i que els quatre factors anteriors són important, els dos primers, deguts a la dificultat de controlar-

los, són els prioritaris. Està demostrat que unes condicions d’aproximadament 23 °C de temperatura i 

d’uns 50% d’humitat relativa proporcionen una situació de plaer.  

Existeixen dues formes d’aconseguir les condicions de benestar esmenades: la climatització passiva i la 

climatització activa. 

La climatització passiva o natural pretén aconseguir l’ambient de confort mitjançant medis naturals 

com un disseny correcte i eficaç de l’edifici, utilitzant l’energia solar com agent calefactor a l’hivern, 

etc. 

La climatització activa o artificial consisteix en la instal·lació d’un equip de condicionament d’una 

capacitat adequada i dotat d’un control per tal d’obtenir les condicions de confort.  

Els diferents sistemes de climatització actius es poden classificar en funció dels següents criteris: 

A) Classificació segons l’abast de la instal·lació: 

 Sistema unitari: aquest sistema utilitza equips amb producció i emissió pròpia de calor 

o fred i amb els elements propis per realitzar el tractament de l’aire per un únic local. 

 Sistema centralitzat: sistema on una central produeix el fred o calor que es transporta 

a l’interior dels locals i es distribueix mitjançant emissors. 

B) Classificació segons la naturalesa del fluid que transporta calor o fred: 

 Sistemes tot-aigua: aquest sistema utilitza l’aigua com a fluid per portar calor o fred. 

Aquesta aigua és refredada o escalfada a una central (refredadora, caldera, etc.) i 

distribuïda fins a unitats terminals que distribueixen la calor o fred. Les unitats 

terminals poden ser de dos tipus: unitats anomenades fancoils que distribueixen la 

calor o el fred mitjançant bateries amb ventiladors, o sòls radiants que distribueixen 

l’aigua per canonades enterrades al sòl i que distribueixen el calor o fred per convecció 

natural, conducció i radiació.  
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 Sistemes tot-aire: són sistemes que utilitzen l’aire com únic fluid portant de calor o 

fred. L’aire és refredat o escalfat prèviament a un climatitzador o unitat de tractament 

d’aire, transportat per conductes i impulsat a l’espai a condicionar. Es diferencien 

entre els sistemes tot-aire de cabal d’aire constant i temperatura d’aire variable i 

sistemes tot-aire de caudal d’aire variable i temperatura d’aire constant. 

 Sistemes aire-aigua: aquests sistemes utilitzen l’aigua i l’aire per compensar les 

càrregues tèrmiques i condicionar un espai. Bàsicament es tracta de sistemes de 

fancoils alimentats amb aigua calenta o freda i proveïts de la corresponent xarxa de 

subministrament d’aire (anomenat primari si proveeix d’una unitat de tractament 

d’aire) o sistemes de sòl radiant on se superposa un sistema d’aire. 

 Sistemes de refrigerant: Aquests sistemes utilitzen fluids refrigerants per portar el 

calor o fred. Aquest refrigerant és transportat per canonades des d’una unitat 

condensadora fins a les unitats evaporadores formades per un serpentí de refrigerant 

i un ventilador. 

Els sistemes de refrigerant es classifiquen en: 

 Sistemes d’expansió directa: són sistemes on els equips tenen un intercanvi 

directe entre l'aire a condicionar i el refrigerant, l'aire es refreda per l'expansió 

directa d'un refrigerant.  

 Sistemes d’expansió indirecta: aquests equips presenten un intercanvi indirecte 

entre l'aire a condicionar i el refrigerant a través d'aigua com a fluid intermedi.  

11.1. Cicles de refrigeració  

La refrigeració és la transferència de calor d’una regió de temperatura inferior fins a una regió de 

temperatura superior. Els dispositius que produeixen la refrigeració s’anomenen refrigeradors i els 

cicles en els quals operen es denominen cicles de refrigeració. 

Existeixen diferents tipus de cicles de refrigeració. Els més habituals són: 

 Cicle de refrigeració per compressió de vapor. 

 Cicles de refrigeració per absorció. 

 Cicle de refrigeració de gas.  

El cicle de refrigeració per compressió de vapor és el més habitual en els refrigeradors, aires 

condicionats i bombes de calor. En aquest cicle el refrigerant s’evapora i es condensa alternadament, 

per després comprimir-se en la fase de vapor. 
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Les diferents fases que intervenen en el cicle frigorífic per compressió de vapor es descriuen a 

continuació i es representen en el diagrama de pressió-entalpia (P-h). En aquest diagrama es 

representa gràficament les propietats termodinàmiques d’un refrigerant. 

 Evaporació: en aquesta fase el refrigerant s’evapora absorbint el calor de l’espai que es pretén 

refrigerar. Es representa per la línia 4-1 de la imatge 11.1. 

 Compressió: en el procés de compressió s’eleva la pressió i la temperatura del refrigerant i es 

transmet al mateix l’energia necessària pel seu moviment al llarg del circuit frigorífic. Es 

representa per la línia 1-2 de la imatge 11.1. 

 Condensació: en aquesta etapa es produeix la condensació del refrigerant, cedint el calor. Es 

representa per la línia 2-3 de la imatge 11.1. 

 Expansió: en aquesta fase es redueix la pressió del refrigerant procedent del condensador fins 

a la pressió d’entrada a l’evaporador. Es representa per la línia 3-4 de la imatge 11.1. 

 
Imatge  11.1 Diagrama P-h d’un cicle de refrigeració per compressió de vapor. 

 

Cadascuna d’aquestes fases del cicle està associada a un dels denominats components principals del 

circuit frigorífic. Aquests components es mostren en la imatge 11.2. 

 Evaporador: intercanviador de calor en el qual es produeix el canvi de fase del refrigerant de 

líquid a vapor absorbint calor. 

 Compressor: màquina que utilitzant un treball exterior, comprimeix fluids compressibles 

incrementant la seva pressió. 

 Condensador: intercanviador de calor en el qual es produeix el canvi de fase del refrigerant de 

vapor a líquid cedint el calor. 
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 Vàlvula d’expansió: element del circuit amb la missió de regular l’entrada a l’evaporador del 

refrigerant procedent del condensador. 

 
Imatge  11.2 Components del cicle de refrigeració per compressió de vapor. 

11.2. Màquines frigorífiques i bombes de calor 

Les màquines frigorífiques o refrigeradors transfereixen energia tèrmica des d’una regió de baixa 

temperatura a una d’alta temperatura gràcies al treball aportat des d’una font externa. Aquestes 

funcionen de forma cíclica seguint el cicle de refrigeració. 

Una bomba de calor és essencialment una màquina frigorífica que s’utilitza per extreure calor de 

l’exterior per introduir-lo a l’interior del local. 

L’objectiu d’un refrigerador és extreure calor d’un espai fred, per mantenir baixa la seva temperatura, 

transferint-lo a un espai de major temperatura. L’objectiu d’una bomba de calor és mantenir un espai 

escalfat aportant calor des d’una font de baixa temperatura.  

Les bombes de calor es classifiquen en funció de la font de la qual prenen calor i a la qual se la cedeixen 

en: 
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 Bombes de calor aire-aire: En mode calefacció aquests equips prenen el calor de l’aire exterior 

i el cedeixen de forma directa a l’interior. Si l’equip és reversible, en mode refrigeració 

funcionen en sentit invers, proporcionant aire fred al recinte. Els dos intercanvis es realitzen 

per mitjà de l’aire. 

 
Imatge  11.3 Esquema simplificat d'una bomba de calor aire-aire. 

 Bombes de calor aire-aigua: En mode calefacció, aquests equips prenen el calor de l’aire 

exterior i el cedeixen a un circuit d’aigua que es distribueix a unitats terminals (radiadors, 

fancoils, etc.). En mode refrigeració el calor de l’aigua es cedeix a l’aire. 

 
Imatge  11.4 Esquema simplificat d'una bomba de calor aire-aire. 

 Bombes de calor aigua-aire: En mode calefacció prenen calor d’un circuit exterior d’aigua (llac, 

riu, etc.)i el transfereixen a l’interior impulsant aire calent. En refrigeració, cedeixen el calor al 

circuit exterior. 

 
Imatge  11.5 Esquema simplificat d'una bomba de calor aigua-aire. 
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 Bombes de calor aigua-aigua: Intercanvien calor tant amb l’exterior com amb  l’interior 

mitjançant un circuit d’aigua. En mode calefacció prenen el calor d’un circuit exterior (llac, riu, 

etc.) i produeixen aigua calenta en el circuit interior distribuint-la a les unitats terminals. En 

mode refrigeració produeixen aigua freda en el circuit interior cedint el calor al circuit exterior. 

 
Imatge  11.6 Esquema simplificat d'una bomba de calor aigua-aire. 

A la imatge 11.7 es mostren els components del cicle frigorífic de la bomba de calor en mode calefacció. 

Amb la mateixa disposició i els mateixos components es pot invertir el cicle incorporant al circuit una 

vàlvula de quatre vies que permet la circulació del refrigerant en els dos sentits, convertint a la bomba 

de calor en reversible podent treballar en mode calefacció i refrigeració. D’aquesta manera se 

simplifica la instal·lació de climatització. 

 
Imatge  11.7 Components de la bomba de calor en mode calefacció. 

A la imatge 11.8 es mostren els components de la bomba de calor en el cicle de refrigeració.  



Estudi comparatiu de diferents sistemes de climatització per a un hotel 

 

  65 

 
Imatge  11.8 Components de la bomba de calor en mode calefacció. 

11.3. Anàlisi termodinàmic 

La bomba de calor és una maquina tèrmica i el seu funcionament es basa en les lleis de la 

termodinàmica.  

El primer principi de la termodinàmica estableix que l’energia ni es crea ni es destrueix, nomes es 

transforma.  

En la bomba de calor, l’energia consumida pel compressor (Wn) es converteix en calor que es transmet 

al refrigerant durant el procés de compressió. Aquesta calor més la calor extreta del focus fred (QL) es 

converteixen en calor cedida al focus calent (QH). 

El balanç energètic en una màquina bomba de calor es representa per l’equació 11.1 i es mostra a la 

imatge 11.9. 

𝑸𝑳 + 𝑾𝒏 = 𝑸𝑯 (Eq. 11.1) 

On: 

 QL : és la magnitud de calor extreta de l’espai refrigerat (kW). 

 Wn : és l’entrada neta de treball a la màquina (kW). 

 QH : és la magnitud de calor rebutjada a l’espai calent (kW).  
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Imatge  11.9 Balanç energètic de la bomba de calor i del refrigerador. 

L’eficiència o rendiment energètic de les bombes de calor i refrigeradors es mesura pels paràmetres 

COP (coefficient of perfomance) i EER (energy efficiency rating), definits a les equacions 11.2 i 11.3: 

𝑪𝑶𝑷 =
𝑸𝑯

𝑾𝒏

 
(Eq. 11.2) 

On: 

 COP: relació entre la potència de calefacció i la potència consumida per la màquina. 

 QH: potència de calefacció (kW). 

 Wn: Potència consumida per la bomba de calor (kW).  

𝑬𝑬𝑹 =
𝑸𝑳

𝑾𝒏

 
(Eq. 11.3) 

On: 

 COP: relació entre la potència de refrigeració i la potència consumida per la màquina. 

 QH: potència de refrigeració (kW). 

 Wn: potència consumida per la bomba de calor (kW).  
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La tecnologia de la bomba de calor permet que aquesta aprofiti l’energia tèrmica continguda en l’aire, 

de forma que amb un petit consum d’energia (elèctrica, combustible) es pot produir grans potències 

de refrigeració i calefacció. 

L’energia tèrmica de l’aire es coneix com a aerotermia, una energia de fonts renovables que aprofita 

l'energia tèrmica continguda en l'aire que ens envolta, per utilitzar-la per a diferents finalitats. 

L'energia continguda en l'aire de manera natural, en forma de temperatura, està disponible de manera 

virtualment inesgotable, ja que és capaç de regenerar-se per mitjans naturals (escalfament per 

l'energia del sol), per la qual cosa la aerotermia es pot considerar com una energia renovable. 

 
Imatge  11.10 Eficiència energetica de la bomba de calor. 

11.4. Refrigerants 

Es denomina refrigerant o fluid frigorigen a l'utilitzat en la transmissió de calor que, en un sistema de 

refrigeració, absorbeix calor a baixes temperatura i pressió, cedint-ho a temperatura i pressió més 

elevades. Aquest procés té lloc, generalment, amb canvis de fase del fluid 

Els refrigerants es poden classificar en funció de diferents criteris: 

A) L’associació ASHRAE classifica els refrigerants com: 

 Derivats halogenats 

 Mescles zeotrópicas 

 Mescles azeotrópicas 

 Hidrocarburs saturats 

 Hidrocarburs insaturats 
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 Compostos orgànics no alquílics 

 Compostos inorgànics 

B) Classificació en funció de la inflamabilitat: 

 Grup 1: refrigerants no inflamables en estat de vapor a qualsevol concentració en 

l’aire. 

 Grup 2: refrigerants que el seu límit inferior d’inflamabilitat, quan forma una mescla 

amb l’aire, és igual o superior al 3,5% en volum. 

 Grup 3: refrigerants que el seu límit inferior d’inflamabilitat, quan forma una mescla 

amb l’aire, és inferior al 3,5% en volum. 

C) Classificació en funció de la toxicitat: 

 Grup A: refrigerants la concentració mitjana dels quals en el temps no té efectes 

adversos per a la majoria dels treballadors que poden estar exposats al refrigerant 

durant una jornada laboral de 8 hores diàries i 40 hores setmanals i el valor de les 

quals és igual o superior a una concentració mitjana de 400 ml/m³. 

 Grup B: refrigerants la concentració mitjana dels quals en el temps no té efectes 

adversos per a la majoria dels treballadors que puguin estar exposats al refrigerant 

durant una jornada laboral de 8 hores diàries i 40 hores setmanals i el valor de les 

quals és inferior a una concentració mitjana de 400 ml/m³. 

Cada refrigerant pertany a un grup de seguretat indicat per dos dígits: en primer lloc A o B segons el 

grau de toxicitat i a continuació 1, 2 o 3 segons la seva inflamabilitat i es defineixen tres grups: 

 L1 - alta seguretat: Els que siguin tipus A1. 

 L2 - mitja seguretat: Els dels tipus A2, B1 i B2. 

 L3 - baixa seguretat: Els dels tipus A3 i B3. 
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12. Instal·lacions per climatitzar l’hotel Balmes 

En aquest apartat es descriuen les dues instal·lacions que es proposen per cobrir la demanda de 

climatització de l’hotel Balmes i que seran estudiades i comparades entre elles. 

12.1. Opció 1. Instal·lació de cabal de refrigerant variable (VRV) 

12.1.1. Introducció al sistema VRV 

Un sistema VRV és un sistema d’expansió directa que realitza la transferència de calor i fred mitjançant 

un refrigerant. Aquest sistema utilitza un equip frigorífic reversible (bomba de calor) que pot 

proporcionar refrigeració i calefacció i es caracteritza per poder variar el volum del refrigerant d’acord 

a les necessitats de cada ambient adaptant-se a la demanda.  

Consta d’una unitat exterior que conté un compressor de velocitat variable del tipus rotatiu. Aquest 

compressor varia la seva capacitat per distribuir el refrigerant a través de circuits frigorífics mitjançant 

canonades fins a diverses unitats interiors de climatització les quals controlen l’ambient de diferents 

zones independents. 

 
Imatge  12.1 Sistema VRV de climatització . 

El compressor permet regular el flux de refrigerant que s'envia des d'una mateixa unitat exterior a 

diferents unitats interiors. Això s’aconsegueix mitjançant un dispositiu electrònic que és capaç de 

regular el voltatge, el corrent i la freqüència d'alimentació d'un aparell elèctric. Aquest dispositiu 

s’anomena Inverter i la tecnologia que l’utilitza és la tecnologia Inverter. 
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Els sistemes VRV tenen limitacions en les distàncies de les canonades de refrigerant, distàncies que 

poden variar depenent del fabricant i dels diferents models. 

En general un sistema VRV funciona amb els següents elements: 

 Unitat exterior: conté el compressor, el condensador/evaporador segons es treballa en mode 

refrigeració/calefacció, una vàlvula d’expansió i la vàlvula de quatre vies que permet invertir 

el cicle. Mitjançant un consum d’energia (elèctrica, geotèrmica, gas natural, etc.) i l’aire 

exterior aconsegueixen evaporar/condensar el refrigerant. 

 Circuit frigorífic: consisteix en les canonades de refrigerant que connecten la unitat exterior 

amb les unitats interior.  

 Unitats interiors: contenen un evaporador/condensador segons es treballa en mode 

refrigeració/calefacció i una vàlvula d’expansió per regular el caudal de refrigerant. Es 

presenten en una àmplia gamma de models (cassette, de paret, de conductes, etc.). 

 Derivadors: són els elements i accessoris que permeten derivar la trajectòria d’una canonada 

i facilitar la distribució. 

 Controladors: són elements que permeten controlar la instal·lació de forma independent 

(unitats interiors independents) o amb control múltiple, o per control centralitzat amb un 

ordinador. 

Existeixen dos mètodes de funcionament en els sistemes VRV segons la producció simultània o no de 

calefacció i refrigeració en les diferents unitats interiors: 

 Sistema sense recuperació de calor: aquest sistema es compon d'una unitat exterior i diverses 

interiors unides entre elles amb dues canonades frigorífiques, una de gas i una de líquid, de 

manera que condensem el gas en la unitat exterior i ho evaporem en les unitats interiors per 

refredar, i condensem el gas en les unitats interiors i ho evaporem en l'exterior per escalfar. 

Aquest sistema comporta que totes les unitats interiors del mateix circuit frigorífic hagin de 

treballar en la mateixa manera, totes en fred o totes en calor. 

 

 Sistema amb recuperació de calor: un sistema VRV amb recuperació de calor permet que cada 

unitat interior pugui treballar en el mode que es desitgi independentment del mode en què 

estiguin treballant la resta d'unitats interiors del mateix circuit frigorífic. 

Per a això, des de la unitat exterior surt un tercer tub, anomenat tub de gas de recuperació, i 

abans de cada unitat interior es connecta una caixa de recuperació que permetrà a cada unitat 

interior condensar o evaporar segons convingui independentment de la manera de 

funcionament de la resta d'unitats interiors del mateix circuit. 
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Imatge  12.2 Canonades frigorífiques del sistema sense i amb recuperació de calor. 

12.1.2. Descripció de la instal·lació VRV 

La primera opció per climatitzar l’hotel es realitza amb equips VRV que compliran amb la demanda de 

calefacció i de refrigeració.  

S’estudia la distribució de sistemes, formats per una unitat exterior i les unitats interiors corresponents, 

per aconseguir climatitzar totes les zones amb la tecnologia VRV amb recuperació de calor. S’opta per 

sistemes de recuperació de calor per tal de permetre a cada usuari programar la unitat interior per que 

aquesta treballi com es desitgi, proporcionant fred o calor, independentment de com estiguin 

treballant la resta d’unitats interiors del mateix circuit frigorífic. 

En relació a la demanda d’ACS de l’hotel, s’estudiarà la producció parcial d’aquesta mitjançant l’energia 

residual que procedeix de la combustió de les bombes de calor accionades amb gas natural. 

La instal·lació VRV forma un sistema mixt independent amb la instal·lació de ventilació. Els sistemes 

VRV cobreixen la demanda de climatització cobrint les càrregues tèrmiques sense tenir en compte les 

càrregues tèrmiques degudes a la ventilació. La instal·lació de ventilació, que no es tracta en aquest 

projecte, realitza la impulsió de l’aire de ventilació en els diferents espais de forma independent als 

sistemes VRV. Aquest aire és tractat tèrmicament prèviament a una unitat condicionadora d’aire per 

tal que aquest aire arribi a les mateixes condicions que l’aire de l’interior, eliminant les càrregues per 

ventilació.  

