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1 INTRODUCCIÓ 

1.1 Antecedents 

Una petita empresa de cervesa artesanal necessita augmentar la producció i decideix 

construir una nau de nova construcció  que s’emplaçarà en un solar sense edificació 

prèvia en el municipi de Vilablareix, Girona. L’illa, envoltada pels carrers Carrer de 

Raset, Carrer Narcís Monturiol, Carrer del Güell i Avinguda de Lluís Companys, està 

dividida en dos parcel·les de diferent propietari. El terreny que és objecte d’estudi dona 

al costat del Carrer del Güell. En la següent Figura 1 s’ha resseguit de color morat el 

perímetre del terreny en qüestió: 

Figura 1: Imatge de l’emplaçament on es pretén executar la construcció de la cerveseria. 
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La nau està destinada a la producció i distribució de cervesa artesanal. El procés que 

s’hi realitza comença partint de grans de cereals germinats i assecats i altres 

ingredients com llúpol o additius aromatitzants. Damunt la superfície en que s’estén la 

nau s'executa tot el procés d’elaboració de cervesa; des de la barreja de maltes i 

llúpols, a la cocció i posterior fermentació d’aquesta per, finalment, ser embotellada, 

emmagatzemada i distribuïda.  

El procés d’elaboració és el següent: 

1-  El malt arriba en camions, s’emmagatzema i posteriorment es molt per tal de 

facilitar els processos biològics en l’etapa d’elaboració. 

2- El malt s’avoca en la màquina que elabora la cervesa el qual passarà per un procés 

amb un “increixendo” de temperatures, aturant-se en aquelles que sigui necessari, 

perquè el malt deixi les substàncies desitjades en el most (mescla d’aigua i malta)  

les quals donaran lloc al seu gust, olor i grau alcohòlic, finalitzant amb l’ebullició 

quan s’avocarà el llúpol. 

3- Un cop s’hagi finalitzada la cocció es refredarà el most de forma abrupta a través 

d’una màquina refrigeradora de procés cíclic d’evaporació de refrigerant. 

4- Aquest most s’escorrerà per tal de separar la malta de la solució líquida i es portarà 

en uns tancs de fermentació que estaran dins d’una cambra a una temperatura de 

10 a 20 ºC depenent de la varietat de malta utilitzada. 

5- Un cop passat el temps de fermentació adequat pel tipus de malta serà enviat a la 

zona d’envasat on s’afegirà glucosa a la mescla, s’emplenaran les ampolles i es 

precintaran. 

6- Per últim, s’emmagatzemaran les ampolles en el magatzem condicionat, que haurà 

de tenir una temperatura similar al de fermentació, fins que el camió reculli les 

comandes. Durant aquest procés la cervesa acaba de madurar i es carbonata. 

La fàbrica de cervesa ocupa una àrea edificada de 2866,36m2. La distribució de la nau 

consta d’un únic nivell de planta baixa a una alçada de 1,5m del nivell del carrer, 

d’aquesta manera es facilita la mobilitat per l’interior a l’hora que es tenen uns molls 

per la càrrega de mercaderies. Dins d’aquesta nau diàfana s’hi pot trobar diferents 

volums que constituiran les diverses zones on s’hi durà a terme les diferents activitats. 

A grans trets, podem distingir una zona d’oficines, on hi ha una amplia àrea de hall, 
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una sala de reunions, un espai de secretaria amb un petit menjador i uns lavabos; un 

magatzem per guardar-hi els ingredients de la cervesa (principalment malta i llúpol); 

un magatzem per guardar-hi els palets, ampolles i altres matèries no comestibles; una 

zona de fermentació tèrmicament condicionada; un magatzem de producte acabat 

també tèrmicament condicionat amb una zona d’expedició de mercaderies directa a 

camió i una gran zona diàfana on es faran tots els processos de producció.  

En el seu exterior, en la cara que dona al carrer Narcís Montoriol, hi podem trobar un 

pàrquing per a treballadors i directius de l’empresa; en la cara limítrofa amb el terreny 

de la mateixa illa, amb una distància entre elles de 15’30m, hi podem trobar una zona 

de càrrega de mercaderies a través d’un moll i les dos altres cares de la nau estan a 

una distància igual o superior a 6’50m del tancat perimetral que dona al carrer. 

1.2 Objecte 

En el present projecte se’ns requereix per part del peticionari el dimensionament de la 

instal·lació de baixa tensió de la fàbrica, l’adequació de la planta de la nau amb una 

instal·lació de contra incendis, la instal·lació tant de climatització de les oficines com 

la de refrigeració dels dos dels magatzems i la instal·lació de ventilació de les oficines. 

1.3 Especificacions i abast 

Per tal de poder dotar la nau d’equips professionals a l’hora  d’elaborar cervesa primer 

de tot se li ha de calcular i dimensionar les diferents instal·lacions que donaran servei 

a aquesta maquinària. 

La fàbrica requereix en primera instància de l’adequació de zones refrigerades ja que 

el procés de fermentació necessita una temperatura concreta per tal que es dugui a 

terme en perfectes condicions. D’aquesta manera, s’habilitaran dos zones 

refrigerades. Es dimensionarà la instal·lació de refrigeració, calculant-ne les càrregues 

tèrmiques a vèncer i els diàmetres dels conductes que transportaran el fluid tèrmic així 

com els elements auxiliars de la instal·lació.  

Les oficines també gaudiran d’un sistema de climatització el qual també necessitarà 

el càlcul de càrregues tèrmiques, el dimensionat dels conductes i el dimensionat dels 

elements auxiliars. A més, estarà compaginat amb una instal·lació de renovació d’aire 
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on s’haurà de calcular les dimensions dels conductes de ventilació i dimensionar 

l’intercanviador de calor.  

Com és d’esperar, la nau necessitarà d’instal·lacions bàsiques com la instal·lació 

elèctrica de baixa tensió. Se’ns requereix el càlcul de les seccions dels cables, les 

capacitats màximes de cada línia i el dimensionament de les proteccions de les 

diferents ramificacions de la xarxa elèctrica. 

Per últim, se’ns demana que s’adeqüi tota la planta de la nau amb una instal·lació de 

contra incendis capaç de garantir la seguretat dels seus ocupants en cas de foc en el 

recinte. 
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2 INSTAL·LACIÓ DE CONTRAINCENDIS 

2.1 Dades generals 

La nau industrial té com a ús principal la producció, l’emmagatzematge i la gestió 

logística de la cervesa artesanal i ocupa una zona construïda de 2866’36m2. Aquesta 

nau està formada d’una planta baixa i la seva alçada d’evacuació és de 1,5m.  

