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Climatització, ventilació i ACS

_Càlcul potŁncia Unitats exteriors clima

_Càlcul demanda ACS
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Biblioteca  +  Centre Expositiu

 •  05Instal•lacions Climatització 

150

Cafeteria

Centre expositiu 

Biblioteca 3

3

1

50

22

l/d.persona (60”C) persones l/dia

22

150

Total 172 l/dia

Per tant, la demanda anual sera, 450 l/dia x 365 dies = 165.250 l/any

ja que el 60 restant està abastit per les plaques. 

sistema de climatització Øs el 40% del subministrament, 

el cobrir de ha que el solars, plaques utilitzar Al 

Per tant, serà 165.250 l/any x 0,4 = 66.100 l/any

Banys

Sala

Cuina

Arxiu 

Zones exposició

Zones biblioteca palau (P2)

Administració biblioteca

Magatzem biblioteca

Biblioteca torre

15

per local (l/s)m2 œtils (l/s)

2 x 35 m2 = 70

0,7 x 350 m2 = 245

0,7 x 800 m2 = 560

0,7 x 400 m2 = 280

3 x 45 m2 = 135

0,7 x 46 m2 = 32

0,7 x 400 m2 = 280

Demanda energŁtica de calefacció i refrigeració, segons el DB HE-1 apartat 2.2:

414 m2

Superfície a climatitzar

Planta soterrani

Centre expositiu Biblioteca

200 m2

517 m2 200 m2

200 m2515 m2

721 m2

Planta baixa

Planta primera

Planta segona

TOTAL 1.321 m21.446 m2

cal, lim cal, base cal, sup

cal, base
Demanda centre expositiu:- Ens trobem a Barcelona, Zona climàtica C2          D     = 20 kWh/m2 any

cal, lim

D    = D      +  F       / S

cal, lim

cal, lim cal, base cal, sup

cal, lim

D    = D      +  F       / S

cal, lim

Demanda biblioteca

Banys

WC amb cisterna

Rentamans 

AFS

0,05 

0,1

ACS

0,03

0,065

Cuina 

0,2

0,1Rentavaixelles

Aigüera

0,15

0,1

Cabals instantànis (l/s)

450 l/dia

Per tant, la demanda anual sera, 172 l/dia x 365 dies = 62.780 l/any

Per tant, serà 62.780 l/any x 0,4 = 25.112 l/any

ACS
D  = D  •  densitat  •  C  •  AT

anual e

ACS
D  = 66.100 •  1  •  0,00116  •  (60-14)

D  = 3.527,1 kW/any = 9,7 kW

Demanda ACS Biblioteca

ACS
D  = D  •  densitat  •  C  •  AT

anual e

ACS
D  = 25.112 •  1  •  0,00116  •  (60-14)

D  = 1.339,9 kW/any = 3,7 kW

Demanda ACS Centre exposició

Banys

Sala

Cuina

Arxiu 

Zones exposició

Zones biblioteca palau (P2)

Administració biblioteca

Magatzem biblioteca

Biblioteca torre

Extracció (4qv)

15 l/s x 4 = 60

70 l/s x 4 = 280

32 l/s x 4 = 128

*Zona climàtica Barcelona, Z; classe de tiro 4 plantes, T-3

245 l/s x 4 = 900

280 l/s x 4 = 1100

135 l/s x 4 = 660

280 l/s x 4 = 1400

4380 / 3     = 1460
conductes

conductes

Si  qv > 1000                       Conducte        2x900 cm2               35 cm

Si 500 < qv < 750                Conducte        1x900 cm2               35 cm

Si 100 < qv < 300                Conducte        1x625 cm2               30 cm

cm              30 cm2        1x625                          Conducte 100 < qv Si 

560 l/s x 4 = 2040

Banys 15 l/s x 4 = 60

1401 / 2     = 701

2

2

2

2

Càlculs realitzats segons el DB HE-1

Càlculs realitzats segons el DB HS

D    = 29.920 kW/any = 81,9 kW

D    = 27.420 kW/any = 75 ,1 kW

ACS ACS

es necessita 1 conducte de 35 cm2 per cada una de les dues línies verticals.