La imatge mostra el sistema mixt, un sistema VRV amb unitats interiors de tipus cassette i el sistema 

de ventilació d’impulsió directa a cada local i amb una unitat de tractament tèrmic total: 
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Imatge  12.3 Sistema mixt independent: sistema VRV i sistema de ventilació tractada tèrmicament. 

12.2. Opció 2. Instal·lació hidràulica 

12.2.1. Introducció al sistema hidràulic 

Aquest sistema d’expansió indirecta es basa en instal·lar uns elements anomenats fancoils, formats per 

una bateria de tubs de coure (serpentí) i un ventilador, a les habitacions o espais que es volen 

climatitzar, als quals se’ls fa arribar aigua mitjançant una xarxa de canonades.  

L’aigua que arriba als fancoils pot ser freda o calenta permetent refredar o climatitzar l’espai. Aquesta 

aigua alimenta la bateria (serpentí) i la seva missió és refredar o escalfar l’aire que és aspirat del local 

mitjançant el ventilador. 

 
Imatge  12.4 Esquema bàsic d’un fancoil. 
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El sistema de fancoils es pot classificar segons dos criteris: 

A) Que tingui o no entrada d’aire de ventilació: 

 Amb entrada d’aire de ventilació: el ventilador del fancoil pot aspirar aire de 

l’exterior. 

 Sense entrada d’aire de ventilació: el ventilador del fancoil aspira aire únicament del 

recinte a climatitzar. 

B) Segons la disposició i nombre de tubs d’aigua que arriben i surten del fancoil: 

 Sistema de fancoils de dos tubs: els dos tubs són la canonada d’arribada d’aigua i la 

canonada de sortida. Per la canonada d’arribada només pot circular aigua freda o 

calenta en tots els fancoils.  

 Sistema de fancoils de tres tubs: els tres tubs són: dues canonades d’arribada d’aigua 

al fancoil i una canonada de sortida. Les dues canonades d’arribada són una d’aigua 

freda i l’altre d’aigua calenta. La canonada de retorn és comuna tant si arriba aigua 

freda com calenta. Es permet subministrar calor a uns fancoils i fred a altres amb 

l’inconvenient que el retorn és comú, i pot arribar aigua calenta a la central 

refredadora i aigua freda a la central escalfadora. 

 Sistema de fancoils de quatre tubs: cada fancoil té dues canonades d’aigua d’accés, 

una d’aigua calenta i l’altre d’aigua freda i dues canonades de sortida. 

Es permet subministrar calor a uns fancoils i fred a altres i que en el retorn no es 

mesclin mai l’aigua freda amb l’aigua calenta. 

La màquina frigorífica que permet refredar l’aigua enviada als fancoils és la central refredadora. La 

missió d’aquesta màquina és refredar un medi líquid, generalment aigua, mitjançant el cicle de 

refrigeració per compressió de vapor. 

Aquesta màquina consta d’un evaporador on es produeix el fred, un condensador que ha de ser 

refredat, una vàlvula d’expansió i el compressor. En l’evaporador es refreda l’aigua que posteriorment 

s’envia a les unitats interiors. El condensador pot ser refredat per aire o per aigua. 

La producció d’aigua calenta es realitza mitjançant un escalfador d’aigua anomenat també com 

caldera. Aquest element permet generar calor per produir calefacció i per generar ACS a partir de dos 

circuits de distribució de l’aigua independents. L’energia necessària per augmentar la temperatura de 

l’aigua proveeix de la combustió d’un combustible (gas natural, carbó, etc.), tot i que pot ser energia 

elèctrica, solar, geotèrmica, etc.  

Per produir ACS la instal·lació ha de disposar d’intercanviadors de calor per no barrejar l’aigua per ACS 

amb la de calefacció, ja que aquesta última no conserva les característiques de potabilitat. A més, 
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poden disposar de dipòsits d’acumulació. La caldera pot comptar amb el suport tèrmic de captadors 

solar.  

12.2.2. Descripció de la instal·lació hidràulica 

La segona opció escollida per climatitzar l’hotel d’aquest projecte i aconseguir establir unes condicions 

de confort consisteix en una instal·lació tot-aigua.  

En aquesta instal·lació es dimensiona una unitat refredadora que complirà amb la demanda de 

refrigeració i una caldera que cobrirà amb la demanda de calefacció. La climatització es realitza 

mitjançant unitats fancoils de quatre tubs, per tal de permetre l’arribada a cada fancoil d’aigua freda o 

calenta independentment dels altres. 

De la mateixa manera que l’opció 1, aquesta opció està formada pel sistema hidràulic amb un sistema 

de ventilació amb tractament tèrmic total independent. La unitat de tractament d’aire impulsa l’aire 

tractat tèrmicament  fins a les condicions interior de benestar a cada local. Els fancoils es dimensionen 

per vèncer les càrregues tèrmiques de cada espai excepte les degudes a ventilació. 

La següent imatge mostra el sistema mixt individual: 

 
Imatge  12.5 Sistema mixt independent: sistema hidràulic  i sistema de ventilació tractada tèrmicament . 
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13. Selecció d’equips  

Aquest apartat es dedica a la selecció i dimensionat dels diferents equips de condicionament de l’hotel 

Balmes. Es divideix entre la selecció de les unitats interiors i les exteriors tant pel mètode de 

climatització mitjançant equips VRV com pels equips hidràulics. 

13.1. Selecció d’equips interiors 

Després de fer l’avaluació de les càrregues tèrmiques s’ha de seleccionar els equips que permeten 

neutralitzar aquestes càrregues per tal d’aconseguir les condicions interiors de confort. 

La selecció de les unitats interiors de climatització es fa tenint en compte el càlcul de càrregues 

tèrmiques de l’hotel, sense tenir en compte les càrregues de ventilació. En aquest projecte se segueix 

el càlcul de càrregues realitzat amb el software HAP de Carrier.  

La unitat interior escollida ha de tenir la capacitat suficient per poder cobrir la càrrega sensible, latent 

i total de l’espai o habitació a condicionar.  

Per aquest projecte se seleccionen dos tipus d’unitats interiors, unes per la instal·lació de volum de 

refrigerant variable VRV i unes altres per la instal·lació hidràulica. 

13.1.1. Selecció d’unitats interiors VRV 

Les unitats interiors d’un sistema VRV són bateries de refrigerant que poden actuar com a evaporadors, 

com a condensadors o com evaporadors i condensadors alhora. 

La capacitat de la unitat interior ha de ser suficient per cobrir la càrrega tèrmica sensible, latent i total 

de l’espai en les condicions de refrigeració i calefacció. S’ha de seleccionar la unitat la capacitat de la 

qual sigui la més propera i superior a la càrrega tèrmica determinada. 

La capacitat de les unitats interiors varia en funció de la temperatura interior de l’espai a condicionar i 

de la temperatura exterior. A partir de mesures experimentals i assajos, els fabricants proporcionen el 

comportament energètic de les màquines per a diferents condicions de treball (diferents temperatures 

exteriors i interiors). 

Coneixent la potència necessària per satisfer la càrrega tèrmica (sensible, latent i tota) i les condicions 

de càlcul del projecte (exteriors i interiors), s’acudeix al catàleg del fabricant (Panasonic) per escollir el 

model que millor s’adapta a les necessitats. 
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Aquesta informació es consulta a les taules de capacitat de les unitats interiors. En l’Annex D es poden 

observar les taules de capacitat frigorífica pels models d’unitats interiors utilitzades en aquest projecte. 

En el cas de la capacitat calorífica, no es disposen de taules de capacitat. Aquesta informació s’extreu 

del programa de disseny de sistemes VRV propi de Panasonic el qual incorpora les taules de capacitat 

i on, coneixent i introduint les condicions de càlcul, es pot obtenir el valor d’aquesta capacitat.  

A continuació es justifica la utilització dels diferents tipus de models d’unitats interiors de la marca 

Panasonic per als diferents tipus d’espai a condicionar. 

 Unitats de conductes. 

S’utilitzen dos models d’unitats de conductes en el projecte, les unitats de conducte ocult de 

perfil baix i pressió estàtica variable (gamma M1) i les unitats de conducte ocult de pressió 

estàtica variable (gamma F2), diferenciades per les dimensions i el ventall de capacitats. 

Són equips formats per una bateria de refrigerant i un ventilador utilitzats per climatitzar un o 

més espais mitjançant conductes i que adapten la pressió disponible per proporcionar el major 

confort i un reduït nivell sonor. Són unitats de gran adaptabilitat a qualsevol espai i de fàcil 

instal·lació per les seves reduïdes dimensions, el que les fa especialment útils als hotels, 

hospitals, residències, etc. 

 
Imatge  13.1 Unitat interior VRV de conducte ocult. 

 Unitats cassette. 

S’utilitzen dos models d’unitats interiors de cassettes en el projecte de l’hotel, les dues unitats 

de quatre vies però unes de 90x90 cm (gamma U2) i les altres de 60x60 cm (gamma Y2). 

Aquests equips s’instal·len horitzontalment al sostre i expulsen l’aire tractat tèrmicament per 

les quatre vies de forma uniforme. 

Són silenciosos, de fàcil instal·lació i mantenen l’estètica i disseny de l’espai el que els fa ideals 

per oficines i despatxos. 
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Imatge  13.2 Unitat interior VRV de cassette. 

La següent taula mostra les unitats seleccionades per a cada espai i el seu model. Se seleccionen 

unitats de conducte ocult per totes les habitacions i zones comunes excepte al despatx de la planta 

baixa, al despatx administratiu, a l’arxiu i a la sala de reunions, on se seleccionen unitats interiors de 

tipus cassette. 

A l’Annex E es troba la taula completa on es justifica aquesta selecció. 

 

Planta  Espai Model Unitats 

PLANTA 
SOTERRANI -1 

Bugaderia S-56MF2E5A 1 

Saló S-106MF2E5A 1 

Menjador S-106MF2E5A 1 

PLANTA BAIXA 

Habitació 001 S-15MM1E5A 1 

Habitació 002 S-15MM1E5A 1 

Habitació 003 S-15MM1E5A 1 

Habitació 004 S-15MM1E5A 1 

Habitació 005 S-15MM1E5A 1 

Habitació 006 S-15MM1E5A 1 

Habitació 007 S-15MM1E5A 1 

Habitació 008 S-15MM1E5A 1 

Habitació 009 S-15MM1E5A 1 

Habitació 010 S-15MM1E5A 1 

Habitació 011 S-15MM1E5A 1 

Habitació 012 S-15MM1E5A 1 

Bar S-106MF2E5A 1 

Vestíbul S-106MF2E5A 2 

Despatx S-15MY2E5A 1 
Taula 13.1 Selecció d’unitats interiors VRV de les plantes soterrani -1 i baixa. 
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Planta  Espai Model Unitats 

PLANTA PRIMERA 

Altell 105 S-15MM1E5A 1 

Altell 106 S-15MM1E5A 1 

Altell 107 S-15MM1E5A 1 

Altell 108 S-15MM1E5A 1 

Altell 109 S-15MM1E5A 1 

Altell 110 S-15MM1E5A 1 

Altell 111 S-15MM1E5A 1 

Altell 112 S-15MM1E5A 1 

Habitació 101 S-15MM1E5A 1 

Habitació 102 S-15MM1E5A 1 

Habitació 103 S-15MM1E5A 1 

Habitació 104 S-15MM1E5A 1 

Habitació 113 S-15MM1E5A 1 

Habitació 114 S-15MM1E5A 1 

Habitació 115 S-15MM1E5A 1 

Habitació 116 S-15MM1E5A 1 

Habitació 117 S-15MM1E5A 1 

Habitació 118 S-15MM1E5A 1 

Habitació 119 S-15MM1E5A 1 

Habitació 120 S-15MM1E5A 1 

Habitació 121 S-15MM1E5A 1 

Habitació 122 S-15MM1E5A 1 

Pas S-56MM1E5A 1 

PLANTA TIPUS (2a-
6a) 

Habitació 601 S-15MM1E5A 1 

Habitació 602 S-15MM1E5A 1 

Habitació 603 S-15MM1E5A 1 

Habitació 604 S-15MM1E5A 1 

Habitació 605 S-15MM1E5A 1 

Habitació 606 S-15MM1E5A 1 

Habitació 607 S-15MM1E5A 1 

Habitació 608 S-15MM1E5A 1 

Habitació 609 S-15MM1E5A 1 

Habitació 610 S-15MM1E5A 1 

Habitació 611 S-15MM1E5A 1 

Habitació 612 S-15MM1E5A 1 

Habitació 613 S-15MM1E5A 1 

Habitació 614 S-15MM1E5A 1 

Pas S-45MM1E5A 1 
Taula 13.2 Selecció d’unitats interiors VRV de les plantes primera i tipus (2a-6a). 



Estudi comparatiu de diferents sistemes de climatització per a un hotel 

 

  79 

Planta  Espai Model Unitats 

PLANTA TERRAT 

Arxiu S-15MY2E5A 1 

Despatx administratiu S-36MY2E5A 1 

Sala reunions S-56MU2E5A 1 

Habitació 701 S-15MM1E5A 1 

Habitació 702 S-15MM1E5A 1 

Habitació 703 S-15MM1E5A 1 

Habitació 704 S-15MM1E5A 1 

Pas S-36MM1E5A 1 
Taula 13.3 Selecció d’unitats interiors VRV de la planta terrat. 

13.1.2. Selecció d’unitats interiors hidràuliques 

Les unitats interiors del sistema hidràulic o unitats fancoil són equips constituïts per un intercanviador 

de calor i un ventilador. A l’intercanviador es pot fer arribar aigua calenta o freda i sobre aquest 

s’impulsa l’aire per afavorir la transferència de calor a l’aire. 

Aquestes unitats es seleccionen coneixent les càrregues tèrmiques de cada espai. La capacitat del 

fancoil ha de ser suficient per cobrir la càrrega tèrmica sensible, latent i total de l’espai en les condicions 

de refrigeració i calefacció.  

Es procedeix igual que amb les unitats interiors de VRV i se selecciona la unitat la capacitat de la qual 

sigui la més propera i superior a la càrrega tèrmica determinada.  

Les unitats interiors seleccionades són de la marca Airlan i són de tipus conducte ocult, model FCZI_P 

per a totes les habitacions i zones comunes excepte pel despatx de la planta baixa, pel despatx 

administratiu i per l’arxiu on se seleccionen unitats interiors de tipus cassette, model FCL_I. 

La següent taula mostra les unitats seleccionades per a cada espai. A l’Annex E es troba la taula 

completa on es justifica aquesta selecció. 

 

Planta  Espai Model Unitats 

PLANTA 
SOTERRANI -1 

Bugaderia FCZI-P 701 1 

Saló FCZI-P 501 2 

Menjador FCZI-P 701 2 
Taula 13.4 Selecció d’unitats interiors hidràuliques de la planta soterrani . 
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Planta  Espai Model Unitats 

PLANTA BAIXA 

Habitació 001 FCZI_P 201 1 

Habitació 002 FCZI_P 201 1 

Habitació 003 FCZI_P 201 1 

Habitació 004 FCZI_P 201 1 

Habitació 005 FCZI_P 201 1 

Habitació 006 FCZI_P 201 1 

Habitació 007 FCZI_P 201 1 

Habitació 008 FCZI_P 201 1 

Habitació 009 FCZI_P 201 1 

Habitació 010 FCZI_P 201 1 

Habitació 011 FCZI_P 201 1 

Habitació 012 FCZI_P 201 1 

Bar FCZI-P 501 2 

Vestíbul FCZI-P 901 3 

Despatx FCL_I 34 1 

PLANTA PRIMERA 

Altell 105 FCZI_P 201 1 

Altell 106 FCZI_P 201 1 

Altell 107 FCZI_P 201 1 

Altell 108 FCZI_P 201 1 

Altell 109 FCZI_P 201 1 

Altell 110 FCZI_P 201 1 

Altell 111 FCZI_P 201 1 

Altell 112 FCZI_P 201 1 

Habitació 101 FCZI_P 201 1 

Habitació 102 FCZI_P 201 1 

Habitació 103 FCZI_P 201 1 

Habitació 104 FCZI_P 201 1 

Habitació 113 FCZI_P 201 1 

Habitació 114 FCZI_P 201 1 

Habitació 115 FCZI_P 201 1 

Habitació 116 FCZI_P 201 1 

Habitació 117 FCZI_P 201 1 

Habitació 118 FCZI_P 201 1 

Habitació 119 FCZI_P 201 1 

Habitació 120 FCZI_P 201 1 

Habitació 121 FCZI_P 201 1 

Habitació 122 FCZI_P 201 1 

Pas FCZI-P 501 1 
Taula 13.5 Selecció d’unitats interiors hidràuliques de la planta baixa i primera. 
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Planta  Espai Model Unitats 

PLANTA TIPUS 
(2a-6a) 

Habitació 601 FCZI_P 201 1 

Habitació 602 FCZI_P 201 1 

Habitació 603 FCZI_P 201 1 

Habitació 604 FCZI_P 201 1 

Habitació 605 FCZI_P 201 1 

Habitació 606 FCZI_P 201 1 

Habitació 607 FCZI_P 201 1 

Habitació 608 FCZI_P 201 1 

Habitació 609 FCZI_P 201 1 

Habitació 610 FCZI_P 201 1 

Habitació 611 FCZI_P 201 1 

Habitació 612 FCZI_P 201 1 

Habitació 613 FCZI_P 201 1 

Habitació 614 FCZI_P 201 1 

Pas FCZI-P 401 1 

PLANTA 
TERRAT 

Arxiu FCL_I 34 1 

Despatx administratiu FCL_I 34 1 

Sala reunions FCZI-P 701 1 

Habitació 701 FCZI-P 201 1 

Habitació 702 FCZI-P 201 1 

Habitació 703 FCZI-P 201 1 

Habitació 704 FCZI-P 201 1 

Pas FCZI-P 301 1 
Taula 13.6 Selecció d’unitats interiors hidràuliques de la planta tipus (2a-6a) i terrat. 
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13.2. Selecció d’equips exterior 

Una vegada s’han seleccionat les unitats interiors de climatització s’han de seleccionar les unitats 

exteriors. 

Les unitats exteriors s’han de dimensionar de manera que la capacitat d’aquestes, tant frigorífica com 

calorífica, pugui cobrir les capacitats de les unitats interiors del sistema.  

13.2.1. Selecció d’unitats exteriors VRV 

Per tal de seleccionar les unitats exteriors dels sistemes VRV els fabricants d’equips de climatització 

estableixen la següent relació de capacitats (RC): 

𝑹𝑪 =
∑ 𝑷𝒐𝒕è𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒇𝒓𝒊𝒈𝒐𝒓í𝒇𝒊𝒄𝒂 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒕𝒔 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓𝒔

𝑷𝒐𝒕è𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒇𝒓𝒊𝒈𝒐𝒓í𝒇𝒊𝒄𝒂 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒕𝒔 𝒆𝒙𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓𝒔
· 𝟏𝟎𝟎 

(Eq. 13.1) 

On:  

 RC: és la relació de capacitats entre les unitats interiors i les exteriors d’un sistema VRV (també 

anomenat factor de simultaneïtat). S’expressa en tant per cent (%). 

En un sistema VRV se selecciona la unitat exterior de forma que la relació de l’equació 13.1 no superi 

el 150%. Aquest valor pot variar depenent del model d’unitat exterior i del fabricant. 

En aquest projecte s’estableix el valor aproximat del 100% de relació per a tots els sistemes per tal de 

garantir el correcte funcionament. 

Aquesta condició permetrà realitzar la selecció d’equips exteriors i establir els diferents sistemes 

formats per la unitat exterior i les unitats interiors. S’ha de tenir en compte les distàncies límit del 

sistema a l’hora de distribuir els sistemes. 

Cal parlar en aquest moment d’una condició de seguretat que els sistemes de cabal de refrigerant 

variable han de complir i que limita i restringeix el seu dimensionat. 