La configuració de l’establiment respecte els edificis o establiments veïns és tipus C 

segons el Codi Tècnic d’Edificació:  

TIPO C: “El establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio, o varios, en su 

caso, que está a una distancia mayor de tres metros del edificio más próximo de otros 

establecimientos. Dicha distancia deberá estar libre de mercancías combustibles o 

elementos intermedios susceptibles de propagar el incendio.” Tal i com es mostra en 

la següent Figura 2: 

 

 

 

 

Figura 2: Representació gràfica d’un establiment tipus C respecte l’edifici veí. 

Dins de la nau podem trobar diferents zones amb activitats diferenciables. A 

continuació es detallarà l’activitat de cada zona o àrea d’incendis (aquesta informació 

es pot veure deforma resumida en el Plànol-03: 

- Sector d’incendi 1 (obrador): El sector 1 comprèn la sala obrador, espai on es 

realitza la mescla i cocció de la cervesa; el taller de manteniment, zona on 

s’arreglen les màquines o aparells espatllats; el magatzem d’ampolles i palets, àrea 

d’emmagatzematge de matèria no comestible; una petita sala on hi ha 

compressors frigorífics i un lavabo. Segons el Reglament de Seguretat Contra 

Incendis en establiments Industrials (RSCIEI), s’haurà de calcular la càrrega de foc 

d’aquest sector mitjançant les següents activitats: 

o Begudes alcohòliques, venta (sala obrador): 1133,38 m2 
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o Aparells, tallers de reparació (Taller de manteniment): 54,15 m2 

o Palets de fusta, magatzem (magatzem d’ampolles i palets): 74,52 m2 

o Edificis frigorífics (Sala de compressors): 15 m2 

*El lavabo del taller i el passadís que condueix fins aquest, estan inclosos en la àrea del Taller de 

manteniment i prenen la seva càrrega de foc. 

- Sector d’incendi 2 (Magatzem condicionat): El sector 2 comprèn el magatzem 

condicionat i el moll de càrrega adjunt. En aquesta zona s’emmagatzema el 

producte acabat i se’l prepara per ser embarcat segons comanda. A través del 

RSCIEI, es calcularà la càrrega de foc d’aquest sector mitjançant la següent 

activitat: 

o Begudes alcohòliques, emmagatzematge: 469’45m2 

- Sector d’incendi 3 (Magatzem de fermentació): El sector 3 comprèn exclusivament 

el magatzem de fermentació, espai on s’emmagatzema la cervesa amb glucosa en 

grans dipòsits durant setmanes per tal de propiciar la reacció biològica que 

alcoholitza la solució. Segons el RSCIEI, s’haurà de calcular la càrrega de foc 

d’aquest sector mitjançant la següent activitat: 

o Begudes alcohòliques, emmagatzematge: 415’8m2 

- Sector d’incendi 4 (Oficines): El sector 4 comprèn tota la zona d’administració, àrea 

on es gestiona la part administrativa de l’empresa; la sala de reunions, espai on es 

reuneixen els alts càrrecs de l’empresa amb clients o entre ells; el hall, espai de 

pas o que s’utilitza de sala d’espera. Tot el sector d’incendis té una àrea total de 

323,51 m2 i, com que té un ús administratiu i la superfície és superior a 250 m2, es 

regeix amb el Codi Tècnic de l’Edificació. 

- Sector d’incendi 5 (Sala de calderes): El sector 5 compren únicament la sala de 

calderes. Segons el RSCIEI, s’haurà de calcular la càrrega de foc d’aquest sector 

mitjançant la següent activitat: 

o Edificis de calderes: 162m2 
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- Sector d’incendi 6 (Magatzem de malta i llúpol): El sector 6 compren única i 

exclusivament el magatzem de malta i llúpol a causa de l’activitat que s’hi duu a 

terme. En aquest sector s’emmagatzema totes les matèries comestibles i 

necessàries a l’hora de produir cervesa, principalment hi ha malta i llúpol. Segons 

el RSCIEI, s’haurà de calcular la càrrega de foc d’aquest sector mitjançant les 

següents activitats: 

o Llúpol, emmagatzematge: 36m2 

o Malta, emmagatzematge: 70’44m2 

2.2 Límits a l’extensió de l’incendi 

2.2.1 Sectorització interior 

Càrrega de foc 

A través del Reglament de Seguretat Contra Incendis en establiments Industrials 

(RSCIEI) obtindrem, en el ANNEX B, el nivell de risc que s’atorgarà a cada sector 

d’incendis. 

Superfícies i usos 

A continuació es fa la justificació de superfície dels diferents sectors d’incendis de la 

nau segons el càlcul de càrrega de foc calculat en el Annex B.2 i la següent Taula 1 

extreta del RESCIEI: 

 

 

 

 

 

 



Memòria i Annexes   Instal·lacions d’una cerveseria 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 1: Límit de superfície segons el risc intrínsec del sector d’incendi. 

- Sector d’incendi 1 (Sala obrador): 

Aquesta zona d’incendi és la més extensa de totes amb una àrea de 1277,05 m2. La 

seva geometria és irregular i limita amb tots els altres sectors d’incendis i amb 

l’exterior. S’hi desenvolupen diverses activitats per a la producció de la cervesa com: 

- Mesclat de maltes 

- Cocció de la cervesa 

- Embotellat de la cervesa 

Com que aquestes activitats són industrials es regeix segons el RSCIEI. Li correspon 

un nivell de risc intrínsec de 5, per tant, els seu límit de superfície al ser una nau de 

tipo C és de 3500m². 

R// 1277 m² < 3500 m² -> el sector compleix amb els límits. 
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- Sector d’incendi 2 (Magatzem condicionat): 

En el sector d’incendi 2 hi trobem un magatzem condicionat unit a un moll de càrrega 

on s’hi guarda la mercaderia abans de ser distribuïda en camions al clients. Aquesta 

zona té una àrea de 469,45m² i limita amb els sectors d’incendis de l’obrador, les 

oficines i l’exterior. Com que és un ús industrial es regeix segons el RSCIEI. Li 

correspon un nivell de risc intrínsec de 7, per tant, els seu límit de superfície al ser una 

nau de tipo C és de 2500 m². 