Per tant, en el palau ens surt tres punts verticals amb 2 conductes de diàmetre 35 cm2 cada un. I en l’edifici annex, segons el predimensionat 

cal, lim

D    = 20,69 kWh/m2 any x 1.446 m2

D    = 20 kWh/m2 any  +  1.000/1.446 m2 

cal, lim

D    = 20,75 kWh/m2 any x 1.321 m2

D    = 20 kWh/m2 any  +  1.000/1.321 m2 

màxim els recorreguts horitzontals.

al reduir així per vertical dedistribució punts diferents tenir per planta en l’espai sectoritzaran quals les que d’interiors varies 

de suplementada exterior, natural l’aire de l’energia aprofita que exterior unitat una necessària es màquines, les a fa que Pel 

calent.o fred aire impulsaran que fan-coils als calenta o freda aigua subministrarà que temperatura baixa de calor de bomba 

d’una travŁs a rapidesa, certa amb i independentment climatitzats espais generar permetrà s’ens manera D’aquesta fan-coils. 

de base a d’aigua-aire sistema un s’escolleix que això per es i possible, màxim el instal•lació la integrar S’intentarà usuaris. als 

exigeixen disposar d’una certa temperatura de confort interior, s’ha de col•locar un sistema de climatització que generi un confort 

actuals demandes les que Donat sentit. aquest en regularitzades estaven no l’Łpoca de exigŁncies les que ja murs, dels inŁrcia 

la de travŁs a tŁrmicament funcinava on pertany, qual la a l’Łpoca per climatització de disposa no trobem ens quŁ el en L’edifici 

                                                            l’estiu. a ”C 24-26 de i l’hivern a ”C 18-22 de interior temperatura una exigeix ens qual El 

HE2. / 4 HS / 3 CTE-DB-HS del funció en regulat s’ha ventilació de i clima de instal•lacions les de predimensionat i diseny al Per 

creant així un circuit tancat.

mecànica, ventilació de sistema al reincorporarà el 

i natural aire a com extret l’aire aprofitarà que calor de 

recuperador un haurà hi on l’exterior a cap s’evacuarà 

i viciat l’aire s’extreurà on etc. magatzems, cuines, 

banys, ara com servei de espais els en situats (shunts) 

d’extracció punts als arribar fins l’interior, per circularà 

ventilació de aire aquest incorporat cop Un estances. 

les a renovat aire climatitzador del travŁs a incorporarà 

qual el d’aire tub un connecta es sistema aquest En coils. 

mecànic combinat amb el sistema de climatització dels fan 

sistema un planteja es general, ventilació la a fa quŁ Pel 

banys

magatzems

cuines

plaques, amb 5 m2 per ambdòs programes seria suficient. 

moltes necessiten es no que ja calenta l’aigua amb passa si que cosa d’amortir, difícil molt seria quals les innecessàries 

plaques unes tenir suposaria que Fet present. Øs hi no lloc el tØ que climatologia la per vegades, moltes sol el i l’hivern a Øs 

necessita Øs quan perquŁ elles en incidiria no sol el plaques, les de aportació aquesta necessitariem quan que ja Barcelona, 

a trobant-nos calefacció, la amb sentit tindria no Això energŁtic. estalvi cert un generant màquina, la a menys treballar farà 

que fet preescalfada aigua una aportaran quals els solars panells de sistema un amb recolzarem ens on punt aquest en Es 

                                         facilitat. amb incorporar poden s’hi forjats, dels resistŁncia la millorar de s’ha que donat paviment, 

mateix el en integrats tubs, dels recorregut el planteja Es interior. unitat la amb escalfada (ACS) calenta d’aigua la i pœblica 

El sistema de subministrament d’aigua es composa de dues xarxes, la d’aigua freda (AFS) connectada directament a la xarxa 

exigŁncies de la sala a la qual està climatitzant.

amplada fixa de 55 cm la qual es pot encabir en elles perquŁ l’intereix de les bigues Øs de 70 cm. Serà d’una dimensió o una altra segons les

una i cm 25 d’uns gruix un tenen que ja sostre, falç del gruix el així reduïnt biguetes les de voltes les entre incorporar-los permet ens 

cosa qual la 535x1.214x224, a fins 535x584x224 entre varien que dimensions unes tØ qual el sostres falç a per fan-coil de model FWM01D, 

d’impulsió d’aire renovat. 