Com ja s’ha comentat, els equips VRV utilitzen refrigerants com a fluid frigorífic els quals poden ser 

tòxics i inflamables. Aquest refrigerant circula per canonades a alta pressió i en cas de fuita pot 

provocar intoxicacions o asfixia per desplaçament de l’oxigen de l’habitació. 
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Imatge  13.3 Fuita de refrigerant d’una canonada . 

S’estableix a la normativa espanyola UNE-EN 378 el valor del límit de concentració en aire per diferents 

tipus de refrigerants. Aquesta concentració indica el valor límit de la quantitat de refrigerant total per 

unitat de volum, expressat en kg/m3. Es calcula suposant que en cas de fuita el refrigerant total del 

sistema es barreja amb l’aire de l’habitació de menys volum, provocant el cas més restrictiu. 

En l’Annex F es mostra la taula extreta de la norma UNE-EN 378 amb els límits pràctics de diversos 

refrigerants entre els quals es troba el refrigerant R410A, el qual és el que s’utilitza en els equips VRV 

de Panasonic. 

Com es pot observar a la taula, el refrigerant R410A té un límit de concentració de 0,44 kg/m3. 

El software de disseny i càlcul de sistemes VRV del fabricant Panasonic permet introduir el valor del 

volum de l’habitació més petita de l’hotel per a cada sistema i, calculant la quantitat de refrigerant del 

sistema, permet obtenir el valor de la concentració. D’aquesta manera s’assegura per cada sistema el 

compliment de: 

𝑪𝑹𝟒𝟏𝟎𝑨 =
𝒎𝑹𝟒𝟏𝟎𝑨

𝑴𝒊𝒏[𝑽𝒆𝒔𝒑𝒂𝒊𝒔]
≤ 𝟎, 𝟒𝟒 𝒌𝒈/𝒎𝟑 (Eq. 13.2) 

On: 

 CR410A: concentració de refrigerant del sistema en l’espai més petit (kg/m3). 

 mR410A: massa total de refrigerant del sistema (kg). 

 Min[Vespais]: volum mínim d’entre tots els espais climatitzats per el sistema (m3). 

Tenint en compte les anteriors restriccions i després de realitzar un anàlisis sobre les diferents 

possibilitats d’estructurar i distribuir els sistemes de VRV, la distribució final és la que es mostra a la 

taula següent: 
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Planta  Espai 
Capacitat total 
refrigeració (W) 

Tipus  Model Ut. 
Capacitat 
frigorífica 

(W) 

Relació de 
capacitats 

(%) 

Sistema 
1 

Zones comunes 
PB i P-1 

58600 
ECOg 
3 tubs 

U-20GF3E5 1 56000 104,64 

Sistema 
2 

Habitacions PB, 
despatx PB i altells 

P1 
31500 

ECOi 
3 tubs 

U-12MF2E8 1 33500 94,03 

Sistema 
3 

Habitacions P1 i 
pas P1 

26600 
ECOi 

3 tubs 
U-10MF2E8 1 28000 95,00 

Sistema 
4 

Habitacions P2 i 
pas P2 

25500 
ECOi 

3 tubs 
U-10MF2E8 1 28000 91,07 

Sistema 
5 

Habitacions P3 i 
pas P3 

25500 
ECOi 

3 tubs 
U-10MF2E8 1 28000 91,07 

Sistema 
6 

Habitacions P4 i 
pas P4 

25500 
ECOi 

3 tubs 
U-10MF2E8 1 28000 91,07 

Sistema 
7 

Habitacions P5 i 
pas P5 

25500 
ECOi 

3 tubs 
U-10MF2E8 1 28000 91,07 

Sistema 
8 

Habitacions P6 i 
pas P6 

25500 
ECOi 

3 tubs 
U-10MF2E8 1 28000 91,07 

Sistema 
9 

Habitacions P7, 
pas P7 i zones 
comunes P7 

20300 
ECOi 

3 tubs 
U-8MF2E8 1 22400 90,63 

Taula 13.7 Distribució de sistemes VRV i selecció de les unitats exteriors. 

La taula completa on es justifica l’elecció dels sistemes es pot observar a l’Annex G. 

Els equips exteriors VRV de Panasonic que se seleccionen són pertanyents a dues gammes diferents 

segons el tipus de font energètica que accioni el compressor de la bomba de calor i permeti el 

funcionament de l’equip. 

A la gamma ECOi pertanyen les unitats exteriors que funcionen amb energia elèctrica, és a dir, el 

consum d’energia necessària per accionar el compressor provinent de la xarxa elèctrica.  

Les unitats exteriors de la gamma ECOg són bombes de calor accionades amb gas i anomenades GHP 

(de l’anglès Gas Heat Pump), en les quals l’accionament del compressor el realitza un motor 

endotèrmic de combustió interna.  
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Imatge  13.4 Unitats exteriors VRV de marca Panasonic (gamma ECOi al davant i ECOg al darrere). 

13.2.2. Selecció d’unitats exteriors hidràuliques 

Coneixent les capacitats frigorífiques i calorífiques de cada unitat fancoil es pot procedir a l’elecció de 

les màquines que refredaran i escalfaran l’aigua per contrarestar les càrregues tèrmiques de cada 

habitació. 

Com ja s’ha comentat anteriorment, una refredadora serà la màquina que complirà amb la demanda 

de refrigeració total de l’edifici i una caldera ho farà amb la demanda de calefacció. 

Les taules 13.8 i 13.9 mostren la capacitat energètica total de refrigeració i calefacció de les unitats 

interiors i els models de les unitats exteriors que la subministraran. La refredadora seleccionada és de 

la marca Airlan i la caldera seleccionada és de la marca Viessman. 

 

Capacitat total 
refrigeració(W) 

Tipus  Model Unitats 
Capacitat frigorífica 

(W) 

264870 Refredadora marca Airlan NRB-1000 1 270000 
Taula 13.8 Selecció d’unitat exterior hidràulica per cobrir la demanda de refrigeració.  
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Capacitat total 
calefacció (W) 

Tipus  Model Unitats 
Capacitat calorífica 

(W) 

284110 Caldera marca Viessman CT3B 1 285000 
Taula 13.9 Selecció d’unitat exterior hidràulica per cobrir la demanda de refrigeració. 

 

Les dades i característiques tècniques de tots els equips seleccionats en el projecte es poden observar 

a l’Annex H. 
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14. Anàlisi comparatiu 

Els apartats anteriors d'aquest projecte s'han dedicat al disseny i dimensionat de dos tipus 

d'instal·lacions de climatització per tal de cobrir amb la necessitat tèrmica de l'hotel Balmes. La primera 

opció és la instal·lació d'equips de cabal de refrigerant variable o VRV i la segona opció és la instal·lació 

d'equips hidràulics. 

El resum dels equips exteriors i interiors seleccionats per a cada opció és: 

A) Opció 1. Instal·lació de cabal de refrigerant variable (VRV): 

 1 unitat exterior bomba de calor amb accionament a gas. 

 8 unitats exteriors bombes de calor amb accionament elèctric. 

 121 unitats interiors de tipus conducte ocult. 

 4 unitats interiors de tipus cassette. 

 
Imatge  14.1 Resum de les unitats VRV del projecte. 
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B) Opció 2. Instal·lació hidràulica: 

 1 equip de refrigeració d’aigua (refredadora). 

 1 caldera de condensació a gas. 

 126 unitats interiors fancoil de tipus conducte. 

 3 unitats interiors fancoil de tipus cassette. 

 
Imatge  14.2 Resum de les unitats hidràuliques del projecte. 

 

Aquest apartat està dedicat a la comparació entre les dues opcions proposades. La comparativa inclou 

l'anàlisi per a cada opció de: 

 La capacitat instal·lada de les unitats interiors i exterior. 

 El consum energètic. 

 El cost de l'energia consumida. 

 Les emissions de CO2 associades a la producció de l'energia consumida. 

 La possibilitat de producció d’ACS. 

 La inversió inicial.  
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14.1. Capacitat total de les unitats interiors 

Com ja s’ha comentat anteriorment, quan es selecciona un model d’unitat interior per un espai 

qualsevol s’ha de comprovar que la potència frigorífica sensible i latent que pot aportar aquest model 

superi la càrrega tèrmica sensible i latent de refrigeració total de l’espai. La mateixa comprovació s’ha 

de tenir en compte en quant a la potència calorífica i la càrrega tèrmica de calefacció.  

La capacitat dels models escollits s’intenta ajustar el màxim a la càrrega tèrmica per tal d’evitar el 

sobredimensionat. 

La taula 14.1 mostra una taula on se sumen les capacitats (sensibles i latents) frigorífiques i calorífiques 

totals de les unitats interiors per les dues opcions i es comparen amb la càrrega tèrmica total de 

refrigeració i calefacció. 

 

 Càrrega tèrmica 
sensible total (W) 

Càrrega tèrmica 
latent total (W) 

Càrrega tèrmica 
total (W) 

 
Refrigeració 156230 14597 170827 

Calefacció 139464 0 139464 
 Opció 1. Instal·lació VRV 

 Capacitat tèrmica 
sensible total (W) 

Capacitat tèrmica 
latent total (W) 

Capacitat tèrmica 
total (W) 

 
Refrigeració 207000 57500 264500 

Calefacció 245800 0 245800 

 Opció 2. Instal·lació hidràulica 

 Capacitat tèrmica 
sensible total (W) 

Capacitat tèrmica 
latent total (W) 

Capacitat tèrmica 
total (W)  

Refrigeració 215160 49710 264870 

Calefacció 284110 0 284110 
Taula 14.1 Comparativa entre la suma de les capacitats de les unitats interiors i la càrrega tèrmica total. 

Com es pot observar a la taula anterior, el sistema tipus VRV s’ajusta més a la càrrega tèrmica sensible 

total tant de refrigeració com de calefacció necessària de l’hotel. Pel que fa a la càrrega tèrmica latent 

total, és el sistema  hidràulic el que s’ajusta més. 

Pel que fa a la càrrega tèrmica total de l’hotel Balmes, veiem que el sistema de VRV s’ajusta més, tant 

en refrigeració com en calefacció, quedant el sistema hidràulic més sobredimensionat. 
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14.2. Capacitat total de les unitats exteriors 

Les capacitats tèrmiques totals que poden entregar les màquines exteriors per cobrir la càrrega tèrmica 

dels diferents espais de l’hotel es mostren a la taula 14.2. En aquesta taula es compara les capacitats 

totals de les unitats exteriors amb les capacitats totals de les unitats interiors de cada opció. 

 

 Opció 1. Instal·lació VRV Opció 2. Instal·lació hidràulica 

 Capacitat tèrmica total  de les 
unitats interiors VRV 

Capacitat tèrmica total de les 
unitats interiors hidràuliques  

 
Refrigeració 264500 264870 

Calefacció 245800 284110 

 Capacitat tèrmica total  de les 
unitats exteriors VRV 

Capacitat tèrmica total de les 
unitats exteriors hidràuliques  

 
Refrigeració 279900 270000 

Calefacció 314500 285000 
Taula 14.2 Comparativa entre les capacitats de les unitats exteriors i les capacitats totals de les unitats interiors . 

En el cas de l’opció de VRV la potència total de fred i de calor és la suma de les diferents potències de 

les unitats exteriors que formen cada sistema, les quals són: 

 Una unitat U-20GF2E5 de capacitats frigorífica/calorífica 56 kW/63 kW respectivament. 

 Una unitat U-12MF2E8 de capacitats frigorífica/calorífica 33,5 kW/37,5 kW respectivament. 

 Sis unitats U-10MF2E8 de capacitats frigorífica/calorífica 28 kW/31,5 kW respectivament. 

 Una unitat U-8GMF2E8 de capacitats frigorífica/calorífica 22,4 kW/25 kW respectivament. 

La capacitat calorífica i frigorífica que pot subministrar la instal·lació VRV és: 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑓𝑟𝑖𝑔𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑎𝑉𝑅𝑉 = 56 + 33,5 + 28 · 6 + 22,4 = 279,9 𝑘𝑊 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑎𝑉𝑅𝑉 = 63 + 37,5 + 31,5 · 6 + 25 = 314,5 𝑘𝑊 

Es pot observar que les capacitats de les unitats exteriors del sistema hidràulic, és a dir de la 

refredadora i de la caldera, s’ajusten més a la capacitat total de les unitats interiors del sistema 

hidràulic.  
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14.3. Consum energètic 

L'objectiu d'aquest apartat és determinar el consum energètic final necessari per als serveis de 

climatització (refrigeració i calefacció) de les dues opcions proposades en aquest projecte. Aquest 

consum és l'energia necessària per fer funcionar les màquines de producció de fred i calor, tenint en 

compte l'eficiència d'aquests equips. 

El consum energètic, sigui de calefacció, refrigeració o d'ACS, per complir amb les necessitats dels 

usuaris ve donat per l'expressió: 

𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈è𝒕𝒊𝒄(𝒌𝑾𝒉) =  
𝑫𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈è𝒕𝒊𝒄𝒂(𝒌𝑾𝒉) 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒅𝒆𝒍 𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒎𝒂
 

(Eq. 14.1) 

És, per tant, necessari conèixer la demanda energètica de climatització o demanda tèrmica de l’edifici 

i l’eficiència dels equips de la instal·lació per calcular el consum energètic. 

14.3.1. Consum energètic de la instal·lació VRV 

L’eficiència d’una bomba de calor d’un sistema VRV es mesura amb el paràmetre COP quan la bomba 

de calor treballa en calefacció i amb el paràmetre EER quan treballa en refrigeració. 

La climatització de l’hotel Balmes consisteix en nou sistemes VRV cadascun formats per una unitat 

exterior i diferents unitats interiors que subministren calor o fred a diferents espais. El sistema que 

compleix amb la demanda energètica de les zones comunes de la planta baixa i primera és un sistema 

de funcionament amb bomba de calor accionada amb la combustió de gas natural, mentre que la resta 

de sistemes utilitza una bomba de calor de funcionament amb electricitat. Cada sistema té el seu propi 

model d’unitat exterior amb les seves característiques, és a dir, cada exterior tindrà els seus paràmetres 

COP i EER.  

Per tal de mesurar el consum energètic total de l’edifici es calculen dues demandes energètiques que 

sumades formen la demanda energètica total de l’edifici. Una demanda energètica consisteix en la 

demanda dels espais que són climatitzats pel sistema ECOg accionat amb gas. L’altre, consisteix en la 

demanda dels espais climatitzats amb sistemes ECOi accionats amb electricitat. 

D’aquesta manera es permet calcular el consum de gas natural de les bombes ECOg i d’electricitat de 

les ECOi de forma separada. 

El catàleg del fabricant Panasonic permet obtenir els valors del COP i del EER de cada bomba de calor 

(veure Annex H). La taula 14.3 mostra els valors per a cada model. 
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Model  COP EER 

U-20GF2E5 1,62 1,55 

U-12MF2E8 4,3 3,7 

U-10MF2E8 4,55 4,1 

U-8MF2E8 4,77 4,5 
Taula 14.3 Paràmetres d'eficiència energètica de les bombes de calor (COP i EER). 

Es calcula un COP i un EER aproximat pel càlcul del consum elèctric realitzant una mitjana entre els COP 

i EER dels vuit sistemes que funcionen amb electricitat. D’aquests vuit sistemes, un s’ha dissenyat amb 

una unitat U-12MF2E8, sis s’han dissenyat amb una unitat U-10MF2E8 i un amb una unitat U-8MF2E8. 

𝐶𝑂𝑃𝑚𝑖𝑡𝑗à =
4,3 + 4,55 · 6 + 4,77

8
= 4,55 

𝐸𝐸𝑅𝑚𝑖𝑡𝑗à =
3,7 + 4,1 · 6 + 4,5

8
= 4,1 

Amb el software de càlcul HAP s’obtenen les dues demandes mencionades anteriorment (pel sistema 

de gas i els sistemes elèctrics), cadascuna formada per la demanda horària de calor i fred. 

Les gràfiques 14.1 i 14.2 mostren les demandes de l’hotel. 

 
Gràfica 14.1 Demanda d’energia tèrmica dels espais de l’hotel climatitzats amb la bomba de calor ECOg. 
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Gràfica 14.2 Demanda d’energia tèrmica dels espais de l'hotel climatitzats amb les bombes de calor ECOi. 

Per obtenir el consum d’energia de la bomba de calor de gas hora a hora es divideix la demanda 

tèrmica de calor dels espais ECOg entre el COP d’aquesta màquina, i la demanda tèrmica de fred 

entre el EER. Aquest consum prové de la combustió de gas natural. 

Els resultats es mostren a la gràfica 14.3. 

 
Gràfica 14.3 Consum d’energia de la bomba de calor ECOg. 
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A continuació se sumen els 8.760 valors de la demanda tèrmica de calor i els de la de fred i es 

divideixen pels valors respectius de COP i EER de la bomba ECOg: 

 Demanda tèrmica en calefacció = 59.400,50 kWh 

 Demanda tèrmica en refrigeració = 98.786,30 kWh 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔è𝑡𝑖𝑐𝑐𝑎𝑙𝑒𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó/𝐸𝐶𝑂𝑔 =
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔è𝑡𝑖𝑐𝑎𝑐𝑎𝑙𝑒𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó

𝐶𝑂𝑃𝐸𝐶𝑂𝑔
=

59.400,50

1,62

= 36.666,98 𝑘𝑊ℎ 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔è𝑡𝑖𝑐𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó/𝐸𝐶𝑂𝑔 =
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔è𝑡𝑖𝑐𝑎𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó

𝐸𝐸𝑅𝐸𝐶𝑂𝑔
=

98.786,30 

1,55

= 63.733,10 𝑘𝑊ℎ 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔è𝑡𝑖𝑐𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙/𝐸𝐶𝑂𝑔 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔è𝑡𝑖𝑐𝑐𝑎𝑙𝑒𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó + 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔è𝑡𝑖𝑐𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó

= 36.666,98 + 63.733,10 = 100.400,08 𝑘𝑊ℎ 

El consum energètic final total de la bomba de calor amb funcionament a gas durant tot l’any és de 

100.400,08 kWh/any. 

De la mateixa manera es procedeix pel càlcul del consum d’energia de la bomba de calor amb 

funcionament per electricitat. La gràfica 14.4 mostra el consum energètic horari de les bombes de calor 

elèctriques. 

 
Gràfica 14.4 Consum d’energia de les bombes de calor ECOi. 
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 Demanda tèrmica en calefacció = 200.929,10 kWh 

 Demanda tèrmica en refrigeració = 193.789,70 kWh 
 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔è𝑡𝑖𝑐𝑐𝑎𝑙𝑒𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó/𝐸𝐶𝑂𝑖 =
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔è𝑡𝑖𝑐𝑎𝑐𝑎𝑙𝑒𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó

𝐶𝑂𝑃𝐸𝐶𝑂𝑖
=

200.929,10

4,55

= 44.160,24 𝑘𝑊ℎ 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔è𝑡𝑖𝑐𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó/𝐸𝐶𝑂𝑖 =
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔è𝑡𝑖𝑐𝑎𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó

𝐸𝐸𝑅𝐸𝐶𝑂𝑖
=

193.789,70 

4,1

= 47.265,78 𝑘𝑊ℎ 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔è𝑡𝑖𝑐𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙/𝐸𝐶𝑂𝑖 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔è𝑡𝑖𝑐𝑐𝑎𝑙𝑒𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó + 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔è𝑡𝑖𝑐𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó

= 44.160,24 + 47.265,78 = 91.426,02 𝑘𝑊ℎ 

El consum tèrmic final total de la bomba de calor amb funcionament elèctric durant tot l’any és de 

91.426,02 kWh/any. 

La gràfica del consum energètic horari per a tot l’hotel és la suma dels consums de la bomba ECOg i els 

consums de les bombes ECOi. 

