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CLIMA

SISTEMA AIRE - LÍQUID

S’utilitzarà el SISTEMA  AIRE – LÍQUID, ja que el projecte no consta de granssales 
i convé mantenir una temperatura estable. 
Per la producció de calor i fred, aquest sistema consta d’unes bombes de calor 
situades a coberta, que transformen l’energia i la cedeixen al líquid refrigerant. 
LaLa màxima longitud dels conductes d’aquest líquid refrigerant des de la bomba 
de calor fins als fan-coils és de 400 metres per un funcionament eficient. Aques-
ta longitud no és assoilda en el projecte. 

FAN-COILS:

Els fan-coils es situaran als fals sostres i al sobre armaris de les habitacions, a 
través dels quals es permet una climatització independent de cada un dels 
espais, reben el líquid pre-escalfat o pre-refrigerat per la bomba de calor. Un 
cop allà, els fan-coils capten l’aire de l’interior del local on un ventilador 
l’impulsa i el fa passar pels conductes refrigerants o escalfants. En aquest 
moment es produeix l’intercanvi de temperatura; posteriorment es filtre aquest 
aire i s’impulsa a l’interior del recinte en qüestió. 

ElEl sistema de climatització mitx aire - aigua té l’avantatge que la calefacció o 
la refrigeració dels espais i la renovació d’aire funcionen de forma indepen-
dent. Pel que fa a la rennovació d’aire, s’instal·laran reixetes autoregulables per 
poder captar i extreure el cabal d’aire necessari. 

Exigència de cabals

El RITE estableix tres cabals en funció de l’ús del recinte.
En el projecte en qüestió:

 - IDA 1: 20 dm3/s per persona (màxima qualitat)
      Utilitzat les habitacions, banys, .

 - IDA 2: 12,5 dm3/s per persona (mitja qualitat)
      U(tilitzat en sales de treball i d’estudi, i a la residència

 - IDA 3: 8 dm3/s per persona, baixa qualitat. 
      Utilitzat en bar/restaurant, espais comuns.
      

Càlcul de cabalsCàlcul de cabals

El càlcul de cabals i diàmetres dels conductes d’impulsió i d’extracció de 
l’aire tenen en compte també la renovació mecànica de l’aire d’aquelles 
estances i espais necessaris. Per la optimització de l’espai utilitzat per el pas 
dels conductes, el millor funcionament, i l’estalvi econòmic tant en el consum 
d’energia com en el material empreat, es calcularan els cabals necessaris 
de cada estança tenint en compte l’ús i el número màxim de persones en el
pitjor dels casos.pitjor dels casos.

RESIDENCIA (plantes pis)

 - Habitació (2 persones):
  Cabal: 0,0125 dm3/s x 2 pers. x 3600 s. = 90 m3/h
  Secció conducte: 90 m3/h / 4m/s / 3600 s. = 0,006 m2 =  Ø 0,09m

 - Bany (1 persona):
  Cabal: 0,020 dm3/s x 1 pers. x 3600 s. = 72 m3/h
    Secció conducte: 72 m3/h / 4m/s / 3600 s. = 0,005 m2 =  Ø 0,08m

 - Bogaderia (2 persones):
  Cabal: 0,0125 dm3/s x 2 pers. x 3600 s. = 90 m3/h
  Secció conducte: 90 m3/h / 4m/s / 3600 s. = 0,006 m2 =  Ø 0,09m

 - Vestíbul, sala d’estar i zona d’estudi (8 persones):
  Cabal: 0,0125 dm3/s x 8 pers. x 3600 s. = 360 m3/h
  Secció conducte: 360 m3/h / 4m/s / 3600 s. = 0,025 m2 =  Ø 0,18m

  - Residència (32 persones):
  Cabal: 0,0125 dm3/s x 32 pers. x 3600 s. = 1440 m3/h
  Secció conducte: 1440 m3/h / 4m/s / 3600 s. = 0,1 m2 =  Ø 0,35m

Reixeta d’impulsió i/o retorn d’aire:

Reixeta d’alumini de color blanc RAL 9010, connector amb clips 
metàl·lics a la part posterior de la reixeta, segellat hermeticament. 
La reixeta és per ser connectada en un tub circular. 

ESQUEMA SISTEMA AIRE / AIGUA

ESQUEMES I REFERÈNCIES

Sistema simiar al utilitzat en el projecte de la residencia d’estudiants 
de la Carboneria, d’aquesta manera els aparells queden amagats, 
ser millor tant per estetica com per menys deteriorament de 
l’aparell. 
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