R// 470 m² < 2500 m² -> el sector compleix amb els límits. 

- Sector d’incendi 3 (Magatzem de fermentació): 

En el sector d’incendi 3 hi trobem una zona on s’emmagatzema cervesa amb glucosa 

en dipòsits d’una alçada de 3m. Aquest procés serà el que alcoholitzarà la cervesa. 

Aquesta zona té una àrea de 415,8m² i limita amb els sectors d’incendis de l’obrador, 

la sala de calderes i l’exterior. Com és un ús industrial es regeix segons el RSCIEI. Li 

correspon un nivell de risc intrínsec de 6, per tant, el seu límit de superfície al ser una 

nau de tipus C és de 3000 m² 

R// 416 m² < 3000 m² -> el sector compleix amb els límits. 

- Sector d’incendi 4 (Oficines): 

Aquest sector d’incendi 4 s’utilitza per la part administrativa de l’empresa, tant per 

portar la comptabilitat, com per poder fer reunions entre socis, com per poder tancar 

algun contracta empresarial. Aquest sector limita amb els sectors d’incendis de 

l’obrador, el magatzem de malta i llúpol, el magatzem condicionat i l’exterior. Com que 

aquesta activitat no es considera industrial i té una superfície superior a 250m2, s’ha 

de regir-se pel CTE-DB-SI. Segons el Codi Tècnic, podria formar part d’un sector 

d’incendis que tingués un altre us que no fos d’administració (per ex: Industrial) ja que 

la seva àrea és inferior a 500m2. Tot i així, s’ha considerat com a sector independent 

amb la qual cosa el seu límit pel sector és de 2500m2. 

R// 326 m2 < 2500 m2 -> el sector compleix amb els límits. 
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- Sector d’incendis 5 (Sala de calderes): 

En el sector d’incendi 5 està constituït per una única sala on hi trobem, en una 

cantonada, una caldera de potència inferior a 70kW. En aquesta sala no es duu cap 

altre activitat, té unes dimensions de 162m2 i limita amb els sectors d’incendis de 

l’obrador, el magatzem de fermentació i l’exterior. Com que és un ús industrial es 

regeix segons el RSCIEI. Li correspon un nivell de risc intrínsec de 1, per tant, NO té 

límit de superfície al ser una nau de tipus C. 

R// 162 m² < sense límit -> el sector compleix amb els límits. 

- Sector d’incendis 6 (magatzem de malta i llúpol): 

En el sector d’incendi 6 hi trobem un magatzem de productes alimentaris que en la 

major part hi ha malta i llúpol. Aquest sector ocupa una superfície útil de 106m2 i limita 

amb els sectors d’incendis de l’obrador i les oficines. Com que és un ús industrial es 

regeix segons el RSCIEI. Li correspon un nivell intrínsec de 8, per tant, el seu límit de 

superfície al ser una nau de tipus C és de 2000m2. 

Elements separadors interiors 

De forma genera, totes les portes que separin dos sectors d’incendis han de ser portes 

tallafoc amb una resistència, com a mínim, igual a la meitat que la resistència que 

tingui la paret en que està continguda o bé la quarta part d’aquesta en cas que el pas 

es realitzi a través d’un vestíbul previ.  

En el cas que la paret mitgera estigui en contacte amb dos o més sectors, aquesta 

adoptarà la resistència al foc del sector amb major resistència. S’ha de tenir en conte 

que les parets mitgeres només han de proporcionar integritat i aïllament tèrmic (EI) els 

minuts indicats. Tots els sectors que es regeixin amb el reglament RSCIEI adoptaran 

la resistència al foc de les parets mitgeres segons les puntualitzacions descrites 

anteriorment i el nivell de risc intrínsec de la sala que limiten seguint la Taula 2 

proporcionada a continuació: 
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TAULA 2: Estabilitat al foc per elements estructurals regits per RSCIEI. 

Es descriuran a continuació la resistència al foc de cada sala i les solucions 

constructives emprades per a aconseguir aquesta resistència exigida. 

- Obrador: Aquesta zona necessita una resistència al foc EI-60 i es protegirà amb 

plaques rígides ja que necessita d’una higiene que el morter no pot proporcionar. 

- Taller de manteniment: El taller necessita una resistència al foc EI-60 i es protegirà 

amb plaques rígides en els tancaments verticals i amb morter en el tancament 

horitzontal. 

- Sala de Calderes: Aquesta sala necessita una resistència al foc EI-30 i es protegirà 

tota ella amb morter ja que té un cost inferior i no és necessari una aparença 

estètica. 

- Magatzem Climatitzat, magatzem de fermentació i magatzem de malta i llúpol: 

Aquests magatzems necessiten una resistència al foc EI-90 i, degut a la higiene 

que han de tenir i per tal de facilitar les tasques de neteja, es protegeixen amb 

plaques rígides tant en el perímetre com en el sostre. 
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- Magatzem d’ampolles i palets: Aquest magatzem necessita una resistència al foc 

EI-60 i, com que no ha de gaudir del grau d’higiene que els anteriors, emprarem 

morter tant per les parets com pel sostre. 

- Sala de compressors: Aquesta sala necessita una resistència al foc EI-60 i es 

protegirà tota ella amb morter ja que no necessita una aparença estètica i el cost 

és inferior. 

Per altra banda, com que les oficines es regeixin pel reglament CTE-DB-SI del Codi 

Tècnic, aquestes hauran de complir la Taula 3 que es mostra a continuació:  

 

 

 

 

TAULA 3: Estabilitat al foc per elements estructurals regits per CTE-DB-SI. 

Si alguna paret està en contacte amb un sector on se li exigeixi més resistència al foc 

que en el sector pel qual ha estat calculat, adoptarà la resistència al foc del sector amb 

major resistència. 

- Oficines: Aquesta zona, que necessita una resistència al foc EI-60, es protegirà 

recobrint el perímetre en contacte amb un altre sector d’incendi contigu (com la 

zona 1 o 2) amb plaques rígides. El sostre es protegirà amb morter i els 

components situats en l’interior del falç sostre hauran de ser amb unes propietats 

B-s3 d0 o més favorables. Aquestes propietats són: 

o  Combustibles però amb una contribució al foc molt baixa (B) 

o Alta opacitat dels fums produïts 

o No produeix caiguda de gotes o partícules inflamades. 