 
Gràfica 14.5 Consum energètic dels equips VRV. 
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Finalment el consum d’energia final total de la instal·lació VRV és de: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔è𝑡𝑖𝑐𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔è𝑡𝑖𝑐𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙/𝐸𝐶𝑂𝑔 + 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔è𝑡𝑖𝑐𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙/𝐸𝐶𝑂𝑖

= 100.400,08 + 91.426,02 = 191.826,10 𝑘𝑊ℎ 

14.3.2. Consum energètic de la instal·lació hidràulica 

L’eficiència d’una refredadora d’aigua es mesura pel paràmetre EER i el rendiment d’una caldera és la 

relació entre l’energia (calor) produïda per la caldera i la capacitat de produir calor del combustible 

emprat, i es representa com ƞ. 

Els valor d’aquests paràmetres es consulten als catàlegs dels fabricants (veure Annex H) i es resumeixen 

en la taula.  

 

Tipus Model ƞ EER 

Refredadora marca Airlan NRB-1000 - 2,87 

Caldera marca Viessman CT3B 0,98 - 
Taula 14.4 Paràmetres d'eficiència energètica dels equips hidràulics (ƞ i EER). 

Amb el software de càlcul HAP s’obté la demanda de l’edifici, en aquest cas corresponent a la demanda 

total separada en demanda de refrigeració i de calefacció, la qual es mostra a la gràfica. 

 
Gràfica 14.6 Demanda d’energia tèrmica de l'hotel Balmes. 
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Dividint la demanda frigorífica de cada hora entre el valor de EER de la refredadora s’obté el consum 

horari en funcionament en fred, i procedint de la mateixa manera amb la demanda calorífica i el 

rendiment ƞ de la caldera s’obté el consum de la màquina en mode calefacció. 

 
Gràfica 14.7 Consum energètic dels equips hidràulics: refredadora d'aigua més caldera. 

Per calcular el consum total anual se sumen a continuació els 8.760 valors de la demanda tèrmica de 

calor i els de la de fred i es divideixen pels valors respectius de ƞ de la caldera i de EER de la 

refredadora: 

 Demanda tèrmica en calefacció = 260.528,8 kWh 

 Demanda tèrmica en refrigeració = 293.102,40 kWh 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔è𝑡𝑖𝑐𝑐𝑎𝑙𝑒𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó =
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔è𝑡𝑖𝑐𝑎𝑐𝑎𝑙𝑒𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó

ƞ𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑎
=

260.528,8

0,98

= 265.845,71 𝑘𝑊ℎ 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔è𝑡𝑖𝑐𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó =
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔è𝑡𝑖𝑐𝑎𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó

𝐸𝐸𝑅𝑟𝑒𝑓𝑟𝑒𝑑𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎
=

293.102,4 

2,87

= 102.126,27 𝑘𝑊ℎ 
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Finalment el consum d’energia final total de la instal·lació hidràulica és de: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔è𝑡𝑖𝑐𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔è𝑡𝑖𝑐𝑐𝑎𝑙𝑒𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó + 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔è𝑡𝑖𝑐𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó

= 265.845,71 + 102.126,28 = 367.971,98 𝑘𝑊ℎ 

 

14.3.3. Comparativa de consums energètics 

Es pot observar a la taula 14.5 el resum dels consums tèrmics de les dues opcions de climatització. 

 

 
Opció 1. Instal·lació VRV Opció 2. Instal·lació hidràulica 

Consum de gas (kWh) 100.400,08 265.845,71 

Consum elèctric (kWh) 91.426,02 102.126,27 

Consum total (kWh) 191.826,10 367.971,98 
Taula 14.5 Taula resum dels consums energètics dels equips de climatització. 

Si comparem el consum de gas de les dues instal·lacions, s’observa que el sistema hidràulic consumeix 

2,6 vegades més d’energia provinent de la combustió de gas natural que els sistemes VRV.  

Aquest resultat és degut al fet que la caldera del sistema hidràulic ha de cobrir els 260 kWh de demanda  

de calefacció de tot l’any amb un rendiment del 98%, en canvi, la bomba de calor ECOg ha de cobrir 

una demanda de només 158,2 kWh (59,4 kWh de calefacció i 98,8 kWh de refrigeració) amb uns valors 

de COP i EER d’1,62 i d’1,55 respectivament.  És a dir, la bomba de calor cobreix menys demanda 

tèrmica al llarg de l’any i és més eficient, per tant és evident que consumeixi menys.  

Pel que fa al consum d’energia elèctrica, els sistemes VRV seleccionats consumeixen un 10,5% menys 

d’energia elèctrica que l’opció hidràulica. 

Els sistemes ECOi cobreixen una demanda tèrmica de 395 kWh (201 kWh de calefacció i 194 kWh de 

refrigeració) en tot l’any a diferència de la refredadora que cobreix una demanda de 293 kWh de 

refrigeració els mesos d’estiu. És a dir, les bombes de calor elèctriques cobreixen més demanda 

energètica però al ser més eficients tenen un consum semblant a la refredadora. 

Finalment respecte a l’energia consumida total, el sistema VRV consumeix un 52% de l’energia total 

consumida per l’alternativa hidràulica. 

És evident que, en termes de consum energètic, l’opció d’instal·lar un sistema de volum de refrigerant 

variable és millor, a causa de les altes eficiències de la bomba de calor i al seu ús d’energies renovables. 
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14.4. Cost de l’energia consumida 

Aquest apartat està dedicat al càlcul del cost de l’energia que es consumeix en cada una de les opcions 

proposades.  Aquest cost depèn del consum energètic de l’edifici i del preu unitari del tipus d’energia 

que és consumida. 

𝑪𝒐𝒔𝒕 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈è𝒕𝒊𝒄(€) =  𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈è𝒕𝒊𝒄(𝒌𝑾𝒉) · 𝑪𝒐𝒔𝒕 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊 (
€

𝒌𝑾𝒉
) 

(Eq. 14.2) 

El preu del kWh d’electricitat i de gas és variable al llarg de l’any i per realitzar el càlcul del cost de 

l’energia s’utilitza una mitjana proporcionada per les companyies comercialitzadores.  

Els valors del cost unitari del kWh d’electricitat i de gas utilitzats en aquest projecte són: 

 Cost kWh d’electricitat: 0,15 €/kWh. 

 Cost kWh de gas: 0,05 €/kWh. 

Amb els valors del consum energètic horari calculats en l’apartat anterior i amb el cost unitari del kWh 

es pot procedir al càlcul del cost energètic total de les dues opcions proposades. 

14.4.1. Cost de l’energia consumida per la instal·lació VRV 

A l’apartat anterior es divideix la demanda tèrmica de l’hotel en dos, una corresponent a la demanda 

dels equips VRV de gas i l’altre als equips VRV elèctrics, per tal de calcular el consum d’electricitat i de 

gas per separat. 

Multiplicant el consum de gas de cada hora per el preu del kWh de gas s’obté la despesa econòmica 

horària per tal d’aconseguir la climatització de les zones de l’edifici a climatitzar amb la tecnologia 

ECOg. El resultat es mostra a la gràfica 14.8. 
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Gràfica 14.8 Cost de l'energia consumida per la bomba de calor ECOg. 

Per calcular el cost total anual se sumen els 8.760 valors de consum energètic i es multiplica pel cost 

unitari del kWh de gas. A continuació es realitza el càlcul del cost de l’energia quan la màquina 

funciona en mode calefacció, quan funciona en refrigeració i el total. 

 Consum energètic en calefacció: 36.666,98 kWh 

 Consum energètic en refrigeració: 63.733,10 kWh 

 Consum total: 100.400,07 kWh 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔è𝑡𝑖𝑐𝑐𝑎𝑙𝑒𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó/𝐸𝐶𝑂𝑔 = 36.666,98𝑘𝑊ℎ · 0,05
€

𝑘𝑊ℎ
= 1.833,35 € 

𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔è𝑡𝑖𝑐𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó/𝐸𝐶𝑂𝑔 = 63.733,10 𝑘𝑊ℎ · 0,05
€

𝑘𝑊ℎ
= 3.186,65 € 

𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔è𝑡𝑖𝑐𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙/𝐸𝐶𝑂𝑔 = 100.400,07 𝑘𝑊ℎ · 0,05
€

𝑘𝑊ℎ
= 5.020 € 
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Procedint de la mateixa manera es calcula el cost horari que suposa la climatització amb els equips de 

la gamma ECOi, a partir del producte del consum d’electricitat horari pel cost unitari del kWh 

d’electricitat. Es mostra el resultat a la gràfica 14.9. 

 

 
Gràfica 14.9 Cost de l'energia consumida per la bomba de calor ECOi. 

Es mostra a continuació el consum de les bombes de calor elèctriques en mode calefacció, refrigeració 

i total i la despesa econòmica d’aquests consums. 

 Consum energètic en calefacció: 44.160,24 kWh 

 Consum energètic en refrigeració: 47.265,78 kWh 

 Consum total: 91.426,02 kWh 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔è𝑡𝑖𝑐𝑐𝑎𝑙𝑒𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó/𝐸𝐶𝑂𝑖 = 44.160,24 𝑘𝑊ℎ · 0,15
€

𝑘𝑊ℎ
= 6.624,04 € 

𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔è𝑡𝑖𝑐𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó/𝐸𝐶𝑂𝑖 = 47.265,78 𝑘𝑊ℎ · 0,15
€

𝑘𝑊ℎ
= 7.089,87 € 

𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔è𝑡𝑖𝑐𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙/𝐸𝐶𝑂𝑖 = 91.426,02 𝑘𝑊ℎ · 0,15
€

𝑘𝑊ℎ
= 13.713,90 € 
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La gràfica 14.10 mostra els costos totals horaris de l’energia per climatitzar l’hotel amb els equips VRV. 

 
Gràfica 14.10 Cost de l'energia consumida pels equips de VRV. 

Finalment, sumant els costos referents als equips ECOg i ECOi obtenim el cost total de l’energia 

necessària per climatitzar l’hotel Balmes durant un any amb els equips VRV. 

𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔è𝑡𝑖𝑐𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔è𝑡𝑖𝑐𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙/𝐸𝐶𝑂𝑔 + 𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔è𝑡𝑖𝑐𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙/𝐸𝐶𝑂𝑖

= 5.020 € + 13.713,90 € = 18.733,90 € 

 

14.4.2. Cost de l’energia consumida per la instal·lació hidràulica 

El consum d’energia del sistema hidràulic es divideix en un consum d’energia elèctrica, la qual és 

necessària per fer funcionar la màquina refredadora en els mesos de refrigeració, i un consum 

d’energia provinent de la combustió de gas natural a la caldera per suplir la demanda calorífica en els 

mesos freds. 

Amb el consum d’energia de cada hora i el cost del kWh de l’electricitat i del gas natural es pot obtenir 

el cost horari de la climatització. Aquest cost es representa en la gràfica 14.11. 
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Gràfica 14.11 Cost de l'energia consumia pels equips hidràulics: refredadora més caldera. 

Per tal d’obtenir el preu total de l’electricitat i del gas natural se sumen els consums d’electricitat i de 

gas de les 8.760 hores i es multipliquen aquestes sumes pel cost unitari del kWh d’electricitat i del gas 

natural respectivament. 

 Consum energètic en calefacció: 265.845, 71 kWh. 

 Consum energètic en refrigeració: 102.126,27 kWh. 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔è𝑡𝑖𝑐𝑐𝑎𝑙𝑒𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó = 265.845,71 𝑘𝑊ℎ · 0,05
€

𝑘𝑊ℎ
= 13.292,29 € 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔è𝑡𝑖𝑐𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó = 102.126,27 𝑘𝑊ℎ · 0,15
€

𝑘𝑊ℎ
= 15.318,94 € 

Finalment, sumant els dos costos obtenim el cost total de l’energia necessària per climatitzar l’hotel 

Balmes durant un any amb l’equip hidràulic. 

𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔è𝑡𝑖𝑐𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔è𝑡𝑖𝑐𝑐𝑎𝑙𝑒𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó + 𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔è𝑡𝑖𝑐𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó

= 13.292,29 + 15.318,94 = 28.611,23 € 
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14.4.3. Comparativa dels costos energètics 

A la taula 14.6 es mostra el resum dels resultats obtinguts respecte al cost de l’energia. 

 

 Opció 1. Instal·lació VRV Opció 2. Instal·lació hidràulica 

Cost del gas (€) 5.020 13.292,29 

Cost de l’electricitat (€) 13.713,90 15.318,94 

Cost total (€) 18.733,90 28.611,23 
Taula 14.6 Taula resum dels costos de l'energia consumida pels equips de climatització. 

De l’apartat anterior s’ha pogut concloure que els equips de cabal de refrigerant variable consumirien 

el 52% del que consumirien els equips hidràulics. Això fa suposar que el sistema VRV hauria de tenir un 

cost energètic inferior al sistema hidràulic. 

La bomba de calor de gas consumeix poc gas natural, el qual té un cost baix, resultant en un baix cost. 

En canvi, el gran consum de la caldera resulta en un gran cost econòmic per aconseguir la calefacció 

anual. El cost de gas natural en la instal·lació VRV representa el 37% del cost del gas natural de la 

instal·lació hidràulica, essent l’estalvi de 8.272,29€ a l’any. 

Els alts rendiments de les bombes de calor elèctriques i de la refredadora disminueixen el consum 

d’energia elèctrica, la qual és més cara que l’energia provinent del gas natural. El cost de l’energia 

elèctrica d’ambdues instal·lacions és semblant, suposant un estalvi de 1.605,04€ en cas d’instal·lar la 

primera opció. 

Observant el cost total dels sistemes podem concloure que es verifica la hipòtesi mencionada. La 

despesa econòmica anual dels sistemes VRV representa el 65% de la despesa econòmica anual del 

sistema hidràulic, és a dir, un estalvi anual de 9.877,33€.  

Es pot concloure que, respecte a l’anàlisi comparatiu en la despesa econòmica, el sistema que 

minimitzaria el cost de la factura de l’energia seria el sistema VRV. 
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14.5. Emissions de CO2 

L’objectiu d’aquest apartat és calcular les emissions de diòxid de carboni (CO2) associades a la 

generació de l’electricitat i a la combustió de gas natural que permeten cobrir el consum que 

necessiten els equips de climatització.  

Aquestes emissions es calculen multiplicant el consum d’energia elèctrica o d’energia provinent de la 

combustió de gas pel seu corresponent factor d’emissió de CO2, el qual expressa els quilograms de CO2 

emesos per cada kWh generat. 

𝑬𝒎𝒊𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏𝒔 𝑪𝑶𝟐(𝒌𝒈 𝑪𝑶𝟐)

=  𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈è𝒕𝒊𝒄(𝒌𝑾𝒉) · 𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒅′𝒆𝒎𝒊𝒔𝒔𝒊ó (
𝒌𝒈 𝑪𝑶𝟐

𝒌𝑾𝒉
) 

(Eq. 14.3) 

Els factors d’emissió utilitzats en aquest projecte són extrets del document reconegut del RITE: Factor 

d’emissió de CO2 i coeficient de pas a energia primària de diferents fonts d’energia final consumides en 

el sector d’edificis a Espanya. Els valors d’aquests factors són: 

 Factor d’emissions de CO2 associat a la combustió de gas natural: 0,252 kg CO2/kWh. 

 Factor d’emissions de CO2 associat a la generació d’energia elèctrica: 0,331 kgCO2/kWh. 

14.5.1. Emissions de CO2 de la instal·lació VRV 

És necessari doncs conèixer el consum energètic de l’edifici, el qual ha sigut calculat anteriorment per 

a cada hora per als sistemes VRV diferenciant entre el consum d’energia elèctrica de les bombes de 

calor elèctriques i el consum d’energia de les bombes de calor de gas provinent del gas natural. 

Realitzant el producte del consum d’energia horari de la bomba de calor ECOg pel factor d’emissions 

de CO2 derivades de la combustió de gas natural obtenim la gràfica de les emissions produïdes cada 

hora. 
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Gràfica 14.12 Emissions de CO2 associades a la combustió de gas  natural per la bomba de calor ECOg. 

A continuació es sumen els 8.760 valors dels consums de la bomba de calor de gas en el mode 

calefacció, refrigeració i total, i es multipliquen per el factor d’emissió de CO2 associat a la combustió 

de gas natural per obtenir les emissions en el mode calefacció, refrigeració i en total. 

 Consum energètic en calefacció: 36.666,98 kWh. 

 Consum energètic en refrigeració: 63.733,10 kWh. 

 Consum total: 100.400,07 kWh. 

 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 𝐶𝑂2𝑐𝑎𝑙𝑒𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó/𝐸𝐶𝑂𝑔 = 36.666,98 𝑘𝑊ℎ · 0,252 
𝑘𝑔 𝐶𝑂2

𝑘𝑊ℎ
= 9.240,08 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 𝐶𝑂2𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó/𝐸𝐶𝑂𝑔 = 63.733,10 𝑘𝑊ℎ · 0,252 
𝑘𝑔 𝐶𝑂2

𝑘𝑊ℎ
= 16.060,74 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 𝐶𝑂2𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙/𝐸𝐶𝑂𝑔 = 100.400,07 𝑘𝑊ℎ · 0,252 
𝑘𝑔 𝐶𝑂2

𝑘𝑊ℎ
= 25.300,82 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 

Es procedeix de la mateixa manera a realitzar els càlculs de les emissions produïdes per tal de fer 

funcionar les bombes de calor elèctriques. En aquest cas es realitza el producte del consum d’energia 

horari de la bomba de calor ECOi per el factor d’emissions de CO2 associades a la generació d’energia 

elèctrica, obtenint la gràfica de les emissions produïdes cada hora. 
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Gràfica 14.13 Emissions de CO2 associades a la generació d’energia elèctrica per a la bomba de calor ECOi. 

A continuació es mostra la suma dels 8.760 valors dels consums de la bomba de calor elèctrica quan 

aquesta treballa en calefacció, refrigeració i el total. Aquest consum es multiplica pel factor d’emissions 

de CO2 per obtenir les emissions. 

 Consum energètic en calefacció: 44.160,24 kWh. 

 Consum energètic en refrigeració: 47.265,78 kWh. 

 Consum total: 91.426,02 kWh. 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 𝐶𝑂2𝑐𝑎𝑙𝑒𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó/𝐸𝐶𝑂𝑖 = 44.160,24 𝑘𝑊ℎ · 0,331 
𝑘𝑔 𝐶𝑂2

𝑘𝑊ℎ
= 14.617,04 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 𝐶𝑂2𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó/𝐸𝐶𝑂𝑖 = 47.265,78 𝑘𝑊ℎ · 0,331 
𝑘𝑔 𝐶𝑂2

𝑘𝑊ℎ
= 15.644,97 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 𝐶𝑂2𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙/𝐸𝐶𝑂𝑖 = 91.426,02 𝑘𝑊ℎ · 0,331 
𝑘𝑔 𝐶𝑂2

𝑘𝑊ℎ
= 30.262,01 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 

 

Es mostra a la gràfica 14.14 les emissions de CO2 totals produïdes per obtenir l’energia per als sistemes 

VRV. 
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Gràfica 14.14 Emissions de CO2 produïdes per climatitzar amb els sistemes de VRV. 

Finalment, sumant les emissions produïdes per els dos tipus de bombes de calor obtenim les emissions 

de CO2 totals que es produirien al climatitzar l’hotel Balmes durant un any amb els equips VRV. 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 𝐶𝑂2𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 𝐶𝑂2𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙/𝐸𝐶𝑂𝑔 + 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 𝐶𝑂2𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙/𝐸𝐶𝑂𝑖

= 25.300,82 + 30.262.01 = 55.562,83 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 

 

14.5.2. Emissions de CO2 de la instal·lació hidràulica 

Es procedeix al càlcul de les emissions de CO2 originades pel sistema de climatització hidràulic. 

Coneixent el consum energètic horari dels equips refredadora i caldera i el factor d’emissions de CO2 

associats a la generació d’energia elèctrica i a la combustió del gas natural, es pot realitzar el producte 

d’aquestes dades per obtenir les emissions. 

