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ESQUEMA CLIMATITZACIÓ AIRE-AIRE
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ESQUEMA CLIMATITZACIÓ AIGUA-AIRE

OBJECTIU
-Aconseguir un comportament climàtic de mercat
adient per als venedors, els clients i els aliments,
sense ser aquest requeriment molt elevat.
-Al ser un mercat d’envolvent interior, caldrà a més
assegurar la renovació d’aire.
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SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ
El sistema es resol amb dues solucions diferents
tenint en compte la demanda i les característiques
de cada zona.
1.-S’opta per un sistema de climatització aire-aire
per a la zona principal del mercat, ja que es tracta
d’un espai amb gran volum d’aire i on l’activitat
que s’hi desenvoluparà serà diària i requerirà una
renovació constant de l’aire.

DIMENSIONAT DELS CONDUCTES

2.- S’escull un sistema aire-aigua per als altres
espais de l’equipament. A la zona de despatx,
arxiu, sala de reunions i manteniment, s’opta per
un sistema de fan-coils amb l’ajuda d’un equip de
ventilació.

Obtenció del Cabal: 		

CLIMATITZACIÓ AIRE-AIRE
Aquest sistema té uns conductes d’aportació d’aire,
i uns conductes de renovació. L’aire aportat està
climatitzat. Sistema de climatització utilitzat, generalment, en espais de gran volum d’aire i per tant,
amb un requeriment calorífic elevat.
Zonificació: Donada la gran dimensió del mercat
en horitzontal, es plantegen tres sistemes de bombes de calor de aire-aire per cada agrupació de
zones de mercat.
-Zona Mercat 1 en PB
-Zona Mercat 2 en PB
-Zona Mercat 3 en P1
Situació UTA: Les tres unitats exteriors UTA de climatització se situen a l’espai intermedi entre la coberta de la terrassa i els wcs. Els conductes baixen i
es distribueixen per la zona 1,2 i 3 del mercat.
Alçada mínima: Es tracta de conductes de gran
diàmetre, per tant caldrà anar amb cura de respectar sempre l’alçada mínima permesa de 2.50 m.
Com en el cas del nou forjat (veure secció 1)
Conductes: Per la resta del mercat els conductes són vistos i passen a través de l’encavallada
subjectant-se a ella. (veure secció 3)
La xarxa de canonades passa d’un pis a un altre
per el nucli d’instal·lacions i per l’espai reservat per
a tal finalitat.
Recolzament passiu: Aquest sistema, té uns conductes d’impulsió, i uns de retorn de l’aire, tot i així els
lluernaris tindrán unes reixes de ventilació passiva,
integrades a la part del sòcol, que ajudaràn a la
renovació en certes zones. (veure secció 2)

SECCIÓ detall 3

E 1/50

Es calcula el cabal necessari per a garantir la renovació de l’aire i la ventilació adequada de tots els espais. Es dimensiona la secció dels conductes tenint en compte el cabal i la
velocitat de l’aire que hi ha de circular. La velocitat és de 6 m/s per a garantir el moviment de l’aire.

Obtenció de la Secció:
Espais 			

Volum m³ x Renov. aire/h = Cabal aire m³/h
Secció m²= Cabal m³/h / (Vel m/s x 3600)

Àrea (m²)

[ Volum m³ x Renov. aire/h = Cabal aire m³/h ]

[ Secció m²= Cabal m³/h / (Vel m/s x 3600)]

Ap. climatitzador

R

R

Zona mercat 1		
387 m² 		
1664 m³ x 7 Renov. aire/h
11648 m³/h
0.5392 m² = tub diàmetre 60 cm			
UTA climatització
Zona mercat 2		
387 m² 		
1664 m³ x 7 Renov. aire/h
11648 m³/h
0.5392 m² = tub diàmetre 60 cm			
UTA climatització
Zona mercat 3		
304 m² 		
1033 m³ x 7 Renov. aire/h
7235 m³/h
0.3349 m² = tub diàmetre 45 cm			
UTA climatització
Espai gestió		
120 m²		
408 m³ x 4 Renov. aire/h
1632 m³/h
0.0755 m² = tub diàmetre 30 cm			
UTA ventilació		
																			+ fan-coils 2 tubs Ø15

LLEGENDA ELEMENTS

2.5 alçada mínima permesa

fan-coil unitat de paret

conducte retorn ventilació. d: 30

conducte retorn ventilació. d: 30

conducte impulsió climatització. d: 60/45

conducte vertical impulsió climatització. d: 60/45

conducte retorn climatització. d: 60/45

conducte vertical retorn climatització. d: 60/45

conducte refrigerant cambres frigorífiques

conducte vertical d'extracció de calor del compressor

conducte aportació líquid refrigerant

conducte vertical d'extracció de calor de la BC

conducte retorn líquid refrigerant

extractor banys

extractor cuines bars

C
UTA v
BC

compressor cambres frigorífiques
aparell UTA ventilació
aparell Bomba de Calor

UTA.C

aparell UTA climatització mitjà

UTA.C

aparell UTA climatització gran

extracció fums: apertura integrada en lluernari (det.2)
ventillació: ventilador integrat lluernari (det.2)

PLANTA BAIXA_climatització

CLIMATITZACIÓ AIGUA-AIRE
Sistema de climatització utilitzat, generalment,
per a espais de condicions especials (geometria,
control...).
Zonificació: Aquesta solució s’utilitza a l’arxiu, el
despatx, la sala de reunions i manteniment.
S’escull aquest sistema ja que permet climatitzar de
manera independent cadascuna de les sales a les
quals abasteix. La BC i la UTA es situen a la zona
d’instal·lacions de la PB. Expulsen la calor a través
de conductes cap a la coberta.
Funcionament: El sistema consisteix en una unitat
centralitzada o bomba de calor aire-aigua (calefacció / refrigeració); d’unitats independents
(fan-coils) i d’un circuit tancat per on circula el líquid
refrigerant.
La bomba de calor escalfa / refrigera el líquid
del circuit tancat i l’envia a les unitats independents
(fan-coils), aquests capten l’aire de l’interior del
local on un ventilador l’impulsa i el fa passar pels
conductes escalfats / refrigerats. És en aquest moment quan es produeix l’intercanvi de temperatura.
Finalment, es filtra aquest aire i s’impulsa a l’interior
de la sala.
Renovació de l’aire: Es realitza mitjançant una
xarxa d’extracció d’aire UTA V de suport. Els conductes són vistos i passen a través de l’encavallada
i els envans, aportant l’aire a través de reixetes.
L’aportació d’aire en aquesta zona es farà a través
d’unes reixes situades als sòcols dels lluernaris.
(veure secció 2)
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