A més, els cables que passen pel falç sostre no han de ser propagadors d’incendis 

i han de tenir una emissió de fum i opacitat reduïda. 

2.2.2 Sectorització per coberta 
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La coberta de la nau està classificada com a coberta lleugera atès que té un pes 

inferior a 100 kg/m2. Tot i així, com que no es pot justifica una seguretat en els 

recorreguts d’evacuació en el cas d’una fallada de la coberta, aquesta es regirà segons 

la Taula 2 d’aquest mateix subapartat. La coberta adoptarà el nivell de risc intrínsec 

dels sectors directament en contacte. En els sectors d’incendi que no arribin fins a 

l’alçada del sostre, la projecció de coberta d’aquestes adoptaran el nivell de risc 

intrínsec del sector d’incendi obrador, tan mateix, s’hauran de protegir amb una 

resistència al foc R-60. 

La protecció es farà mitjançant una capa de pintura intumescent en l’estructura d’acer 

ja que es vol tenir una sala obrador higiènica i estètica per poder ensenyar-la als 

clients. 

- Sector d’incendi obrador: Aquesta zona de coberta necessita una resistència al foc 

EI-60 ja que té un nivell de risc intrínsec de grau mig. 

- Sector d’incendi magatzem climatitzat: La coberta d’aquest sector adoptarà una 

resistència al foc EI-90 ja que té un nivell de risc intrínsec de grau alt. 

- Sector d’incendi magatzem de fermentació: La coberta d’aquest sector adoptarà 

una resistència al foc EI-90 ja que té un nivell de risc intrínsec de grau alt. 

- Sector d’incendi sala de Calderes: La coberta d’aquest sector interior adoptarà una 

resistència al foc EI-30 ja que té un nivell de risc intrínsec de grau baix. 

- Sector d’incendi magatzem de malta i llúpol: La coberta d’aquest sector interior 

adoptarà una resistència al foc EI-90 ja que té un nivell de risc intrínsec de grau 

alt. 

- Sector d’incendi oficines: La coberta d’aquest sector interior adoptarà una 

resistència al foc EI-60 ja que es regeix pel CTE i la seva alçada és inferior a 15m. 

Per veure les resistències que adopten les parets, anar al Plànol-05. 

2.2.3 Sectorització per façana 

Com que la nau és de tipus C, quan una paret mitgera, un forjat o una paret que 

compartimenti sectors d’incendi mori en una façana, la resistència al foc de la franja 
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talla foc de mínim 1 m d’amplada serà, com a mínim, igual a la mitat de la exigida a 

aquell element constructiu com es mostra en la següent Figura 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Resistència al foc d’un element constructiu compartimentador (mitgera, forjat o paret) que 

mor en una façana. 

Quan les canonades que creuin un sector d’incendi estiguin fetes de material 

combustible o fusible, el sistema de segellat ha d’assegurar que l’espai intern que 

deixa la canonada al fondre’s o cremar també queda segellat. 

Els sistemes de conductes, tant verticals com horitzontals, que creuin elements de 

compartimentació que la seva funció no permeti l’ús de comportes (extracció de fums, 

ventilació de vies d’evacuació, d’instal·lacions, etc.), han de ser resistents al foc o estar 

adequadament protegits en tot el seu recorregut amb el mateix grau de resistència al 

foc que els elements travessats, i provats amb la norma UNE-EN aplicables. 

Per veure les resistències que adopten les parets, anar al Plànol-05. 
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2.2.4 Sectorització dels espais ocults i passos d’instal·lacions 

Tots els forats, horitzontals o verticals, que comuniquin un sector d’incendis amb un 

espai exterior a ell han de ser segellats de manera que mantinguin una resistència al 

foc que no sigui menor a: 

- La resistència al foc del sector d’incendi, quan es tracti de comportes de 

canalització d’aire de ventilació, calefacció o condicionament de l’aire. 

- La resistència al foc del sector d’incendi, quan es tracti de segellats de orificis de 

pas de manyocs de cables o safates d’aquests. 

- La meitat de la resistència al foc del sector d’incendi, quan es tracti de segellats de 

orificis de pas de canalització de líquids no inflamables ni combustibles. 

- La resistència al foc del sector d’incendi, quan es tracti de segellats de orificis de 

pas de canalitzacions de líquids inflamables o combustibles. 

- Un mig de la resistència al foc del sector d’incendi, quan es tracti de tapes de 

registre de conductes d’instal·lacions. 

2.2.5 Resistència al foc de l’estructura portant 

La nau que s’està avaluant està formada per una estructura portant constituïda per un 

conjunt de pòrtics formats per perfils en doble T, nusos rígids i suports encastats als 

fonaments que es troben connectats entre elles amb creus de sant Andreu i amb un 

travat lateral de les columnes mitjançant uns perfils en L.  

Tota aquesta estructura estarà protegida en funció de la Taula 2 esmentada en aquest 

mateix subapartat i adoptarà el nivell de risc intrínsec dels sectors que estiguin 

directament en contacte amb aquesta. Els elements estructurals portants que puguin 

travessar un o més sectors d’incendi adoptaran la resistència al foc del sector amb un 

nivell de risc intrínsec més elevat i es protegiran conseqüentment. Per tal d’aconseguir 

una protecció estètica i higiènica, es protegiran aquests elements estructurals 

mitjançant una pintura intumescent adequant el gruix d’aquesta en cada cas per tal de 

garantir la protecció següent:  
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- Sector d’incendi obrador: Els elements estructurals ubicats en aquest sector 

necessiten una resistència al foc REI-60 ja que té un nivell de risc intrínsec de grau 

mig. 

- Sector d’incendi magatzem climatitzat: Els elements estructurals ubicats en aquest 

sector necessiten una resistència al foc REI-90 ja que té un nivell de risc intrínsec 

de grau alt. 

- Sector d’incendi magatzem de fermentació: Els elements estructurals ubicats en 

aquest sector necessiten una resistència al foc REI-90 ja que té un nivell de risc 

intrínsec de grau alt. 

- Sector d’incendi sala de Calderes: Els elements estructurals ubicats en aquest 

sector necessiten una resistència al foc REI-30 ja que té un nivell de risc intrínsec 

de grau baix. 