Es recorda que la refredadora d’aigua funciona amb electricitat i per tant el factor a aplicar és el 

d’emissions associades a la generació d’electricitat. El seu consum d’energia elèctrica correspon al 

consum energètic en refrigeració. 

En el cas de la caldera, el seu consum d’energia prové de la combustió de gas natural i correspon al 

consum energètic en calefacció.  El factor a aplicar és el factor d’emissions associat a la combustió de 

gas natural. 
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La gràfica 14.15 mostra els resultats de realitzar el producte dels consums de la refredadora i de la 

caldera pels corresponents factors d’emissió de CO2. 

 
Gràfica 14.15 Emissions de CO2 produïdes per climatitzar amb el sistema hidràulic: refredadora més caldera. 

A continuació se sumen els 8.760 valors dels consums de la refredadora i de la caldera i se 

multipliquen pel factor d’emissions corresponent per tal d’obtenir les emissions de CO2 que es 

produeixen quan es proporciona calefacció, refrigeració i el total per climatitzar l’hotel durant tot 

l’any. 

 Consum energètic en calefacció: 265.845, 71 kWh. 

 Consum energètic en refrigeració: 102.126,27 kWh. 

 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 𝐶𝑂2𝑐𝑎𝑙𝑒𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó = 265.845,71 𝑘𝑊ℎ · 0,252
𝑘𝑔 𝐶𝑂2

𝑘𝑊ℎ
= 66.993,12 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 

 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 𝐶𝑂2𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó = 102.126,27 𝑘𝑊ℎ · 0,331
𝑘𝑔 𝐶𝑂2

𝑘𝑊ℎ
= 33.803,80 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 

 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 𝐶𝑂2𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 𝐶𝑂2𝑐𝑎𝑙𝑒𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó + 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 𝐶𝑂2𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó

= 66.993,12 + 33.803,80 = 100.796,92 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

1

2
5

9

5
1

7

7
7

5

1
0

3
3

1
2

9
1

1
5

4
9

1
8

0
7

2
0

6
5

2
3

2
3

2
5

8
1

2
8

3
9

3
0

9
7

3
3

5
5

3
6

1
3

3
8

7
1

4
1

2
9

4
3

8
7

4
6

4
5

4
9

0
3

5
1

6
1

5
4

1
9

5
6

7
7

5
9

3
5

6
1

9
3

6
4

5
1

6
7

0
9

6
9

6
7

7
2

2
5

7
4

8
3

7
7

4
1

7
9

9
9

8
2

5
7

8
5

1
5

Em
is

si
o

n
s 

 C
O

2
(k

g 
C

O
2
)

Hora

Emissions CO2-Sistema hidràulic

Emissions refrigeració (kg CO₂) Emissions calefacció (kg CO₂)



  Memòria 

110   

14.5.3. Comparativa de les emissions de C02 

A la taula 14.7 es mostra el resum dels resultats obtinguts respecte a les emissions de CO2. 

 

 Opció 1  Instal·lació VRV Opció 2. Instal·lació hidràulica 

Emissions CO2 associades a la combustió 
de gas natural (kg CO2) 

25.300,82 66.993,12 

Emissions CO2 associades a la producció 
d'electricitat (kg CO2) 

30.262,01 33.803,80 

Emissions CO2 totals (kg CO2) 55.562,83 100.796,92 
Taula 14.7 Taula resum de les emissions produïdes per fer funcionar als equips de climatització. 

Les emissions de CO2 depenen del consum energètic que necessiti un edifici per poder condicionar els 

espais interiors i aconseguir els nivells de benestar i comoditat i, per tant, de l’eficiència dels equips de 

climatització. A més, depèn del tipus de font energètica que proporcioni l’energia a consumir per 

aquests equips i de l’eficiència del sistema de generació d’aquesta energia a partir d’energia primària. 

Finalment aquestes emissions depenen del factor de pas del kWh a kg de CO2. 

Els resultats dels càlculs del consum energètic de les dues opcions per climatitzar l’hotel Balmes 

concloïen que els equips de cabal de refrigerant variable consumirien el 52% d’energia del que 

consumirien els equips hidràulics. És d’esperar doncs que, al tenir un consum energètic més baix, els 

equips VRV tinguessin unes emissions de CO2 menors a l’alternativa hidràulica. 

Les emissions de CO2 produïdes per la combustió de gas natural per a proporcionar la calefacció amb 

la caldera suposen quasi tres vegades més d’emissions que les produïdes per la bomba de calor de gas.  

Les emissions de CO2 produïdes pels sistemes de generació de l’energia elèctrica consumida pels equips 

VRV són semblants a les produïdes per la refredadora. 

A la taula resum podem observar que l’opció 1 produiria aproximadament la meitat d’emissions de 

CO2 de les que produeix l’opció 2, produint exactament 45.229.86 kg de CO2 menys. Aquesta reducció 

d’emissions disminueix de forma important l’impacte sobre el medi ambient. 

És evident doncs que la comparativa entre les dues opcions respecte a les emissions produïdes es 

decanta a favor del sistema de cabal de refrigerant variable. 
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14.6. Producció d’ACS 

L’objectiu d’aquest apartat és realitzar un estudi comparatiu sobre la possibilitat de produir l’aigua 

calenta sanitària demandada per l’hotel per part de les dues instal·lacions proposades. 

Per realitzar la comparativa és necessari calcular abans el consum i la demanda energètica d’ACS de 

l’hotel. Aquest càlcul es troba redactat a l’Annex I.  

El consum diari calculat a l’Annex I és de 10.780 litres d’aigua i la demanda energètica mensual d’ACS 

obtinguda es mostra a la taula 14.8. 

 

 

Temperatura 
de l’aigua de 

xarxa (°C) 

Demanda 
energètica diària 

d'ACS (kJ) 

Dies totals 
de cada 

mes 

Demanda 
energètica 

mensual d'ACS (kJ) 

Demanda 
energètica mensual 

d'ACS (kWh) 

Gener 9 2.301.379,08 31 71.342.751,5 19.817,431 

Febrer 10 2.256.254 28 63.175.112 17.548,6422 

Març 11 2.211.128,92 31 68.544.996,5 19.040,2768 

Abril 12 2.166.003,84 30 64.980.115,2 18.050,032 

Maig  14 2.075.753,68 31 64.348.364,1 17.874,5456 

Juny 17 1.940.378,44 30 58.211.353,2 16.169,8203 

Juliol 19 1.850.128,28 31 57.353.976,7 15.931,6602 

Agost 19 1.850.128,28 31 57.353.976,7 15.931,6602 

Setembre 17 1.940.378,44 30 58.211.353,2 16.169,8203 

Octubre  15 2.030.628,60 31 62.949.486,6 17.485,9685 

Novembre 12 2.166.003,84 30 64.980.115,2 18.050,032 

Desembre 10 2.256.254 31 69.943.874 19.428,8539 
Taula 14.8 Càlcul de la demanda energètica mensual d’ACS de l’hotel Balmes. 

 

14.6.1. Producció d’ACS amb el sistema VRV 

En la instal·lació VRV s’estudia la producció d’ACS mitjançant l’energia residual provinent de la 

combustió de gas natural a la bomba de calor de la gamma ECOg, la qual és accionada mitjançant gas 

natural durant el seu funcionament per climatitzar l’hotel. 

Primerament, s’introdueix el funcionament i les característiques de la bomba de calor de gas per 

després realitzar l’estudi de la producció d’ACS. 
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Bomba de calor accionada a gas 

La bomba de calor a gas, GHP (Gas Heat Pump), és una bomba de calor similar a les bombes elèctriques 

convencionals amb la diferència que l’accionament del compressor es realitza mitjançant una corretja 

que uneix el compressor amb el volant d’inèrcia d’un motor endotèrmic de combustió interna accionat 

amb gas natural o gas propà. Per tant, la diferència principal es troba en la unitat exterior i la distribució 

d’unitats interiors és igual en els dos tipus de bombes de calor. 

Aquesta bomba de calor a gas realitza el mateix cicle de compressió de vapor que una bomba elèctrica 

i per tant compta amb els mateixos elements: compressor, evaporador, vàlvula d’expansió i 

condensador. 

El gran avantatge d’aquesta bomba de calor resideix en la possibilitat de recuperar la calor residual del 

motor i dels gasos de fuita per utilitzar-la per escalfar aigua i produir ACS. Això s’aconsegueix mitjançant 

un intercanviador de calor addicional que transfereix l’energia dels gasos de fuita a l’aigua del circuit 

d’ACS. A més, aquesta màquina permet l’aplicació d’un sistema VRV en els projectes que presenten 

restriccions o limitacions pel que fa al subministrament d’electricitat.   

Les imatges 14.3 i 14.4 mostren els elements principals d’una GHP. 

 
Imatge  14.3 Representació esquemàtica dels elements principals d’una GHP. 
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Imatge  14.4 Components i elements principals d’una GHP. 

L’energia recuperada per la producció d’ACS es considera com energia renovable de cogeneració i pot 

substituir totalment o parcialment la instal·lació obligatòria per part del CTE de panels solars per a la 

producció d’ACS. 

El CTE estableix en la secció HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calent sanitària una contribució 

mínima d’energia solar tèrmica per a la producció d’ACS. Aquesta contribució depèn de la zona 

climàtica i de la demanda d’ACS, i implica la instal·lació de panels solars per produir ACS. 

La taula 14.9 mostra la taula extreta del CTE amb el factor de contribució solar mínima per ACS 

depenent de la demanda d’ACS de l’edifici i de la zona climàtica. 

 
Taula 14.9 Taula del CTE sobre la contribució solar mínima anual per produir ACS. 

Aquesta contribució solar mínima anual és la fracció entre els valors anuals de l’energia solar aportada  

i la demanda energètica anual d’ACS. 
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Sabem que l’hotel Balmes se situa a Barcelona on la zona climàtica és C2 i sabem que el consum d’ACS 

de l’hotel és de 10.870 litres al dia. Amb aquestes dades i observant la taula de la imatge 14.5 obtenim 

que el valor de la contribució solar mínima anual és del 50%. 

Per poder justificar la substitució de la instal·lació de panels solar, es recorre al punt 4 que pertany a 

l’apartat 2. Caracterització i quantificació de les exigències on s’estableix que la contribució solar 

mínima es pot substituir parcialment o totalment mitjançant una instal·lació alternativa d’altres 

energies renovables, processos de cogeneració o fonts d’energia residual precedents de la instal·lació 

de recuperadors de calor. 

En el següent apartat s’estudia la producció d’ACS mitjançant la recuperació d’energia de la bomba de 

calor de la gamma ECOg i la possibilitat de substituir la instal·lació solar tèrmica. 

Estudi de la recuperació d’energia per a la producció d’ACS 

L’energia recuperada per produir ACS depèn de les condicions en les quals treballa la bomba de calor, 

les quals són principalment la temperatura a la qual es troba l’ambient exterior i la càrrega parcial, és 

a dir, la fracció entre la capacitat energètica necessària en un moment determinat entre la capacitat 

total de la bomba de calor. Pel fet que la capacitat total de la bomba de calor és diferent segons estigui 

funcionant en mode calefacció o refrigeració, la càrrega parcial depèn del mode de treball (calefacció 

o refrigeració). 

Els valors de la potència de recuperació es troben en taules realitzades pels fabricants pels diferents 

models de bombes de calor de gas. Les taules de recuperació d’energia en els modes refrigeració i 

calefacció corresponents al model U-20GF2E5 de Panasonic es poden observar a les taules 14.10 i 

14.11. 

 

U-20GF2E5 Càrrega parcial (%) 

Calefacció 130% 100% 80% 70% 60% 50% 30% 

Temperatura 
exterior (˚C) 

-15 19,95 19,93 14,56 12,44 10,13 7,98 0 

-10 20,06 20,04 14,63 12,51 10,19 8,03 0 

-7 20,07 20,05 14,64 12,51 10,19 8,03 0 

2 21,23 20,9 15,07 12,13 9,61 7,64 0 

7 23,75 22,88 16,13 12,97 10,48 8,46 0 

10 23,09 22,42 15,8 12,71 10,25 8,28 0 

15 22,5 22,04 15,54 12,47 10,11 8,14 0 

20 22,41 21,95 15,48 12,41 10,08 8,11 0 

Taula 14.10 Taula amb els valors de la recuperació d'energia de la GHP U-20GF2E5 en calefacció. 
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U-20GF2E5 Càrrega parcial (%) 

Refrigeració 130% 100% 80% 70% 60% 50% 30% 

Temperatura 
exterior (˚C) 

0 28,28 26,57 17,42 13,61 10,84 8,49 0,00 

5 28,34 26,62 17,45 13,64 10,86 8,51 0,00 

10 28,43 26,70 17,50 13,68 10,89 8,54 0,00 

15 28,57 26,84 17,59 13,75 10,95 8,58 0,00 

20 28,71 26,97 17,68 13,82 11,00 8,62 0,00 

25 28,86 27,11 17,77 13,89 11,06 8,67 0,00 

30 29,87 28,04 18,38 14,36 11,44 8,97 0,00 

35 31,08 29,18 19,14 14,94 11,91 9,34 0,00 

40 34,04 31,95 20,94 16,37 13,03 10,24 0,00 
Taula 14.11  Taula amb els valors de la recuperació d'energia de la GHP U-20GF2E5 en refrigeració. 

Convertint aquestes dades en gràfiques es pot analitzar el comportament de la recuperació de la 

bomba de calor. Aquest comportament es mostra a les gràfiques 14.16 i 14.17. 

 
Gràfica 14.16 Corbes de recuperació de la GHP en mode calefacció. 

Les corbes de recuperació de calor per produir ACS de la GHP en mode calefacció indiquen que a 

mesura que la bomba de calor treballa a càrregues parcials més elevades es recupera més energia. A 

temperatures exteriors molt baixes la màquina utilitza part de la calor generada al motor per millorar 

el seu funcionament el que disminueix l’energia per produir ACS. 
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Gràfica 14.17 Corbes de recuperació de la GHP en mode refrigeració. 

Les corbes de recuperació de calor per produir ACS de la GHP en mode refrigeració indiquen que a 

mesura que la màquina treballa a càrregues parcials més elevades i amb temperatures exteriors més 

elevades es produeix més recuperació d’energia per produir ACS. Aquest fet és degut a l’elevat treball 

del motor, el que produeix una major generació de calor. 

  

Per realitzar l’estudi de la recuperació energètica s’ha de calcular prèviament la càrrega parcial per a 

cada hora de l’any, sent aquesta la divisió entre la demanda energètica entre la capacitat total que pot 

subministrar la unitat U-20GF3E5. La capacitat d’aquesta és de 56 kW en refrigeració i 63 kW en 

calefacció. 

Amb la demanda horària dels espais climatitzats amb la bomba de calor ECOg calculada en apartats 

anteriors i els valors de la capacitat màxima de la bomba de calor es realitza el càlcul de la càrrega 

parcial per a cada hora de l’any. Els resultats es mostren a la gràfica 14.18. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140%

P
o

tè
n

ci
a 

d
e 

re
cu

p
er

ac
ió

 (
kW

h
)

Carga parcial (%)

Corbes de recuperació d'energia U-20GF3E5 en mode 
refrigeració

Text = 0 ˚C Text = 10 ˚C Text = 20 ˚C Text = 30 ˚C Text = 40 ˚C



Estudi comparatiu de diferents sistemes de climatització per a un hotel 

 

  117 

 
Gràfica 14.18 Gràfica amb la càrrega parcial horària de la U-20GF2E5. 

Els valors de temperatura exterior són els corresponents al perfil climàtic ja mostrat (veure gràfica 

10.1). 

Coneixent la càrrega parcial horària, el mode de funcionament a cada hora (calefacció o refrigeració) i 

la temperatura exterior horària es pot interpolar a les taules de recuperació d’energia 14.10 i 14.11 

per obtenir la potència recuperada per produir ACS. 

Els resultats de la interpolació per a les 8760 hores es mostra a la gràfica 14.19. 

 
Gràfica 14.19 Gràfica de l’energia recuperada horària per a la producció d’ACS. 
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En la gràfica 14.19 es mostren els valors de la recuperació d’energia hora a hora. Agrupant i sumant 

aquests valors per a cada mes de l’any s’obté l’energia recuperada mensualment (taula 14.12). 

 

Energia recuperada 
per mes (kWh) 

Gener 2.709,03 

Febrer 1.724,85 

Març 1.086,80 

Abril 442,26 

Maig  259,31 

Juny 3.932,16 

Juliol 9.361,95 

Agost 11.875,83 

Setembre 5.254,37 

Octubre  877,07 

Novembre 688,38 

Desembre 1.901,31 

Total 40113,33 

Taula 14.12 Energia recuperada mensualment per a la producció d’ACS. 

Una vegada obtinguda l’energia que es pot recuperable es pot comparar aquesta amb l’energia 

necessària per escalfar l’aigua calenta que consumeixen els clients de l’hotel Balmes. 

La comparació es mostra a la taula 14.13. 

 

 

Energia 
recuperada 

mensual (kWh) 

Demanda 
energètica 
mensual 

d'ACS (kWh) 

Fracció 
recuperada 

(%) 

Gener 2.709,03 19.817,43 14% 

Febrer 1.724,85 17.548,64 10% 

Març 1.086,80 19.040,28 6% 

Abril 442,26 18.050,03 2% 

Maig  259,31 17.874,55 1% 

Juny 3.932,16 16.169,82 24% 

Juliol 9.361,95 15.931,66 59% 

Agost 11.875,83 15.931,66 75% 

Setembre 5.254,37 16.169,82 32% 

Octubre  877,07 17.485,97 5% 

Novembre 688,38 18.050,03 4% 

Desembre 1.901,31 19.428,85 10% 

Total 40.113,33 211.498,74 20% 

  
Taula 14.13 Fracció d’energia recuperada per la GHP per a la producció d’ACS. 
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Com es pot observar a la taula, els mesos on es recupera més energia són els mesos on la bomba de 

calor treballa a càrregues parcials més altes pel fet que són mesos amb gran demanda energètica de 

climatització. Aquests mesos són els mesos d’estiu: juny, juliol, agost i setembre. En els mesos 

d’hivern com desembre, gener i febrer la màquina funciona a càrregues altes en moments puntuals i 

es recupera entre 10 i 15%. 

Els mesos amb poca demanda tèrmica les càrregues parcials són molt petites i es recupera poca 

quantitat d’energia. 

Finalment de l’última columna de la taula podem concloure que al llarg de l’any es recupera un 20% 

de la demanda energètica anual per produir ACS, el que traduït a la quantitat d’aigua a escalfar 

suposaria l’escalfament gratis fins a 60 °C de 798.207 litres a l’any. 

L’energia total recuperada és de 40.113,33 kWh i l’energia que s’hauria de produir amb un sistema 

alternatiu és de 171.385,41 kWh. 

 

Com s’ha comentat abans, el CTE obliga a realitzar una instal·lació solar tèrmica per cobrir el 50% de 

la demanda energètica anual d’ACS de l’hotel.  

La instal·lació solar tèrmica de l’hotel Balmes que s’hauria de dissenyar per obligació del CTE hauria 

de cobrir el 50% de la demanda energètica d’ACS sense comptar el 20% recuperat.  

 La instal·lació solar tèrmica s’ha de dissenyar per produir 85.692,7 kWh a l’any, és a dir el 

50% de 171.385,41 kWh. 

 La instal·lació solar tèrmica que s’hauria de dissenyar si no s’utilitzés una GHP, hauria de 

produir 105.749,37 kWh, és a dir el 50% de 211.498,74. 

 El fet de reduir la instal·lació de panels solars permet un estalvi econòmic i un estalvi d’espai 

importants. El cas ideal seria realitzar un disseny on la bomba de calor a gas recuperés un 50% o més 

de la demanda energètica de producció d’ACS el que permetria justificar la substitució dels panels 

solar. 

