CRITERIS GENERALS CLIMATITZACIÓ

INSTAL·LACIONS: CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

El nou equipament acull diferents activitats que requereixen diferents necessitats pel que fa a la climatització, ja que
tots ells tenen diferència d’horaris, de temporalitat i de funcionalitat. Com en altres aspectes del projecte, es planteja
un ús diferenciat per a cada programa i de funcionalitat independent: biblioteca, residència i bar.
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El principal criteri aplicat a l’hora d’escollir el tipus de climatització, ha estat horaris i temporalitat.
En els espais públics amb gran moviment de persones i varietat horària, s’opta per climatitzar per aire gràcies al seu
comfort i rapidesa en assolir la temperatura desitjada.
Per altra banda, les zones privades com és la residència, s’opten per climatitzar mitjançant aigua amb un terra radiant
doble d’escalfor i fred.
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Acumulador aigua calenta

- BIBLIOTECA, BAR, SALA POLIVALENT I ACCÉS A LA RESIDÈNCIA. AIRE-AIRE, FAN-COILS
Com que aquests 3 espais tenen un ús força discontinu, s’opta per climatitzar amb un sistema aire-aire que amb poca
quantitat de temps es pot escalfar o refredar el local. Tot i això, com que la biblioteca compta amb sales d’ús i ocupació diversa, es decideix col·locar fan-coils en cada una de les sales d’estudi independents, i així puguin funcionar
tan sols quan estiguin ocupades.
El sistema general en l’espai a sota coberta de la planta baixa, va col·locat per sota del terra que es troba elevat 1m, i
pujant així per elements inclosos en el mobiliari de les estanteries i així ser l’aire explulsat o recuperat. En el cas on
hi ha fals sostre, a sota els apartaments, les canalitzacions d’aire van pel fals sostre, i l’aire és expulsat o recuperat per
reixetes.

Reixeta
UTA Unitat Tractament Aire
Canalització aire climatitzat: impulsió

Igual que la resta d’instal·lacions, cada programa té el seu propi local de maquinària amb la seva UTA, així tots els
programes poden funcionar independentment l’un de l’altre i controlar cadasqun el seu consum. Cada UTA es troba
en una sala ventilada d’accés des del carrer i ben aïllada acústicament, sobretot les que es troben properes a la biblioteca.
Des d’un principi, es va descartar col·locar les màquines a coberta, deixant-les així lliures i netes.
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Canalització aire viciat: retorn

- RESIDÈNCIA D’ESTUDIANTS
Pel que fa a la residència, es té molt en compte l’ocupació i la continuïtat d’us al llarg del dia i de l’any. Durant el
període lectiu de setembre a juliol la ocupació és elevada, mentre que durant els mesos estivals, disminueix. Tot i
això, s’opta per col·locar un terra radiant capaç d’escalfar l’ambient però també de refrigerar. Aquest sistema també
s’ajuda de l’energia solar per escalfar l’aigua i fer-la circular a 40ºC. Els dipòsits es troben un a la sala de màquines al
quart pis, i l’altra al primer pis de la zona d’apartaments.

Fan-Coil
Baixants aigua freda i calenta
Tubs distribució AF i ACS

VENTILACIÓ NATURAL
Tot espai de l’equipament està dissenyat per a poder tenir una ventilació natural mitjançant finestres cap a l’exterior.
D’altra banda, amb el sistema d’aire ja es força la ventilació en cas de no ser suficient la natural.
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INSTAL·LACIÓ CENTRALITZADA CALOR I FRED INDIVIDUAL
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1. Principios básicos de la
climatización radiante
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Cuando se evalúa un lugar de
estancia, se suele emplear la
temperatura de confort, que
se deﬁne como la temperatura
equivalente en la que una persona
tiene una sensación térmica de
confort. No se suele hablar de
humedad de comodidad, en parte
por la diﬁcultad para percibir la
humedad del aire, y por otra parte
porque por la poca inﬂuencia en
la pérdida de calor de una persona
cuando esta se encuentra próxima a
un estado de confort térmico.

Disipación de calor en condiciones
de confort.
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En resumen, en condiciones de
confort, tanto en invierno como
en verano, el calor se disipa de la
siguiente forma:
1.- Confort térmico representa
aquella condición en la cual
el organismo puede mantener
el equilibrio térmico, sin la
intervención del sistema de
termo-regulación propio.

22 - 24º C

24 - 26º C

T. aire 20º C / H. R. aire 40-50%

T. aire 25-26º C / H. R. aire 55-65%

T-op 22º C

T-op 24º C
28º C

32º C

22 - 24º C

22 - 24º C

24 - 26º C
Condiciones de funcionamiento
en invierno
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CLIMATITZACIÓ INTEGRADA
Com que una de les idees inicials del projecte era
deixar els arcs lliures de qualssevol element (exceptuant elements d’il·luminació), s’integra la climatització
en el mobiliari, principelment en les llibreries.
S’aprofita així també l’elevació d’1m que trobem a
dins de la biblioteca, i s’hi fa el pas d’instal·lacions
per allà.

EL TERRA RADIANT
Cada unitat habitacional disposa del seu terra radiant, essent
aquest només comú en les zones de pas, ja que així es climatitza tot fent la distribució per la residència.
A l’armariet de cada planta s’hi troba les connexions del terra
radiant amb la xarxa de distribuciño, i des d’allà es pot engegar
o aturar segons es vulgui.

BIBLIOTECA I RESIDÈNCIA D’ESTUDIANTS A L’ANTIGA FARINERA YLLA I ALIBERCH DE MATARÓ 		

Alumna: Roca Font, Alba		

22 - 24º C

22 - 24º C

20 - 22º C
Condiciones de funcionamiento
en verano

EL CLIMA A MATARÓ
Mataró gaudeix del clima mediterrani amb
els seus estius calorosos i hiverns suaus. La
seva temperatura màxima és de 32,8ºC a l’estiu mentre que a l’hivern la seva temperatura
mínima ronda els 5,9ºC.

MANUAL TÉCNICO DE CLIMATIZACIÓN INVISIBLE RESIDENCIAL UPONOR

MODE DE CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ AMB APAGAT ESTACIONAL
Les funcions d’apagat serveixen per estalviar energia elèctrica de la bomba.
Durant els períodes P1 la bomba funciona de manera continuada.
Durant els períodes P2 s’apaga sota determinades condicions. Lògicament, la
calefacció i la refrigeració depenen de l’estació de l’any.

Tutor: Pérez Mañosas, Antoni		

QT 2015 Tribunal 1

17