- Sector d’incendi magatzem de malta i llúpol: Els elements estructurals ubicats en 

aquest sector necessiten una resistència al foc REI-90 ja que té un nivell de risc 

intrínsec de grau alt. 

- Sector d’incendi oficines: Els elements estructurals ubicats en aquest sector 

necessiten una resistència al foc REI-60 ja que la seva alçada és inferior a 15 m. 

Per veure les resistències que adopten les parets, anar al Plànol-05. 

2.2.6 Reacció al foc dels revestiments interiors i exterior de façanes 

Les exigències de comportament al foc dels productes de construcció es defineixen 

determinant la classe que han d’aconseguir, segons la norma UNE-EN 13501-1 per 

aquells materials per els que existeixi norma harmonitzada i ja estigui en vigor el 

marcat “CE”. 

Les condicions de reacció al foc aplicables als elements constructius es justificaran: 

a) Segons la classe que figura en cada cas, en primer lloc, conforme a la nova 

classificació europea. 

b) Segons la classe que figuri en segon lloc entre parèntesis, conforme a la 

classificació que estableixi la norma UNE-23727. 
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Per als productes emprats com a revestiment o acaba superficial han de ser: 

- En terres: De classe CFL-S1 (M2), o més favorables. 

- En parets i sostres: De classe C-S3 d0 (M2), o més favorables. 

- Revestiment exterior: : De classe C-S3 d0 (M2) o més favorables 

Quan un producte que constitueixi una capa continguda en un terra, paret o sostre 

sigui d’una classe més desfavorable que la exigida al revestiment corresponent, 

segons l’apartat 3.1 del RSCIEI, la capa i el seu revestiment, en el seu conjunt, serà 

com a mínim EI-30. 

Aquest requisit no serà exigit en sectors industrials classificats amb un nivell de risc 

intrínsec baix, ubicats en edificis de tipo B o C per els que serà suficient la classificació 

D-S3 d0 (M3) o més favorable. 

Els productes situats en l’interior de falsos sostres o terres elevats, tant els utilitzats 

per aïllament tèrmic i per condicionament acústic com els que constitueixin o 

revesteixin conductes d’aire condicionat o de ventilació, etc., han de ser de classe B-

S3 d0 (M1) o més favorables. Els cables que recorrin aquestes zones hauran de ser 

no propagadors d’incendi i amb emissió de fum i opacitat reduïda. 

2.2.7 Sectorització respecte veïns 

Com que la nau objecte d’anàlisis és de tipus C, no s’ha de tenir en consideració cap 

aspecte rellevant que ens sigui d’aplicació. 

2.3 Evacuació dels ocupants 

Un origen d’evacuació és qualsevol punt ocupable d’un edifici, exceptuant els de 

l’interior dels habitatges i els dels recintes o conjunt d’ells comunicats entre si en els 

que la densitat de la ocupació no accedeixi de 1 persona cada 10m2 i que la seva 

superfície no sigui superior a 50m2, com pot ser les habitacions d’un hotel, residencia 

o hospital, els despatxos d’oficines, etc. 

Segons els càlculs realitzats en l’Annex B.3, les ocupacions dels diferents sectors 

seran les que es mostren en la següent Taula 4: 
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SECTOR D’INCENDI OCUPACIÓ 

Sala obrador 10 

Magatzem condicionat 7 

Magatzem de fermentació 4 

Magatzem d’ampolles i palets 3 

Magatzem de malta i llúpol 3 

Taller de manteniment 3 

Oficines 84 

SECTOR D’INCENDI OCUPACIÓ 

Sala de calderes 3 

Taula 4: Ocupació dels diferents sectors d’incendi. 

2.4 Número de sortides i longitud dels recorreguts d’evacuació 

Cada sector d’incendi ha de constar d’una o més sortides d’emergència segons les 

dimensions i el nivell de risc intrínsec del sector d’incendis. Si tenim en conta el nivell 

de risc intrínsec dels sectors, se’ns limita les longituds d’evacuació des de qualsevol 

punt  fins a una porta d’emergència segons la Taula 5 que tenim a continuació: 

 

 

 

 

 

Taula 5: Longitud d’evacuació segons el nivell de reis intrínsec i el número de sortides. 

(*) Per les activitats de producció o emmagatzematge classificades com a risc baix de 

nivell 1, en les que es justifiqui que els materials implicats són exclusivament de classe 

A i els productes de construcció, incloent els revestiments, són igualment de classe A, 

podrà augmentar-se la distància màxima d’evacuació fins a 100m.  

(**) La distància es podrà augmentar a 50 m si la ocupació és inferior a 25 persones. 

(***) La distància es podrà augmentar a 35 m si la ocupació és inferior a 25 persones. 
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Les portes han estat dimensionades seguint el reglament corresponent per a cada 

sector d’incendi  que, en aquest cas, el càlcul és igual per tota la nau: 

- Amplada batent de porta ≥ 𝑃/200 ≥ 0’8 m  

(Sent P, la ocupació acumulada dels recorreguts d’evacuació i tenint en compte que 

l’amplada de la batent de la porta no pot ser menor de 0’6 m ni superar els 1’23 m) 

Com que l’ocupació màxima prevista per a la nau és de 117 persones, es pot agafar 

com a dimensió de les sortides d’evacuació de 0’8 m o més favorable. A més, com 

que l’ocupació del vestíbul és superior a 50 i hi pot haver personal no familiaritzat amb 

la instal·lació, la porta d’entrada principal des de l’exterior de dos batents s’obrirà a 

través del mecanisme UNE EN 1125. 

*Per veure els sentits d’obertura que adopten les batents de les portes i la seva 

situació, anar al Plànol-04. 

2.5 Alçada d’evacuació 

L’alçada d’evacuació de l’edifici és de 1’5 m descendent en tota la planta. Per aquest 

motiu, no es prendran mesures addicionals al respecte. 

2.6 Espai exterior segur 

Aquest espai es considera aquell en el que es pot donar per finalitzada la evacuació 

dels ocupants de l’edifici, degut al compliment de les següents condicions: 

- Permet la dispersió dels ocupants que abandonen l’edifici en condicions segures. 

- Es pot considerar que aquesta condició es verifica quan l’espai exterior té, davant 

cada sortida de l’edifici que comuniqui amb ell, una superfície de com a mínim 

(0’5P)m2 dins de la zona delimitada amb un radi de (0’1P)m de distància des de la 

sortida de l’edifici, següent P el número d’ocupants que sigui previst la seva 

evacuació per aquella sortida. Quan P no excedeixi a 50 persones no és necessari 

comprovar aquesta condició. 