Finalment, l’opció VRV hauria de comptar amb una caldera de suport dissenyada per donar suport a 

la producció d’ACS en dies on la GHP no recupera energia i la instal·lació solar no proporciona energia 

(dies ennuvolats i de baixa recepció solar).  
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14.6.2. Producció d’ACS amb el sistema hidràulic 

En la instal·lació hidràulica s’estudia la possibilitat d’augmentar la capacitat de la caldera seleccionada 

per cobrir la demanda de calefacció de l’hotel per produir l’aigua calenta de calefacció per tal que 

aquesta produeixi també l’aigua calenta destinada a ACS. 

En aquest cas no existeix l’ús de cap energia renovable i la instal·lació d’un sistema de captació 

d’energia solar per cobrir el 50% de la demanda energètica d’ACS seria completa.  

A l’Annex I s’ha calculat l’energia diària necessària per escalfar l’aigua total que consumeixen els 

ocupants de l’hotel en un dia (taula 14.14).  

 

 

Temperatura 
de l’aigua de 

xarxa (°C) 

Demanda 
energètica diària 

d'ACS (kJ) 

Gener 9 2.301.379,08 
Febrer 10 2.256.254 
Març 11 2.211.128,92 
Abril 12 2.166.003,84 
Maig  14 2.075.753,68 
Juny 17 1.940.378,44 
Juliol 19 1.850.128,28 
Agost 19 1.850.128,28 
Setembre 17 1.940.378,44 
Octubre  15 2.030.628,60 
Novembre 12 2.166.003,84 

Desembre 10 2.256.254 
Taula 14.14 Energia diària necessària per escalfar l’ACS de l’hotel fins a 60°C. 

Es considera que aquests ocupants utilitzen l’ACS en dos moments puntuals del dia creant dues 

puntes de consum: 

 La primera punta es considera al matí, aproximadament les 10:00.  

 La segona punta es considera al vespre, aproximadament a les 20:00. 

El temps mínim entre punta i punta és de 10 hores, és a dir, el temps mínim per aconseguir escalfar 

l’aigua és de 10 hores. 

La potència necessària per complir amb aquesta demanda en el cas més restrictiu correspon amb el 

dia on la demanda energètica és la més gran, és a dir els dies de gener.  
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La potència tèrmica necessària es calcula amb l’equació 14.4: 

𝑷𝒕 =
𝑬𝒕

𝒕
 

(Eq. 14.4) 

On: 

 Pt : Potència tèrmica (kW). 

 Et : Energia tèrmica (kJ) 

 t : Temps d’escalfament (s). 

Finalment: 

𝑃𝑡 =
2.301.379,08 𝑘𝐽

10 · 60 · 60 𝑠
= 63,93 𝑘𝑊 

Serà necessària una potència tèrmica de 63,93 kW per poder escalfar l’aigua entre les dues puntes de 

consum. Aquesta potència és la que ha de subministrar la caldera, juntament amb la potència de 

calefacció. 

La taula 14.15 mostra la capacitat total que ha de poder subministrar la nova caldera. 

 

Capacitat total 
calefacció + ACS(W) 

Tipus  Model Unitats 
Capacitat calorífica 

(W) 

 284.110 + 63.930   
= 348040 

Caldera marca Viessman CT3B 1 370.000 

Taula 14.15 Selecció de la nova caldera per produir calefacció més ACS. 
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14.6.3. Comparativa de la producció d’ACS 

En aquest apartat s’ha pogut quantificar l’energia expulsada pel motor de combustió interna de la 

bomba de calor GHP que es podria recuperar per produir aigua calenta sanitària per als clients de 

l’hotel Balmes. El 20% de l’energia necessària per poder escalfar l’aigua de consum anual de l’hotel es 

podria recuperar a partir de la calor residual del motor de la bomba de calor a gas. 

Aquest 20% suposa un estalvi de 40.113,33 kWh que s’haurien de produir amb la combustió de gas 

natural a una caldera. Si considerem un rendiment del 75% del sistema de producció d’ACS format per 

caldera, intercanviador de calor i canonades de distribució d’ACS, el consum necessari per produir 

aquesta energia seria de 53.484,44 kWh.  

Considerant un cost d’aquest consum de gas natural de 0,05 €/kWh i un factor d’emissions de CO2 de 

0,252 kg CO2/kWh , la generació d’aquesta energia comportaria un cost de 2.674,22€ anuals i unes 

emissions de 13.478,08 kg de CO2. 

L’estalvi energètic i econòmic i la reducció en les emissions són evidents.   

La instal·lació VRV ,a més, permet eliminar una part de la instal·lació obligatòria pel CTE dedicada a la 

producció d’ACS mitjançant l’energia solar amb els consegüents avantatges econòmics i d’espai. Amb 

la instal·lació hidràulica seria obligatori realitzar de forma completa aquesta instal·lació. 

S’hauria d’instal·lar una quantitat de panels solar tèrmics que permetessin produir un total de 85.692,7 

kWh a l’any per a l’opció 1 i un total de 105.749,37 kWh per a l’opció 2.  
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14.7. Anàlisi econòmic 

En aquest apartat es pretén realitzar un anàlisi comparatiu de la inversió econòmica necessària per 

poder portar a terme el projecte de la instal·lació de climatització de cadascuna de les opcions.  

Els costos econòmics que apareixen en aquest apartat són extrets del pressupost realitzat per a cada 

tipus d’instal·lació, el qual es pot trobar al seu apartat corresponent d’aquest projecte. 

La taula 14.16 mostra els resultats dels costos dels diferents apartats del pressupost que es volen 

comparar. 

 

 

Unitats 
exteriors 

Unitats 
interiors 

Unitats de 
control 

Mà d'obra 
Manteniment 

decennal 

Opció 1. Instal·lació 
VRV 

142.899,00 € 146.973,00 € 17.275,00 € 15.910,00 € 75.990,00 € 

Opció 2. Instal·lació 
hidràulica 

89.794,00 € 70.782,94 € 15.870,87 € 29.240,00 € 108.000,00 € 

Diferència 53.105,00 € 76.190,06 € 1.404,13 € -13.330,00 € -32.010,00 € 
Taula 14.16 Resultats dels costos dels diferents apartats del pressupost de cada opció. 

Observant les dues primeres columnes de la taula observem clarament que tant les unitats exteriors 

com les interiors de la instal·lació VRV són més cares que les de la instal·lació hidràulica. Les unitats de 

control, formades per les unitats de control individual per a cada unitat interior i el control centralitzat, 

també tenen un preu més elevat en la instal·lació VRV. Tots els preus d’aquestes unitats han sigut 

consultats als catàlegs dels fabricants.  

Es pot concloure que els equips (unitats interiors, unitats exteriors i unitats de control) VRV tenen un 

cost molt elevat respecte als equips hidràulics, exactament tenen un sobrecost de 130.699,19 €, és a 

dir, els equips hidràulics costen un 57% del que costen els VRV. Els equips VRV són equips més 

complexos i amb més elements el que justifica el seu elevat preu. 

Si s’analitza la columna sobre la mà d’obra, podem observar que la instal·lació dels equips VRV és més 

barata que la instal·lació d’equips hidràulics. El càlcul de la mà d’obra s’ha realitzat assignant un temps 

d’instal·lació en hores per a cada equip i assignant un cost horari al treball d’un instal·lador d’equips de 

climatització i a un operari ajudant. 

La instal·lació VRV suposa un estalvi de 13.330€ respecte a la instal·lació hidràulica, el que manifesta 

que aquest tipus d’instal·lació sigui més senzilla. 
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En quant a la comparativa en el manteniment decennal, els equips VRV suposen un estalvi de 32.010€ 

passats 10 any de la instal·lació dels equips, a causa del baix manteniment dels equips VRV i a la seva 

llarga vida útil. Els valors del manteniment decennal es calculen aproximant un cost decennal de 

manteniment a cada unitat.  

 

Si sumem els termes dels costos associats als equips i a la mà d’obra s’obté el valor de la inversió inicial. 

Es realitza aquest càlcul per a cada opció i es presenten els resultats a la taula 14.17. 

 

 

Inversió inicial en 
equips i mà d'obra 

Opció 1. Instal·lació VRV 323.057,00 € 

Opció 2. Instal·lació hidràulica 205.687,81 € 

Diferència 117.369,19 € 
Taula 14.17 Resultats de la inversió inicial en quant a equips i a la mà d'obra de cada opció. 

Com es pot observar l’opció 1 representa una inversió inicial de 117.369,19€ més que l’opció 2. 

A l’apartat 14.4 sobre el càlcul dels costos de l’energia consumida per cada instal·lació s’ha obtingut 

que la instal·lació VRV representa un estalvi anual de 9.877,33€ degut al menor consum energètic.  

Considerant aquest estalvi econòmic, es pretén analitzar el temps que es trigaria a recuperar la 

diferència d’inversions a partir de l’estalvi anual de la instal·lació VRV. 

Per fer això es realitza la taula 14.5, on es representa la comparativa de l’evolució del cost total de cada 

instal·lació en funció dels anys.  

A la primera columna es mostra el cost anual de l’energia consumida pels equips de climatització, 

calculada a l’apartat 14.18 (aquest cost es considera constant). A la segona columna es mostra la 

inversió inicial mes l’acumulatiu del cost de l’energia dels anys anteriors.  

Cal considerar que passats 10 anys s’aplica el cost decennal del manteniment. 

L’objectiu, per tant, és comprovar a partir de quin any el cost de la inversió inicial mes l’acumulatiu dels 

costos anuals de l’energia consumida és menor en la instal·lació VRV que en la hidràulica. 
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 Opció 1. Instal·lació VRV Opció 2. Instal·lació hidràulica 

Any 
Cost de 

l'energia 
consumida 

Inversió inicial + cost de 
l'energia consumida 

Cost de 
l'energia 

consumida 

Inversió inicial + cost 
de l'energia 
consumida 

0 0 323.057,00 € 0 205.687,81 € 
1 18.733,90 € 341.790,90 € 28.611,23 € 234.299,04 € 
2 18.733,90 € 360.524,80 € 28.611,23 € 262.910,27 € 
3 18.733,90 € 379.258,70 € 28.611,23 € 291.521,50 € 
4 18.733,90 € 397.992,60 € 28.611,23 € 320.132,73 € 
5 18.733,90 € 416.726,50 € 28.611,23 € 348.743,96 € 
6 18.733,90 € 435.460,40 € 28.611,23 € 377.355,19 € 
7 18.733,90 € 454.194,30 € 28.611,23 € 405.966,42 € 
8 18.733,90 € 472.928,20 € 28.611,23 € 434.577,65 € 
9 18.733,90 € 491.662,10 € 28.611,23 € 463.188,88 € 

10* 18.733,90 € 586.386,00 € 28.611,23 € 599.800,11 € 
11 18.733,90 € 605.119,90 € 28.611,23 € 628.411,34 € 
12 18.733,90 € 623.853,80 € 28.611,23 € 657.022,57 € 
13 18.733,90 € 642.587,70 € 28.611,23 € 685.633,80 € 
14 18.733,90 € 661.321,60 € 28.611,23 € 714.245,03 € 

15 18.733,90 € 680.055,50 € 28.611,23 € 742.856,26 € 

*Sumar el cost decennal del manteniment a la columna "Inversió inicial + cost de l'energia 
consumida" 

Taula 14.18 Taula d'anàlisi del retorn del sobrecost de la inversió de la instal·lació VRV. 

Com es pot observar a la taula 14.18, es triga 10 anys en compensar el sobrecost de la inversió inicial 

de la instal·lació VRV amb l’estalvi anual degut al seu menor consum energètic. A partir de l’any 10 es 

començaria a estalviar diners. 

La gràfica 14.20 mostra el punt de retorn de la sobreinversió. 

 
Gràfica 14.20 Estudi del temps de recuperació del sobrecost de la inversió de la instal·lació VRV. 
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15. Anàlisi de l’impacte ambiental  

El medi ambient és el conjunt de components físics, químics i biològics externs amb els quals 

interactuen els éssers vius. L'avaluació de l’impacte ambiental és un procediment pel qual 

s'identifiquen i avaluen els efectes de certs projectes sobre el medi ambient. 

L’últim apartat d’aquest projecte està dedicat a l’anàlisi i l’avaluació dels impactes ambientals que 

podrien ocasionar les instal·lacions proposades per realitzar la climatització de l’hotel Balmes. 

Aquesta anàlisi es divideix en l’estudi de diferents aspectes que influeixen en l’impacte ambiental: 

 Anàlisi de les emissions de CO2. 

 Anàlisi de l’ús de refrigerants. 

 Anàlisi de la reutilització dels equips. 

15.1. Anàlisi de les emissions de CO2 

Per tal d’aconseguir les condicions de benestar per a les persones, les instal·lacions de climatització 

consumeixen grans quantitats d’energia, el que les converteix en importants generadores d’emissions.  

La part de la despesa energètica total dels edificis està formada entre un 40 i un 60% per l’energia 

dedicada a la climatització. Per aquest motiu una de les prioritats per al sector és oferir solucions que 

garanteixin el màxim confort i un major control de la temperatura, reduint l'impacte ambiental.  

A l’apartat 14.3 d’aquesta memòria s’han calculat els consums energètics d’electricitat i de gas natural 

necessaris per a cada instal·lació per fer funcionar els equips de climatització. En aquest apartat s’ha 

arribat a la conclusió que els equips hidràulics consumeixen pràcticament el doble d’energia que els 

equips VRV. 

A l’apartat 14.5 s’han calculat les emissions associades a la producció de l’energia consumida per 

aquests equips i els resultats mostren que la instal·lació hidràulica emet aproximadament el doble de 

kg de CO2 que la instal·lació VRV. Aquest CO2 és generat a causa de la crema de combustibles fòssils 

per generar l’electricitat consumida pels equips elèctrics i de la crema de gas natural per part del motor 

de combustió interna de la GHP i de la caldera. 

El diòxid de carboni (CO2) és un gas pertanyent als gasos d'efecte hivernacle. Aquests són gasos 

atmosfèrics que absorbeixen i emeten radiació dins del rang infraroig i que són causa de l'efecte 

hivernacle. Entre els principals gasos d’efecte hivernacle es troben el vapor d'aigua, el diòxid de 

carboni, el metà, l'òxid de nitrogen i l'ozó. 
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L’efecte hivernacle és un procés en el qual la radiació tèrmica emesa per la superfície planetària és 

absorbida pels gasos d'efecte hivernacle atmosfèrics i és irradiada en totes les direccions. Com que part 

d'aquesta radiació és retornada cap a la superfície, això resulta en un increment de la temperatura 

superficial mitjana respecte a la qual hi hauria en absència dels gasos.  

Aquest augment de la temperatura, conegut com l’escalfament global, provoca un augment del nivell 

del mar a causa de la fusió dels grans dipòsits de gel terrestre. 

El CO2 també és una de les principals causes de l'acidificació de l'oceà. L’absorció i dissolució de diòxid 

de carboni en l’aigua provoca un descens en el pH dels oceans, el que influeix negativament als 

ecosistemes marins. 

Coneixent les importants conseqüències ambientals de les emissions de diòxid de carboni i sabent la 

gran quantitat d’emissions de CO2 que es produeixen per tal de proporcionar l’energia necessària per 

als equips de climatització, és important estudiar i analitzar les solucions alternatives per realitzar la 

climatització d’un edifici tractant de minimitzar el seu consum energètic i impulsant l’ús d’energies 

renovables.  

En aquest context, les bombes de calor es presenten com una solució tecnològica molt eficient i que 

utilitza l’energia procedent de fonts renovables. 

En aquest projecte s’ha pogut quantificar el consum i les emissions de les dues opcions proposades, 

podent concloure que l’alt rendiment de les bombes de calor reversibles utilitzades té un impacte 

ambiental respecte a les emissions de CO2 molt inferior a la utilització d’una refredadora més una 

caldera. 

15.2. Anàlisi de l’ús de refrigerant 

Un dels aspectes negatius que poden afectar al medi ambient és l’emissió de gas refrigerant a 

l’atmosfera, com a conseqüència de les fugues produïdes en el funcionament o durant els processos 

de càrrega i recuperació del gas instal·lat en la màquina. 

L’emissió d’un gas refrigerant a l’atmosfera pot produir reaccions que influeixen en el desgast de la 

capa d’ozó, capa que reuneix el 90% de l'ozó present en l'atmosfera i que absorbeix del 97 al 99% de 

la radiació ultraviolada d'alta freqüència. Aquestes reaccions es produeixen si el refrigerant conté clor, 

el que provoca que quan el refrigerant s'allibera a l'aire, els rajos ultraviolats del sol el descomponen, 

deixant escapar clor a l'estratosfera, danyant la capa d'ozó i provocant que aquests rajos arribin a la 

superfície de la terra, afectant així al medi ambient i a la salut. 
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Les conseqüències del desgast greu de la capa d'ozó pot portar a l'augment dels casos de melanomes, 

càncer de pell i cataractes oculars. 

Un altre problema de l’emissió d’un gas refrigerant a l’atmosfera és la seva contribució a l’efecte 

hivernacle, ja que es consideren gasos d’efecte hivernacle, els quals absorbeixen la radiació tèrmica 

emesa per la terra.  

Per avaluar els impactes ambientals dels refrigerants es defineixen els següents índexs: 

 ODP (Ozone Depletion Potential): és el poder destructiu enfront a l’ozó. Es mesura utilitzant 

com referencia el valor unitari atribuït al refrigerant R-11. 

 GWP (Global Warming Potential): anomenat també com PCA (Potencial de Calentamiento 

Atmosférico) és una mesura relativa de la quantitat de calor que pot ser atrapat per un 

determinat gas d'efecte hivernacle, en comparació d'un gas de referència, en general diòxid 

de carboni. Expressa els kg de CO2 que han de ser alliberats a l’atmosfera per provocar el 

mateix efecte sobre el reescalfament global que 1 kg de fluid de mostra (diòxid de carboni). 

Pot ser calculat per a períodes de 20, 100 o 500 anys, sent 100 anys el valor més freqüent. 

 TEWI (Total Equivalent Warming Impact): Valoració de la influència total del refrigerant sobre 

l’efecte hivernacle per causa directa (causada per l’emissió del gas a l’atmosfera) i indirecta 

(causada per les emissions de CO2 produïdes com a conseqüència de l’energia consumida per 

la màquina de refrigeració). 

  

Els sistemes VRV utilitzen grans quantitats de refrigerant en la seva instal·lació, utilitzats per absorbir o 

expulsar calor mitjançant el seu canvi de fase. Una unitat refredadora porta també una certa quantitat 

de refrigerant per realitzar l’escalfament o refredament de l’aigua. 

El refrigerant que utilitzen les màquines seleccionades en aquest projecte és el R-410A, tant les bombes 

de calor dels sistemes VRV com la refredadora. Està classificat com A1 grup L1, és a dir és un refrigerant 

sense efectes adversos en concentracions superiors a 400 ml/m3, no inflamable i d’alta seguretat.  

Aquest refrigerant es troba entre els més utilitzats en els equips de climatització i aire condicionat.  

El R-410A és un refrigerant que no contribueix en la reducció de la capa d’ozó, i el seu valor d’ODP és 

de 0. En canvi, és un refrigerant que influeix molt negativament en l’efecte hivernacle, promovent 

l’escalfament global. El seu valor de GWP és de 1720 vegades el del diòxid de carboni. 
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Podem concloure que els equips seleccionats en aquest projecte no tindran influencia sobre el desgast 

de la capa d’ozó en cas d’alliberar el refrigerant a l’atmosfera, però sí que tindrà una gran influència 

negativa sobre l’efecte hivernacle. 

És molt important analitzar el tipus de refrigerant que es vol utilitzar, no només tenint en compte les 

propietats termodinàmiques d’aquest, decisives pel bon rendiment de la instal·lació, sinó també tenint 

en compte la influencia d’aquest sobre el medi ambient, així com altres aspectes relacionats amb la 

seguretat, com la inflamabilitat i la toxicitat.  

Una vegada seleccionat el refrigerant és important establir les proves de detecció de fuites i les 

actuacions en cas que es produeixin. 