sistema el tambØ incorporen sonora, com elŁctrica tant potŁncia de baixos nivells a treballen elements, dos  Tots funcionar. de ha quals 

FWV-DT/DF, model de fan-coil vist per a parets, d’unes dimensions de 564x774x226, amb longitud variable segons potŁncies exigides a les 

cas que no es col•loqui energia alternativa com Øs la solar. 

en CTE el segons necessària cosa 4.29), (EER energŁtica eficiŁncia d’alta qualificació la de Disposa 

                                                                                                                    mòdul. cada mm 1.305x830x1.790  de 

d’una potŁncia de 40-45 kW per la producció d’aigua calenta sanitària i calefacció. TØ unes dimensions 

disposa un cada on mòduls 4 a fins modulable unitat d’una tracta es que ja programes, del un cada en 

requerida potŁncia la amb compleix qual la HTW40001WDRN model exterior, unitat una per optat S’ha 

- Pas de les instal•lacions 

Planta soterrani Plantes tipus

Estança 2

Connexió electricitat

VàlvulaBomba
      general

1. Unitat exterior

Vàlvula + termostat
3. Fan coils

Estança 1

Vàlvula + termostat

Estança 3

Estança 2

Estança 1

       sector B

  2. Unitat interior

      sector A

  2. Unitat interior

4. Recuperador de calor

5. Shunts verticals

Aire natural

Aire viciat

AFS

A
F
S

Clau buidat

Vas expansiu

4. Kit Solar5. Col•lectors solars

precalentada 1.000 l

3. Dipòsit aigua 

ACS 250 l

4. Dipòsit 

Aigua precalentada 20-40”C

      ACS

  2. Unitat interior

per escalfar l’aigua

   Aporta energia 

ACS (60”C)

Retorn 

1_Planta coberta

2_Planta segona

3_Planta primera

4_Planta baixa

5_Planta soterrani

H2O Aire

_Climatització i ventilació

_Subministrament d’aigua

_Climatització i ACS

_Ventilació

_Elements sistema climatització 

Unitats fan coils

Tub refrigerant/calentat anada

Tub refrigerant/calentat retorn

Conducte entrada d’aire

Muntants ACS i calefacció

Muntant retorn d’aire (shunt)

Muntants retorn ACS i calefacció

Muntants aire natural

Muntants aigua plaques solars

_Llegenda:

Unitats fan coils

_Climatització 

_ACS i AFS

Xarxa pœblica AFS

coberta existent de teula

la en incorporades l’ACS a 

2,5 m2 de plaques solars per 

l’ACS 

a per solars plaques 

de m2 2,5 i kW 45 

2 Unitats exteriors de 

i recuperador de calor

2 Unitats exteriors de 45 kW 

mecànica de       35 cm2

2 Conductes d’extracció 

mecànica de       35 cm2

2 Conductes d’extracció 

mecànica de    35 cm2

Conducte d’extracció 

mecànica de    35 cm2

Conducte d’extracció 

mecànica de    35 cm2

Conducte d’extracció 

d’ACS (1.000 l 250 l).

dipòstis dos amb ACS), i C Sector 

B, Sector A, (Sector interiors unitats 

Sala de màquines, amb les diferents 

dipòstis d’ACS (1.000 l 250 l).

dos amb ACS), i segona Planta 

E, Sector D, (Sector interiors unitats 

Sala de màquines, amb les diferents 

sector D

Muntants 

sector E

Muntants 

Planta segona

Muntants 

Sector C

Muntants 

Sector A

Muntants 

Sector B

Muntants 

- AFS i ACS

                               renovat d’aire Conducte - 

- Tubs d’anada i retorn aigua climatitzadors

- Conducte d’aire renovat      

   climatitzadors

- Tubs d’anada i retorn aigua 

- Conducte d’aire renovat      

   climatitzadors

- Tubs d’anada i retorn aigua 

- Conducte d’aire renovat      

       natural d’aire Entrada - 

exteriorUnitat Connexió - 

   climatitzadors

- Tubs d’anada i retorn aigua 

- Conducte d’aire renovat      

       natural d’aire Entrada - 

     exterior Unitat Connexió - 

   climatitzadors

- Tubs d’anada i retorn aigua 

- Conducte d’aire renovat      

   climatitzadors

- Tubs d’anada i retorn aigua 

[Exclusivamente para uso acadØmico] 