- Si l’espai considerat no està comunicat amb la xarxa viària o amb altres espais 

oberts no pot considerar-se cap zona situada a menys de 15 m de qualsevol part 
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de l’edifici, excepte quan estigui dividit en sectors d’incendis estructuralment 

independents entre sí amb sortides també independents al espai exterior, en 

aquest cas aquesta distància es podrà aplicar únicament respecte del sector 

afectat per un possible incendi.  

- Permet una amplia dispersió del calor, fum i gasos produïts per l’incendi. 

- Permet l’accés dels efectius de bombers i dels mitjans d’ajuda al ocupants que, 

en cada cas, es considerin necessaris.  

*Per veure els espais exteriors segurs considerats, anar al Plànol-04. 

2.7 Instal·lació de protecció contra incendis 

La protecció activa contra incendis té com a funció específica la detecció, control i 

extinció de l’incendi, a través d’una lluita directe contra el mateix, i per tant facilitar la 

evacuació.  

2.7.1 Sistema automàtic de detecció 

El reglament RSCIEI ens obliga a instal·lar sistemes automàtics de detecció d’incendis 

en els sectors dels establiments industrials quant en ells s’hi desenvolupin les 

següents activitats entre d’altres: 

a) Activitat de producció, muntatge, transformació, reparació o altres diferents al 

emmagatzematge si: 

a. Estan ubicades en edificis de tipus C, el seu nivell de risc intrínsec és mig i la 

seva superfície total construïda és de 3.000 m2 o superior. 

b) Activitats d’emmagatzematge si: 

a. Estan ubicades en locals tipus C, el seu nivell de risc intrínsec és alt i la seva 

superfície total construïda és de 800 m2 o superior.  

Per aquest motiu, no és exigit en cap cas ja que el sector obrador té un risc intrínsec 

mig i una superfície inferior als 3.000 m2 i els diferents sectors d’emmagatzematge no 

arriben a la superfície màxima de 800 m2. 



Instal·lacions d’una cerveseria   Memòria i Annexes  

    

 

27 

 

Per la part del sector d’oficines, segons el CTE-DB-SI, només s’exigeix a sectors 

superiors als 2000 m2 amb un nivell de risc alt o en tots els casos quan es tingui una 

superfície superior als 5000 m2. En el cas d’estudi, no s’exigeix ja que la superfície és 

inferior a 2000 m2. 

2.7.2 Sistema manual d’alarma 

Els sistemes manuals d’alarmes d’incendi estan constituïts per un conjunt de 

polsadors que permetran transmetre voluntàriament pels ocupants del sector, una 

senyal a una central de control i senyalització permanentment vigilada, de tal forma 

que sigui fàcilment identificable la zona en la qual ha sigut activat el polsador.  

El reglament RSCIEI ens obliga a instal·lar sistemes manuals de detecció d’incendis 

en els sectors dels establiments industrials quan en ells si desenvolupin les següents 

activitats entre d’altres: 

a) Activitat de producció, muntatge, transformació, reparació o altres diferents al 

emmagatzematge si: 

a. La seva superfície total construïda és de 1.000 m2 o superior, o 

b. No es necessiti la instal·lació de sistemes automàtics de detecció d’incendis, 

segons l’apartat 3.1 del annex III del RSCIEI. 

b) Activitats d’emmagatzematge si: 

a. La seva superfície total construïda és de 800 m2 o superior, o 

b. No es necessiti la instal·lació de sistemes automàtics de detecció d’incendis, 

segons l’apartat 3.1 del annex III del RSCIEI. 

Per aquest motiu, com que en els dos casos no ens és necessària la instal·lació de 

sistemes automàtics de detecció d’incendis, s’haurà d’instal·lar un conjunt de 

polsadors en els diferents sectors industrials. 

Per la part del sector d’oficines, segons el CTE-DB-SI, només s’exigeix a sectors 

superiors als 1000 m2. En el cas d’estudi, tot i tenir una superfície molt inferior, 

s’instal·larà un sistema de polsadors per tal d’augmentar la seguretat en l’edifici.  
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La distribució dels polsadors es defineix de la següent manera. Es situarà un polsador 

manual, en tot cas, junt a cada sortida d’evacuació contra incendis i la distància 

màxima a recorre des de qualsevol punt fins a arribar a un polsador no ha de superar 

els 25 m.  

Es pot visualitzar la distribució dels sistemes manuals d’alarmes d’incendi a través del 

Plànol-04. 

2.7.3 Sistema de comunicació d’alarma 

El sistema de comunicació d’alarma permet emetre senyals acústiques i/o visuals als 

ocupants d’un edifici. Pot estar integrat junt amb el sistema automàtic de detecció 

d’incendis en un mateix sistema. 

Segons el reglament RSCIEI, s’instal·larà aquest sistema en tots els sectors d’incendi 

de l’establiment industrial, si la suma de la superfície construïda de tots els sectors 

d’incendi del establiment és de 10.000 m2 o superior. 

En el cas que ens pertoca, la superfície total construïa és de 2.800 m2 i, per tant, no 

és necessari l’ús d’aquest sistema, no obstant, s’instal·larà una alarma sonora en les 

oficines, una altra en el sector de l’obrador i una altre d’exterior, a la façana que dona 

al pàrquing. 

Es pot visualitzar les ubicacions de les alarmes sonores a través del Plànol-04. 

2.7.4 Sistema d’evacuació de fums 

L’eliminació de fums i gasos de la combustió, i, de la mateixa manera, del calor 

generat, dels espais ocupats per sectors d’incendi d’establiments industrials ha de 

realitzar-se d’acord amb la tipologia d’edifici en relació amb les característiques que 

determini el moviment del fum.  