Finalment, es vol comentar l’aparició en el mercat de noves bombes de calor que utilitzen refrigerants 

alternatius naturals que són respectuosos amb el medi ambient, com són el diòxid de carboni (CO2 / R-

717), l’amoníac (NH3 / R-744), el propà (R-290) i l’isobutà (R-600a). Aquests refrigerants poden 

presentar restriccions d’ús a causa de consideracions de seguretat o d’eficiència.   

15.3. Anàlisi de la reutilització dels equips. 

El refrigerant HCFC R-22 era fins fa poc el gas refrigerant més utilitzat en el sector de l'aire condicionat, 

tant per a instal·lacions de tipus industrial com a domèstiques. 

Aquest és un refrigerant molt perjudicial per a la capa d’ozó, fet que va provocar la seva prohibició total 

l’any 2015. A la imatge XX es mostra la regulació del R-22 en el temps. 

Actualment aquest refrigerant ha estat substituït pel R-407C, el R-410A i el R-134A. 

 
Imatge  15.1 Regulació del refrigerant R-22 fins a la seva prohibició el 2015. 

Aquesta prohibició ha suposat la substitució dels equips de climatització que funcionaven amb R-22 

per equips que utilitzin un refrigerant alternatiu. 
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Amb la finalitat de no haver de retirar i llençar la instal·lació de les canonades de refrigerant, els 

fabricants d’equips han desenvolupat sistemes de renovació de les línies frigorífiques, amb els quals és 

possible instal·lar equips que utilitzen altres refrigerants (R-410A) i que mantinguin les canonades.  

El fabricant Panasonic va desenvolupar una solució efectiva i neta per adaptar-se a la prohibició del R-

22. Aquesta solució anomenada Renewal R22 permet instal·lar un sistema VRF nou, unitats exteriors i 

interiors, utilitzant el sistema de canonades existent d'una instal·lació amb gas R-22. Si la instal·lació   

R-22 està en bones condicions, pot reutilitzar-se amb els nous sistemes amb refrigerant R-410A. 

Aquesta solució proporciona beneficis econòmics per al client i beneficis per al medi ambient, com el 

fet d’evitar la generació de residus o la nova fabricació dels elements.   

 

 
Imatge  15.2 Recipients de venda dels refrigerants R-22 i R-410A 
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Conclusions 

En aquest apartat es volen manifestar les diferents deduccions que s’han anat realitzant al llarg del 

projecte i les conclusions a les quals s’han pogut arribar. 

Un dels estudis més important que es realitzen en tots els projectes d’instal·lacions de climatització és 

el càlcul de càrregues tèrmiques de l’edifici que es vol condicionar, per tal de conèixer les necessitats 

de refrigeració i de calefacció de cada espai. En aquest projecte s’ha realitzat aquest càlcul de forma 

manual i utilitzant un software de càlcul. D’aquesta manera s’ha pogut contrastar els resultats i 

comprovar la similitud dels resultats, podent assegurar la fiabilitat dels resultats obtinguts amb el 

programa de càlcul.  

Amb la realització d’aquests càlculs de forma manual s’ha pogut comprovar la influència de 

l’envolupant tèrmica de l’edifici en els resultats del càlcul de càrregues tèrmiques i la importància de 

complir els valors de les transmitàncies tèrmiques límit per tal d’aconseguir un estalvi energètic i 

econòmic.  

També s’han pogut avaluar la influència en els resultats del càlcul de càrregues tèrmiques de diferents 

factors com l’orientació de l’edifici, rellevant en la radiació solar,  i l’ocupació. 

Pel que fa al càlcul mitjançant el software HAP de Carrier, s’ha pogut aprendre el funcionament d’un 

programa molt utilitzat pels professionals de la climatització degut a que és un programa molt intuïtiu 

i de fàcil aprenentatge a l’hora de calcular les càrregues tèrmiques i la demanda energètica anual d’un 

edifici. Amb aquest programa s’han pogut obtenir els valors de les necessitats tèrmiques de l’hotel 

hora a hora durant un any (8.760 hores), el que ha permès poder realitzar l’anàlisi econòmic-energètic 

de l’edifici. 

En el moment de dissenyar i distribuir els diferents sistemes VRV per climatitzar l’hotel s’ha pogut 

comprovar la influència de la normativa sobre els requisits de seguretat i mediambientals (UNE EN-

378-1). Aquesta normativa estableix el límit de concentració del refrigerant R-410A en aire a 0,44 

kg/m3. S’ha pogut comprovar la impossibilitat d’instal·lar grans sistemes de VRV amb grans quantitats 

de refrigerant. Com a conclusió es pot extreure que aquesta norma obliga a dividir els grans edificis en 

subsistemes de VRV de menors quantitats de refrigerant i de menys capacitat. 

Aquest problema no existeix en les instal·lacions hidràuliques, les quals es poden considerar més 

segures, ja que l’única quantitat de refrigerant que utilitzen es troba a la unitat exterior refredadora. 
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Una vegada realitzada la selecció d’equips de les dues opcions de climatització proposades i coneixent 

la demanda tèrmica horària de l’edifici, s’ha pogut procedir a la realització de la comparativa energètica 

i econòmica de les dues opcions. 

Conclusions de l’anàlisi del consum energètic 

Els resultats de l’anàlisi del consum d’energia necessària per a cada instal·lació per realitzar la 

climatització de l’hotel han mostrat que la instal·lació VRV necessita consumir la meitat d’energia que 

la instal·lació hidràulica. L’estalvi energètic és de 176.145,88 kWh a l’any, el que ens permet concloure 

que una instal·lació VRV comporta un menor consum energètic que una instal·lació hidràulica.  

Conclusions de l’anàlisi del cost de l’energia consumida 

Sobre el consum energètic de cada instal·lació, s’ha aplicat un cost del kWh de l’energia elèctrica a la 

part del consum provinent de l’electricitat (0,15 €/kWh) i un cost del kWh de gas natural (0,05 €/kWh) 

a la part del consum que prové de cremar aquest gas. D’aquesta manera s’obté el cost de l’energia 

consumida anual de cada opció. Els resultats mostren com l’energia consumida per la instal·lació VRV 

costa un 65% del que costa l’energia consumida per la instal·lació hidràulica, permetent estalviar 

8.272,29€ a l’any.  

Conclusions de l’anàlisi de les emissions de CO2 

Sobre el consum energètic de cada instal·lació, també s’ha aplicat un factor d’emissions de CO2 per 

cada kWh consumit. El factor aplicat a la part del consum total provinent de l’energia elèctrica és de 

0,331 kgCO2/kWh, i el factor aplicat a la part provinent de cremar gas natural és de 0,252 kg CO2/kWh.  

Els resultats obtinguts han estat, una vegada més, favorables a la instal·lació VRV, la qual emet 

45.229.86 kg de CO2 anuals menys. 

Les conclusions anteriors permeten afirmar que una instal·lació VRV, degut a l’elevada eficiència 

energètica i al gran rendiment de les bombes de calor, garanteix un estalvi energètic que resulta en un 

estalvi econòmic i en un menor impacte sobre el medi ambient. 

Conclusions de l’anàlisi de la producció d’ACS 

Els resultats obtinguts de l’anàlisi de la producció d’ACS gràcies a la calor residual del motor de la 

bomba de calor a gas indiquen que es podria estalviar el 20% de la demanda energètica, estalviant 

2.674,22 € anuals i disminuint en 13.478,08 kg de CO2 les emissions. A més una part de la instal·lació 

solar tèrmica que s’ha de realitzar per obligació del CTE es pot eliminar gràcies a aquesta recuperació 

d’energia. 
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Aquests resultats donen encara més atractiu a la instal·lació VRV enfront a la instal·lació hidràulica, 

disminuint els costos i les emissions degudes a la producció d’ACS. 

Conclusions de l’anàlisi econòmic 

Els resultats de la comparativa entre el preu total dels equips VRV (unitats exteriors, unitats interiors i 

unitats de control) i el dels equips hidràulics manifesta l’alt cost econòmic dels equips VRV. La 

diferència de costos és de 130.699,19, una diferència que a priori es considera important. 

Els resultats, però, del cost de la mà d’obra i del manteniment afavoreixen clarament als equips VRV, 

podent afirmar que són equips fàcils d’instal·lar i de posar en funcionament i que requereixen un baix 

cost de manteniment, en comparació amb els hidràulics.  

Analitzant el total de costos de la inversió inicial de cada instal·lació i sabent que el sistema VRV permet 

estalviar 9.877,33€ anuals, s’ha pogut concloure que el sobrecost de la instal·lació VRV en vers la 

hidràulica es podria recuperar passats 10 anys. 

Aquest resultat demostra que la inversió important per adquirir els equips VRV surt rendible a llarg 

termini, gràcies a l’estalvi econòmic en energia, en la mà d’obra i en el manteniment.  

Conclusions de l’anàlisi de l’impacte ambiental 

El CO2 que es produeix en la generació de l’electricitat i el que es produeix en la combustió de gas 

natural per tal de fer funcionar els equips de climatització és perjudicial per al medi ambient, ja que és 

un gas que contribueix a l’efecte hivernacle i a l'acidificació de l'oceà. 

Les bombes de calor es presenten com una solució tecnològica molt eficient i que utilitza l’energia 

procedent de fonts renovables, reduint les emissions de CO2. 

Els refrigerants utilitzats en els cicles de funcionament de les bombes de calor poden ser molt 

perjudicials per al medi ambient en cas d’alliberar-se a l’atmosfera. Aquests danyen la capa d’ozó i 

contribueixen a l’efecte hivernacle. 

És important utilitzar refrigerants capaços de mantenir el rendiment de la bomba de calor i que 

redueixin l’impacte sobre el medi ambient. 

 

Per finalitzar, es vol concloure aquest apartat destacant la importància de conèixer i estudiar les 

possibles alternatives a l’hora de climatitzar un edifici per tal de poder escollir l’opció més adient i de 

realitzar un correcte disseny per tal de reduir el consum i tractant d’impulsar l’ús d’energies renovables.  
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Pressupost  

Projecte CLIMATITZACIÓ 

Edifici HOTEL BALMES

Codi Resum PVPR (€/u) Total (€)

01 OPCIÓ 1. SISTEMA VRV

01.01 UNITATS EXTERIORS

01.01.01 U-20GF2E5 - Unitat exterior bomba de calor marca PANASONIC model U-20GF2E5 

accionada a gas de 20HP de potència amb recuperació de calor, amb flux de 

refrigerant variable en sistema partit multisplit, equipada amb un compressor 

doble del tipus Rotary Inverter.

Potència frigorífica: 56kW. 

Potència calorífica : 63kW.

Potència elèctrica absorbida refrigeració: 1.02kW.

Potència elèctrica absorbida calefacció: 0.64kW.

Consum de gas en refrigeració: 39.10kW

Consumo de gas en calefacció: 42.5kW

Cabal d'aire: 380m3/min.

Pressió estàtica: 20Pa.

Pressió sonora: 58dBA.

Refrigerant: 11.5Kg.

Dimensions: 2273x1650x1000(+80)mm.

Pes: 775Kg.

Alimentació: 220 a 240V.

Motor d'arrencada: 12V DC, 2.0 kW Unitats 1 45.541,00 € 45.541,00 €

01.01.02 U-8MF2E8 - Unitat exterior bomba de calor marca PANASONIC model U-8MF2E8 

de 8HP de potència amb recuperació de calor, amb flux de refrigerant variable en 

sistema partit multisplit, equipada amb un compressor del tipus Rotary Inverter i 

un altre del tipus Scroll de velocitat constant.

Potència frigorífica: 22.4kW.

Potència calorífica: 25kW. 

Potència elèctrica absorbida refrigeració: 4.98kW.

Potència elèctrica absorbida calefacció: 5.24kW.

Cabal d'aire: 158m3/min.

Pressió estàtica: 80Pa.

Pressió sonora: 57dBA.

Refrigerant: 8.3Kg.

Dimensions: 1758x1000x930mm.

Pes: 269Kg.

Alimentació: 400V. Unitats 1 10.961,00 € 10.961,00 €

01.01.03 U-10MF2E8 - Unitat exterior bomba de calor marca PANASONIC model U-

10MF2E8 de 10HP de potència amb recuperació de calor, amb flux de refrigerant 

variable en sistema partit multisplit, equipada amb un compressor del tipus 

Rotary Inverter i un altre del tipus Scroll de velocitat constant.

Potència frigorífica: 28kW. 

Potència calorífica: 31.5kW. 

Potència elèctrica absorbida refrigeració: 6.83kW.

Potència elèctrica absorbida calefacció: 6.92kW.

Cabal d'aire: 178m3/min.

Pressió estàtica: 80Pa.

Pressió sonora: 59dBA.

Refrigerant: 8.5Kg.

Dimensions: 1758x1000x930mm.

Pes: 269Kg.

Alimentació: 400V.
Unitats 6 11.925,00 € 71.550,00 €

01.01.04
U-12MF2E8 - Unitat exterior bomba de calor marca PANASONIC model U-

12MF2E8 de 12HP de potència amb recuperació de calor, amb flux de refrigerant 

variable en sistema partit multisplit, equipada amb un compressor del tipus 

Rotary Inverter i un altre del tipus Scroll de velocitat constant.

Potència frigorífica: 33.5kW (Calculada amb una temperatura seca exterior de 

35ºC i interior de 27ºC)

Potència calorífica: 37.5kW. 

Potència elèctrica absorbida refrigeració: 9.05kW.

Potència elèctrica absorbida calefacció: 8.72kW.

Cabal d'aire: 212m3/min.

Pressió estàtica: 80Pa.

Pressió sonora: 61dBA.

Refrigerant: 8.8Kg.

Dimensions: 1758x1000x930mm.

Pes: 314Kg.

Alimentació: 400V. Unitats 1 14.847,00 € 14.847,00 €

PRESSUPOST 

Unitats 
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01.02 UNITATS INTERIORS

01.02.01 S-15MM1E5A - Unitat interior evaporadora de tipus conducte ocult de perfil baix 

marca PANASONIC model S-15MM1E5A amb flux de refrigerant variable en 

sistema partit multisplit.

Potència frigorífica: 1,5kW. 

Potència calorífica: 1,7kW. 

Potència elèctrica absorbida refrigeració: 36W.

Potència elèctrica absorbida calefacció: 26W.

Cabal d'aire: 480-420-360m3/h.

Motor ventilador: DC

Pressió estàtica: 10-30 Pa.

Pressió sonora: 28-27-25dBA.

Pressió sonora (alta): 30-29-27dBA.

Dimensions: 200x750x640mm.

Pes: 19Kg.

Alimentació: 230V. Unitats 108 1.120,00 € 120.960,00 €

01.02.02 S-36MM1E5A - Unitat interior evaporadora de tipus conducte ocult de perfil baix 

marca PANASONIC model S-36MM1E5A amb flux de refrigerant variable en 

sistema partit multisplit.

Potència frigorífica: 3.6kW.

Potència calorífica: 4.2kW. 

Potència elèctrica absorbida refrigeració: 42W.

Potència elèctrica absorbida calefacció: 32W.

Motor ventilador: DC

Cabal d'aire: 540-480-420m3/h.

Pressió estàtica: 15-40 Pa.

Pressió sonora: 32-30-28dBA.

Pressió sonora (alta): 34-32-30dBA.

Dimensions: 200x750x640mm.

Pes: 19Kg.

Alimentació: 230V. Unitats 1 1.251,00 € 1.251,00 €

01.02.03 S-45MM1E5A - Unitat interior evaporadora de tipus conducte ocult de perfil baix 

marca PANASONIC model S-45MM1E5A amb flux de refrigerant variable en 

sistema partit multisplit.

Potència frigorífica: 4.5kW. 

Potència calorífica: 5kW. 

Potència elèctrica absorbida refrigeració: 49W.

Potència elèctrica absorbida calefacció: 39W.

Motor ventilador: DC

Cabal d'aire: 630-570-480m3/h.

Pressió estàtica: 15-40 Pa.

Pressió sonora: 34-32-30dBA.

Pressió sonora (alta): 36-34-32dBA.

Dimensions: 200x750x640mm.

Pes: 19Kg.

Alimentació: 230V. Unitats 5 1.321,00 € 6.605,00 €

01.02.04 S-56MM1E5A - Unitat interior evaporadora de tipus conducte ocult de perfil baix 

marca PANASONIC model S-56MM1E5A amb flux de refrigerant variable en 

sistema partit multisplit.

Potència frigorífica: 5.6kW. 

Potència calorífica: 6.3kW. 

Potència elèctrica absorbida refrigeració: 64W.

Potència elèctrica absorbida calefacció: 54W.

Motor ventilador: DC

Cabal d'aire: 750-690-600m3/h.

Pressió estàtica: 15-40 Pa.

Pressió sonora: 35-33-31dBA.

Pressió sonora (alta): 37-35-32dBA.

Dimensions: 200x750x640mm.

Pes: 19Kg.

Alimentació: 230V. Unitats 1 1.378,00 € 1.378,00 €

01.02.05 S-56MF2E5A - Unitat interior evaporadora de tipus conducte ocult marca 

PANASONIC model S-56MF2E5A amb flux de refrigerant variable en sistema 

partit multisplit.

Potència frigorífica: 5.6kW. 

Potència calorífica: 6.3kW. 

Potència elèctrica absorbida refrigeració: 100W.

Potència elèctrica absorbida calefacció: 100W.

Motor ventilador: AC

Cabal d'aire (alt/mitjà/baix): 960/900/720m3/h.

Pressió estàtica: 70(10-150)Pa.

Pressió sonora: 34/32/25dBA.

Dimensions: 290x800x700mm.

Pes: 29Kg.

Alimentació: 230V. Unitats 1 1.468,00 € 1.468,00 €  
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01.02.06 S-106MF2E5A - Unitat interior evaporadora de tipus conducte ocult marca 

PANASONIC model S-106MF2E5A amb flux de refrigerant variable en sistema 

partit multisplit.

Potència frigorífica: 10.6kW. 

Potència calorífica: 11.4kW. 

Potència elèctrica absorbida refrigeració: 195W.

Potència elèctrica absorbida calefacció: 200W.

Motor ventilador: AC

Cabal d'aire (alt/mitjà/baix): 1920/1560/1260m3/h.

Pressió estàtica: 100(10-150)Pa.

Pressió sonora: 38/34/31dBA.

Dimensions: 290x1400x700mm.

Pes: 46Kg.

Alimentació: 230V. Unitats 5 1.916,00 € 9.580,00 €

01.02.07 S-15MY2E5A - Unitat interior evaporadora de tipus cassette  mini de 4 víes 60x60 

marca PANASONIC model S-15MY2E5A amb flux de refrigerant variable en 

sistema partit multisplit.

Potència frigorífica: 1,5kW. 

Potència calorífica: 1,7kW. 

Potència elèctrica absorbida refrigeració: 35W.

Potència elèctrica absorbida calefacció: 30W.

Motor ventilador: DC

Cabal d'aire: 534-492-336m3/h.

Pressió sonora: 34-31-25dBA.

Dimensions: 288x583x583mm

Peso: 20,4Kg.

Alimentació: 230V. Unitats 2 1.324,00 € 2.648,00 €

01.02.08 S-36MY2E5A - Unitat interior evaporadora de tipus cassette  mini de 4 víes 60x60 

marca PANASONIC model S-36MY2E5A amb flux de refrigerant variable en 

sistema partit multisplit.

Potència frigorífica: 3.6kW. 

Potència calorífica: 4.2kW. 

Potència elèctrica absorbida refrigeració: 40W.

Potència elèctrica absorbida calefacció: 35W.

Motor ventilador: DC

Cabal d'aire: 582-522-360m3/h.

Pressió sonora: 36-32-26dBA.

Dimensions: 288x583x583mm

Peso: 20.4Kg.

Alimentació: 230V. Unitats 1 1.423,00 € 1.423,00 €

01.02.09 S-56MU2E5A - Unitat interior evaporadora de tipus cassette de 4 víes 90x90 marca 

PANASONIC model S-56MU2E5A amb flux de refrigerant variable en sistema 

partit multisplit.

Potència frigorífica: 5.6kW. 

Potència calorífica: 6.3kW. 

Potència elèctrica absorbida refrigeració: 25W.

Potència elèctrica absorbida calefacció: 25W.

Motor ventilador: DC

Cabal d'aire: 960-810-720m3/h.

Pressió sonora: 33-30-28dBA.

Dimensions: 290x950x950mm

Peso: 23Kg.

Alimentació: 230V. Unitats 1 1.660,00 € 1.660,00 €

01.03 UNITATS DE CONTROL

01.03.01 CZ-RTC5 - Unitat de control remot marca PANASONIC model CZ-RTC5 amb 

pantalla LCD completa i autodiagnòstic per cable per a unitats interiors multisplit 

de flux de refrigerant variable, amb les següents característiques:

5 Idiomes

ON/OFF (encès/apagat).

Programador d'hora: programador setmanal de fins a 5 ordres diàries.

Ajust de la temperatura.

Ajust de la direcció de l'aire.

Control de la velocitat del ventilador.

Visualització de codis d'autodiagnòstic.

Dimensions: 120x120x16mm. Unitats 125 105,00 € 13.125,00 €

01.03.02 CZ-256ESMC3 - Unitat de control centralitzat marca PANASONIC model CZ-

256ESMC3 amb pantalla tàctil i monitoreig de sistema de fins a 256 unitats 

interiors ECOi (4 sistemes amb 64 unitats interiors) i fins a 120 unitats exteriors (4 

sistemes de 30 unitats exteriors). Unitats 1 4.150,00 € 4.150,00 €

01.04 CAIXES DE RECUPERACIÓ

01.04.01 KIT-P56HR3 - Kit caixa de recuperació de calor de 3 tubs marca PANASONIC model 

KIT-P56HR3 per unitat interior de fins a 5,6 kW de capacitat, format per: 

- Vàlvula de recuperació CZ-P56HR3

- Placa de control per la vàlvula de recuperació CZ-CAPE2 Unitats 120 694,00 € 83.280,00 €
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01.04.02 KIT-P160HR3 - Kit caixa de recuperació de calor de 3 tubs marca PANASONIC 

model KIT-P106HR3 per unitat interior de fins a 10,6 kW de capacitat , format per: 

- Vàlvula de recuperació CZ-P160HR3

- Placa de control per la vàlvula de recuperació CZ-CAPE2

Unitats 5 788,00 € 3.940,00 €

01.05 DERIVADORS I COL·LECTORS 

01.05.01 CZ-P224BH2BM - Derivador de canonada frigorífica marca PANASONIC model CZ-

P224BH2BM per a línia de líquid, gas de succió i gas de descàrrega (sistema amb 

recuperació de calor).

Capacitat frigorífica tras la derivació: 22,4kW Unitats 92 180,00 € 16.560,00 €

01.05.02 CZ-P680BH2BM - Derivador de canonada frigorífica marca PANASONIC model CZ-

P680BH2BM per a línia de líquid, gas de succió i gas de descàrrega (sistema amb 

recuperació de calor).

Capacitat frigorífica tras la derivació: 68kW. Unitats 24 250,00 € 6.000,00 €

01.06 LÍNIA FRIGORÍFICA

01.06.01 Canonada de coure 1/2",1/4" - Subministrament i instal·lació de línia frigorífica 

doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense 

soldadura, d'1/2" de diàmetre i 0,8 mm d'espessor , de 13 mm de diàmetre 

interior i 10 mm d'espessor i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense 

soldadura, d'1/4" de diàmetre i 0,8 mm d'espessor , de 7 mm de diàmetre interior 

i 10 mm d'espessor.

Metres 145,68 7,66 € 1.115,91 €

01.06.02 Canonada de coure 5/8",3/8" - Subministrament i instal·lació de línia frigorífica 

doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense 

soldadura, de 5/8" de diàmetre i 1 mm d'espessor, de 16 mm de diàmetre interior 

i 15 mm d'espessor i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense 

soldadura, de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm d'espessor, d'11 mm de diàmetre 

interior i 10 mm d'espessor.

Metres 9,23 10,50 € 96,92 €

01.06.03 Canonada de coure 5/8",3/8",1/2" - Subministrament i instal·lació de línia 

frigorífica triple realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense 

soldadura, de 5/8" de diàmetre i 1 mm d'espessor, de 16 mm de diàmetre interior 

i 15 mm d'espessor, canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense 

soldadura, de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm d'espessor, d'11 mm de diàmetre 

interior i 10 mm d'espessor i canonada per a descàrrega de gas mitjançant tub de 

coure sense soldadura, d'1/2" de diàmetre i 0,8 mm d'espessor, de 13 mm de 

diàmetre interior i 10 mm d'espessor. Metres 210,95 15,16 € 3.198,00 €

01.06.04 Canonada de coure 1 1/8",1/2",3/4" - Subministrament i instal·lació de línia 

frigorífica triple realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense 

soldadura, d'1 1/8" de diàmetre i 1 mm d'espessor, de 29 mm de diàmetre 

interior i 20 mm d'espessor, canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense 

soldadura, d'1/2" de diàmetre i 0,8 mm d'espessor, de 13 mm de diàmetre 

interior i 10 mm d'espessor i canonada per a descàrrega de gas mitjançant tub de 

coure sense soldadura, de 3/4" de diàmetre i 1 mm d'espessor, de 19 mm de 

diàmetre interior i 15 mm d'espessor. Metres 36,74 25,47 € 935,77 €

01.06.05 Canonada de coure 1 1/8",5/8",7/8" - Subministrament i instal·lació de línia 

frigorífica triple realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense 

soldadura, d'1 1/8" de diàmetre i 1 mm d'espessor, de 29 mm de diàmetre 

interior i 20 mm d'espessor, canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense 

soldadura, de 5/8" de diàmetre i 1 mm d'espessor, de 16 mm de diàmetre interior 

i 15 mm d'espessor i canonada per a descàrrega de gas mitjançant tub de coure 

sense soldadura, de 7/8" de diàmetre i 1 mm d'espesso, de 23 mm de diàmetre 

interior i 15 mm d'espessor. Metres 6,16 70,36 € 433,42 €

01.06.06 Canonada de coure 1 1/8",3/8",1 1/8" - Subministrament i instal·lació de línia 

frigorífica triple realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense 

soldadura, d'1 1/8" de diàmetre i 1 mm d'espessor 

amb coquilla d'escuma elastomérica, de 29 mm de diàmetre interior i 20 mm 

d'espessor, canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 

3/4" de diàmetre i 1 mm d'espessor amb coquilla d'escuma elastomérica, de 19 

mm de diàmetre interior i 15 mm d'espessor i canonada per a descàrrega de gas 

mitjançant tub de coure sense soldadura, d'1 1/8" de diàmetre i 1 mm d'espessor 

amb coquillad'escuma elastomérica, de 29 mm de diàmetre interior i 20 mm 

d'espessor. Metres 19,68 29,26 € 575,84 €

01.06.07 Canonada de coure 3/4",3/8",5/8" - Subministrament i instal·lació de línia 

frigorífica triple realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense 

soldadura, de 3/4" de diàmetre i 1 mm d'espessor, de 19 mm de diàmetre interior 

i 15 mm d'espessor, canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense 

soldadura, de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm d'espessor, d'11 mm de diàmetre 

interior i 10 mm d'espessor i canonada per a descàrrega de gas mitjançant tub de 

coure sense soldadura, de 5/8" de diàmetre i 1 mm d'espessor, de 16 mm de 

diàmetre interior i 15 mm d'espessor. Metres 117,12 18,83 € 2.205,37 €  
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01.06.08 Canonada de coure 7/8",3/8",3/4" - Subministrament i instal·lació de línia 

frigorífica triple realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense 

soldadura, de 7/8" de diàmetre i 1 mm d'espessor, de 23 mm de diàmetre interior 

i 15 mm d'espessor, canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense 

soldadura, de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm d'espessor, d'11 mm de diàmetre 

interior i 10 mm d'espessor i canonada per a descàrrega de gas mitjançant tub de 

coure sense soldadura, de 3/4" de diàmetre i 1 mm d'espessor, de 19 mm de 

diàmetre interior i 15 mm d'espessor. Metres 117,12 21,49 € 2.516,91 €

01.07 CÀRREGA DE REFRIGERANT

01.07.01 Refrigerant R410A - Càrrega total de refrigerant. Kilograms 126 29,00 € 3.654,00 €

01.08 MÀ D'OBRA 

01.08.01 Oficial 1º instal·lador d'equips de climatització. Hores 370 23,00 € 8.510,00 €

01.08.02 Operari ajudant instal·lador d'equips de climatització. Hores 370 20,00 € 7.400,00 €

01.09 ENGINYER DEL PROJECTE

01.09.01 Enginyer tècnic amb atribucions per a la realització i firma del projecte. Hores 200 45,00 € 9.000,00 €

01.10 MANTENIMENT DECENNAL

01.10.01 Cost del manteniment durant els primers 10 anys. 75.990,00 €

532.559,13 €TOTAL (sense IVA)   
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Projecte CLIMATITZACIÓ 

Edifici HOTEL BALMES

Codi Resum PVPR (€/u) Total (€)

02 OPCIÓ 2. SISTEMA HIDRÀULIC

02.01 UNITATS EXTERIORS

02.01.01 NRB-1000 - Equip de refrigeració marca AIRLAN model NRB-1000, aire-aigua, 

potència frigorífica nominal de 270 kW (temperatura d'entrada de l'aire: 35°C; 

temperatura de sortida de l'aigua: 7°C, salt tèrmic: 5°C), amb compressor scroll 

d'alta eficiència i ventiladors axials.

Potència de refrigeració: 270kW.

Potència absorvida: 94kW.

EER: 2,87.

ESEER: 4,00.

Caudal d'aigua: 46550 l/h.

Potència sonora: 88dbA.

Dimensions: 2450x2200x2780mm.

Pes: 2350kg. Unitats 1 59.895,00 € 59.895,00 €

02.01.02 CT3B - Caldera de condensació a gas per gas natural i GLP marca VIESSMANN 

model CT3B, de potència tèrmica útil de 285kW,  dues conexions de retorn, 

temperatura de servei admissible de fins a 100˚C i d'un rendiment estacional de 

fins al 98%.

Potència tèrmica útil: 285kW.

Càrrega tèrmica nominal: 297kW.

Pressió màx. de servei: 4bar.

Pressió mín. de servei: 0,5bar.

Dimensions: 1795x988x2032mm.

Pes: 638kg.

Capacitat d'aigua: 300l. Unitats 1 29.899,00 € 29.899,00 €

02.02 UNITATS INTERIORS

02.02.01 FCZI_P 201 - Fancoil horitzontal sense envolupant marca AIRLAN model FCZI_P 

201, amb sistema de quatre tubs, potència frigorífica total nominal d'1,6kW 

(temperatura humida d'entrada de l'aire: 19°C; temperatura d'entrada de l'aigua: 

7°C, salt tèrmic: 5°C), potència calorífica nominal d'1,8 kW (temperatura d'entrada 

de l'aire: 20°C; temperatura d'entrada de l'aigua: 70°C), amb vàlvules de tres vies 

amb bypass (4 vies).

Potència calorífica:1,80kW.

Potència frigorífica; 1,60kW.

Cabal d'aire: 275l/h.

Potència sonora:50dBA.

Dimensions: 453x562x216mm.

Pes: 13kg. Unitats 108 525,57 € 56.761,56 €

02.02.02 FCZI_P 301 - Fancoil horitzontal sense envolupant marca AIRLAN model FCZI_P 

301, amb sistema de quatre tubs, potència frigorífica total nominal de 2,65kW 

(temperatura humida d'entrada de l'aire: 19°C; temperatura d'entrada de l'aigua: 

7°C, salt tèrmic: 5°C), potència calorífica nominal de 2,87 kW (temperatura 

d'entrada de l'aire: 20°C; temperatura d'entrada de l'aigua: 70°C), amb vàlvules de 

tres vies amb bypass (4 vies).

Potència calorífica:2,87kW.

Potència frigorífica; 2,65kW.

Cabal d'aire: 450l/h.

Potència sonora:58dBA.

Dimensions: 453x793x216mm.

Pes: 15kg. Unitats 1 539,29 € 539,29 €

02.02.03 FCZI_P 401 - Fancoil horitzontal sense envolupant marca AIRLAN model FCZI_P 

401, amb sistema de quatre tubs, potència frigorífica total nominal de 3,6kW 

(temperatura humida d'entrada de l'aire: 19°C; temperatura d'entrada de l'aigua: 

7°C, salt tèrmic: 5°C), potència calorífica nominal de 3,5 kW (temperatura 

d'entrada de l'aire: 20°C; temperatura d'entrada de l'aigua: 70°C), amb vàlvules de 

tres vies amb bypass (4 vies).

Potència calorífica:3,5kW.

Potència frigorífica; 3,6kW.

Cabal d'aire: 600l/h.

Potència sonora:51dBA

Dimensions: 453x1013x216mm.

Pes: 21kg. Unitats 5 579,03 € 2.895,15 €

PRESSUPOST 

Unitats 
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02.02.04 FCZI_P 501 - Fancoil horitzontal sense envolupant marca AIRLAN model FCZI_P 

501, amb sistema de quatre tubs, potència frigorífica total nominal de 4,25kW 

(temperatura humida d'entrada de l'aire: 19°C; temperatura d'entrada de l'aigua: 

7°C, salt tèrmic: 5°C), potència calorífica nominal de 4,18kW (temperatura 

d'entrada de l'aire: 20°C; temperatura d'entrada de l'aigua: 70°C), amb vàlvules de 

tres vies amb bypass (4 vies).

Potència calorífica:4,18kW.

Potència frigorífica: 4,25kW.

Cabal d'aire: 720l/h.

Potència sonora:56dBA

Dimensions: 453x1013x216mm.

Pes: 23kg. Unitats 5 588,97 € 2.944,85 €

02.02.05 FCZI_P 701 - Fancoil horitzontal sense envolupant marca AIRLAN model FCZI_P 

701, amb sistema de quatre tubs, potència frigorífica total nominal de 5,54kW 

(temperatura humida d'entrada de l'aire: 19°C; temperatura d'entrada de l'aigua: 

7°C, salt tèrmic: 5°C), potència calorífica nominal de 5,5kW (temperatura 

d'entrada de l'aire: 20°C; temperatura d'entrada de l'aigua: 70°C), amb vàlvules de 

tres vies amb bypass (4 vies).

Potència calorífica:5,5kW.

Potència frigorífica; 5,54kW.

Cabal d'aire: 1140l/h.

Potència sonora:61dBA.

Dimensions: 453x1147x216mm.

Pes: 27kg. Unitats 4 765,28 € 3.061,12 €

02.02.06 FCZI_P 901 - Fancoil horitzontal sense envolupant marca AIRLAN model FCZI_P 

901, amb sistema de quatre tubs, potència frigorífica total nominal de 6,91kW 

(temperatura humida d'entrada de l'aire: 19°C; temperatura d'entrada de l'aigua: 

7°C, salt tèrmic: 5°C), potència calorífica nominal de 6,41kW (temperatura 

d'entrada de l'aire: 20°C; temperatura d'entrada de l'aigua: 70°C), amb vàlvules de 

tres vies amb bypass (4 vies).

Potència calorífica:6,41kW.

Potència frigorífica; 6,91kW.

Cabal d'aire: 1140l/h.

Potència sonora:61dBA.

Dimensions: 558x1147x216mm.

Pes: 32kg. Unitats 3 820,20 € 2.460,60 €

02.02.07 FCL_I 34 - Fancoil de tipus cassette  marca AIRLAN model FCL_I 34, amb sistema de 

quatre tubs, potència frigorífica total nominal de 1,9kW (temperatura humida 

d'entrada de l'aire: 19°C; temperatura d'entrada de l'aigua: 7°C, salt tèrmic: 5°C), 

potència calorífica nominal de 2,32kW (temperatura d'entrada de l'aire: 20°C; 

temperatura d'entrada de l'aigua: 70°C), amb vàlvules de tres vies amb bypass (4 

vies).

Potència calorífica:2,32kW.

Potència frigorífica; 1,9kW.

Cabal d'aire: 600l/h.

Potència sonora:46dBA.

Dimensions: 754x754x298mm.

Pes: 21kg. Unitats 3 706,79 € 2.120,37 €

02.03 UNITATS DE CONTROL

02.03.01 VMF-E1 - Controlador de fancoil, accesori termostat marca AIRLAN model VMF-E1 

per fixar al lateral del fancoil, dotat de sonda d'aire i sonda d'aigua i equipat amb 

contacte extern ON-OFF. Unitats 129 123,03 € 15.870,87 €

02.03.02 VMF-E5B - Panell per enquestar en pared amb pantalla LCD gràfica 

retroil·luminada i teclat capacitatiu . Permet el control centralitzat d'un sistema 

hidrònic complet. Unitats 1 228,48 € 228,48 €

02.04 CANONADES D'AIGUA

02.04.01 Canonada d'acer negre 4" per aigua freda-  Canonada de distribució d'aigua freda 

de climatització de la refredadora.Formada per tub d'acer negre sense soldadura, 

de 4" DN 100 mm de diàmetre, una mà d'antioxidant, col·locat superficialment a 

l'interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant coquilla flexible d'escuma 

elastomérica.Segons UNE-EN 10255. Metres 10 22,95 € 229,50 €

02.04.02 Canonada d'acer negre 4" per aigua freda-  Canonada de distribució d'aigua 

calenta de climatització de la caldera. Formada per tub d'acer negre sense 

soldadura, de 4" DN 100 mm de diàmetre, una mà d'antioxidant, col·locat 

superficialment a l'interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant coquilla flexible 

d'escuma elastomérica.Segons UNE-EN 10255. Metres 4 22,95 € 91,80 €
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02.04.03 Canonada d'acer negre 1" per aigua freda i calenta-  Canonada de distribució 

d'aigua freda i calenta de climatització formada per tub d'acer negre sense 

soldadura, d'1" DN 25 mm de diàmetre, una mà d'antioxidant, col·locat 

superficialment a l'interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant coquilla flexible 

d'escuma elastomérica. Segons UNE-EN 10255. Metres 570 8,75 € 4.987,50 €

02.04.04 Canonada d'acer negre 1  1/2" per aigua freda i calenta- Canonada de distribució 

d'aigua freda i calenta de climatització formada per tub d'acer negre sense 

soldadura, d'1 1/2" DN 40 mm de diàmetre, una mà d'antioxidant, col·locat 

superficialment a l'interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant coquilla flexible 

d'escuma elastomérica. Segons UNE-EN 10255. Metres 180 12,50 € 2.250,00 €

02.05 ACCESORIS DE LES CANONADES

02.05.01 Colze de 90°- Colze d'acer negre 90° ST-35, de 16" de DN amb radi de gir 1,5 

diàmetre, per soldar. Unitats 114 14,26 € 1.625,64 €

02.05.02 Te hidràulica de 3 sortides- Te per a distribució de l'aigua de 3 sortida amb unions 

roscades. Unitats 212 10,89 € 2.308,68 €

02.06 MÀ D'OBRA 

02.06.01 Oficial 1º instal·lador d'equips de climatització. Hores 680 23,00 € 15.640,00 €

02.06.02 Operari ajudant instal·lador d'equips de climatització. Hores 680 20,00 € 13.600,00 €

02.07 ENGINYER DEL PROJECTE

02.07.01 Enginyer tècnic amb atribucions per a la realització i firma del projecte. Hores 200 45,00 € 9.000,00 €

02.08 MANTENIMENT DECENNAL

02.08.01 Cost del manteniment durant els primers 10 anys. 108.000,00 €

334.409,41 €TOTAL (sense IVA)
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