Es disposarà de sistemes de fums: 

a) Els sectors amb activitats de producció: 

a. De risc intrínsec mig i superfície construïda ≥ 2000 m2 

b. De risc intrínsec alt i superfície construïda ≥ 1000 m2 
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b) Els sectors amb activitats d’emmagatzematge: 

a. De risc intrínsec mig i superfície construïda ≥ 1000 m2 

b. De risc intrínsec alt i superfície construïda ≥ 800 m2 

Com que en la nau objecte d’estudi el sector de producció de nivell de risc intrínsec 

mig té una superfície inferior a 2000 m2 (1277 m2) i els diferents sectors 

d’emmagatzematge tots tenen superfícies inferiors a 800 m2, no farà falta un sistema 

d’evacuació de fums. Tot i així, hi haurà d’haver una zona aerodinàmica de les 

dimensions especificades a continuació: 

a) Els sectors amb activitats de producció, muntatge, transformació, reparació i altres 

diferents a emmagatzematge si: 

a. Estan situats en qualsevol planta sobre rasant i el seu nivell de risc intrínsec és 

mig o alt, a raó de un mínim de superfície aerodinàmica de 0’5m2/ 200m2 

b. ... 

b) Els sectors amb activitats d’emmagatzematge: 

a. Estan situats en qualsevol planta sobre rasant i el seu nivell de risc intrínsec és 

mig o alt, a raó de un mínim de superfície aerodinàmica de 0’5m2/ 150m2 

b. ... 

En la següent Taula 6 es recull un resum de les dimensions de les superfícies 

aerodinàmiques necessàries en aquells sectors d’incendis que ho requereixin: 

SECTOR D’INCENDI 
SUPERFÍCIE  

AERODINÀMICA [m2] 

Sala obrador 3’7 

Magatzem condicionat 1’2 

Magatzem de fermentació 1,1 

Magatzem de malta i llúpol 0’5 
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Taula 6: Superfície aerodinàmica necessària pel compliment de la normativa dels diferents sectors 

d’incendi. 

2.7.5 Sistema d’abastament d’aigua contra incendis 

S’instal·larà un sistema d’abastiment d’aigua contra incendis, si: 

a) Ho exigeix les disposicions vigents que regulen activitats industrials sectorials o 

específiques, d’acord amb l’article 1 del RSCIEI. 

b) Quan sigui necessari per donar servei, en les condicions de caudal, pressió i 

reserva calculats, a un o varis sistemes de lluita contra incendis, tals com: 

a. Xarxa de boca d’incendis (BIE). 

b. Xarxa d’hidrants exteriors. 

c. Ruixadors automàtics. 

d. Aigua polvoritzada. 

e. Espuma. 

2.7.6 Hidrants exteriors 

Els hidrants són sistemes d’abastiment d’aigua per ús exclusiu del cos de bombers i 

personal degudament format. 

S’instal·larà un sistema d’hidrants exteriors si: 

a) Ho exigeix les disposicions vigents que regulen activitats industrials sectorials o 

específiques, d’acord amb l’article 1 del RSCIEI. 

b) Concorren les circumstàncies que es reflecteixen en la Taula 7 exposada a 

continuació: 
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Taula 7: Hidrants exteriors en funció de la configuració de la zona, la superfície construïda i el nivell de 

risc intrínsec. 

El nombre d’hidrants exteriors es determinarà amb el compliment dels requisits 

següents: 

a) La zona protegida per cada un d’ells abasta un radi de 40 m, mesurats 

horitzontalment des de l’emplaçament de l’hidrant. 

b) Almenys un dels hidrants, a ser possible situat en l’entrada, haurà tenir una sortida 

de diàmetre 100 mm. 

c) La distància entre l’emplaçament de cada hidrant i el límit exterior de l’edifici o zona 

protegida, mesurada perpendicularment a la façana, haurà de ser com a mínim de 

5 m. 

d) Quan, per raons d’ubicació, les condicions locals no permetin la realització de la 

instal·lació dels hidrants exteriors haurà de justificar-se de forma degudament 

raonada.  

Les necessitats d’aigua per a protegir cada una de les zones que necessitin un 

sistema d’hidrants es farà d’acord amb els valors de la següent Taula 8: 
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Taula 8: Necessitats d’aigua pels hidrants exteriors. 

NOTES: 

a) Quan en un establiment industrial, constituït per una configuració de tipus C, D o 

E, hi hagi emmagatzematge de productes combustibles en l’exterior, els caudals 

indicats a la taula s’incrementaran en 500 l/min. 

b) La pressió mínima en les boques de sortida dels hidrants serà de cinc bars quan 

s’estiguin descarregant els caudals indicats. 

c) Per establiments en què la seva ubicació estigui justificada la no realització d’una 

instal·lació específica, si existeix una xarxa pública d’hidrants, haurà d’indicar-se 

en el projecte la situació de l’hidrant més pròxim i la pressió mínima garantida. 

Els sectors d’ús industrial establerts en la nau i regits pel reglament RSCIEI no 

exigeixen la col·locació d’hidrants exteriors.  

Per la part del sector d’oficines, segons el CTE-DB-SI, només s’exigeix a sectors 

superiors als 5000 m2. En el cas d’estudi no és d’aplicació ja que la superfície és 

inferior a la màxima permesa.   

Es pot visualitzar la distribució dels hidrants públics exteriors a través del Plànol-01. 

2.7.7 Extintors d’incendi 

S’instal·larà extintors d’incendi portàtils en tots els sectors d’incendi dels establiments 

industrials. 

L’agent extintor utilitzat serà seleccionat d’acord amb la Taula l-1 del apèndix 1 del 

Reglament de Instal·lacions de protecció contra incendis, aprovada per el real decret 
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1942/1993, de 5 de novembre, numerada en aquesta projecte com a Taula 9 i 

exposada a continuació: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 9: Agent extintor a utilitzar segons la classe de foc segons la UNE 23010. 

Quan el sector d’incendi coexisteixin combustibles de la classe A i de la classe B, es 

considerarà que la classe del foc del sector d’incendis és A o B quan la càrrega del 

foc aportada pels combustibles de classe A o B, respectivament, sigui, com a mínim, 

el 90% de la càrrega de tot del sector. En qualsevol altre cas, la classe del foc del 

sector d’incendis es considerarà A-B. 

Si la classe de foc del sector d’incendi és A o B, es determinarà la dotació de extintors 

del sector d’incendi d’acord amb la Taula 10 o amb la Taula 11, respectivament. 
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Si la classe de foc del sector d’incendi és A-B, es determinarà la dotació d’extintors 

del sector d’incendi sumant els necessaris per cada classe de foc, avaluats 

independentment, segons la Taula 10 i la Taula 11, respectivament. 

A continuació s’exposa la Taula 10 i la Taula 11: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAULA 10: Dotació d’extintors portàtils amb combustible de classe A. 

 

 

 

 

 

TAULA 11: Dotació d’extintors portàtils amb combustible de classe B. 

No es permetrà l’ús d’agents extintors conductor de l’electricitat sobre focs que es 

desenvolupin en presència d’aparells, quadres, conductors i altres elements de baixa 

tensió elèctrica superior a 24 V. La protecció d’aquests es realitzarà amb extintors de 
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diòxid de carboni, o pols seca BC o ABC, amb una càrrega mínima de 5 Kg de diòxid 

de carboni i 6 Kg de pols seca. 

L’emplaçament dels extintors portàtils d’incendi permetrà que siguin fàcilment visibles 

y accessibles, estaran situats pròxims als punts on s’estimi major probabilitat d’iniciar-

se l’incendi i la seva distribució serà tal que el recorregut màxim horitzontal, des de 

qualsevol punt del sector d’incendi fins a l’extintor, no superi els 15 m. 

Sector obrador: Aquest sector d’incendi consta d’un grau de risc intrínsec mig i una 

àrea total de 1277 m2, amb la qual cosa necessitarà: 

1277 - 400 = 877; 877 / 200 = 4’4 → 6 extintors d’eficàcia 21A 

A més, també hi pot haver un volum simultani de 8.000 litres de cervesa. Aquest 

producte, no obstant de contenir alcohol, no és considerat un combustible de classe 

B ja que el volum d’aquest és molt petit i està diluït en altres substàncies aquoses. 

Sector magatzem de fermentació: Aquest sector d’incendi consta d’un grau de risc 

intrínsec alt i una àrea total de 416 m2, amb la qual cosa necessitarà: 

416 - 300 = 116;  116 / 300 = 0’4 → 2 extintors d’eficàcia 34A 

Hi ha ubicat 42 dipòsits amb una capacitat per a contenir cervesa de 3.000 litres cada 

un. Això implica un volum màxim de 126.000 litres. 

Sector magatzem climatitzat: Aquest sector d’incendi consta d’un grau de risc intrínsec 

alt i una àrea total de 470 m2, amb la qual cosa necessitarà: 

470 – 300 = 170; 170 / 200 = 0’9 → 2 extintors d’eficàcia 34A 

A més, també hi pot haver un volum simultani de 31.500 litres de cervesa. 

Sector magatzem de malta i llúpol: En aquest magatzem de productes comestibles, 

només hi trobem combustible classificat com a classe A. Per aquest motiu, la quantitat 

d’extintors que li pertocaran pel nivell de risc intrínsec del sector i la superfície de 

106m2 serà d’un únic extintor d’eficàcia 34A. 
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Sector sala de calderes: Aquest sector d’incendi consta d’un grau de risc intrínsec baix 

i una àrea total de 162 m2 amb la qual cosa necessitarà un únic extintor amb eficàcia 

21A. A més, al haver-hi combustibles de classe B, amb un volum aproximat d’entre 20 

i 50 litres, s’instal·larà un altre extintor d’eficàcia 113B. 

En cas de superar els 2.000 litres simultanis, es determinarà la protecció del sector 

d’acord amb la reglamentació sectorial específica que l’afecta, en aquest cas, la 

reglamentació ve donada per la ITC MIE-APQ 1. 

Sector oficines: Segons el CTE-DB-SI, aquest sector es proveirà d’un extintor 

d’eficàcia 21A-113B cada 15m de recorregut en planta com a màxim des de qualsevol 

origen d’evacuació.  

Al costat de tots els quadres elèctrics es situarà un extintor de CO2 de 2 Kg 34B. 

Es pot visualitzar les ubicacions dels extintors a través del Plànol-04. 

2.7.8 Boques d’incendi equipades 

Els sistemes de boques d’incendi equipades estan composades per una font 

d’abastiment d’aigua, una xarxa de canonades per l’alimentació d’aigua i els equips 

de boques d’incendi equipades (BIE) necessàries. 

S’instal·larà sistemes de boques d’incendi equipades en els sectors d’incendi dels 

establiments industrials si: 

a) ... 

b) Estan ubicats en locals tipus C, el seu nivell de risc intrínsec és mig i la superfície 

total construïda és de 1000 m2 o superior. 

c) Estan ubicats en locals tipus C, el seu nivell de risc intrínsec és alt i la superfície 

total construïda és de 500 m2 o superior. 

d) ... 

A més dels requisits establerts en el Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra 

Incendis, per a la disposició i característiques es complirà les següents condicions 

hidràuliques de la Taula 12: 
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Taula 12: Condicions hidràuliques de les boques d’incendi segons el nivell de risc intrínsec de 

l’establiment industrial. 

Per tant, la BIE haurà de tenir un sortida de diàmetre DN 45 mm, podent tenir una 

segona sortida addicional DN 25 mm i haurà de garantir una autonomia de 60 min. 

Amb una simultaneïtat de 2 BIE de 45 mm funcionant alhora. S’ha de tenir en compte 

que les BIE de 45 mm només poden ser utilitzades per personal degudament format.   

El caudal unitari serà el correspost a aplicar la pressió dinàmica disponible a la entrada 

de la BIE, quant funcionen simultàniament el número de BIE indicat, el factor “K” del 

conjunt, proporcionat pel fabricant de l’equip. Els diàmetres equivalents mínims seran 

10 mm per BIE de 25 i 13 mm per les BIE de 45. 

S’haurà de comprovar que la pressió a la sortida de la boca no sigui inferior a dos bars 

ni superior a cinc bars, i, si fos necessari, es disposarà de dispositius reductors de 

pressió. 

D’acord amb la nau objecte del projecta, s’instal·laran sistemes de boques d’incendi 

equipades només en el sector obrador el qual gaudeix d’una superfície superior a 

1000m2 (1277m2). El nombre de les BIE a instal·lar vindrà donat per un radi de 25 m 

que protegeix cada una d’elles.  

En la zona d’administració, regida pel CTE-DB-SI, com que la superfícies és inferior a 

2000 m2, tampoc farà falta la instal·lació d’aquest sistema. 

2.7.9 Columna seca 

S’instal·laran sistemes de columna seca en els establiments industrials si són de risc 

intrínsec mig o alt i la seva altura d’evacuació és de 15 m o superior. Com que la nau 
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objecte d’estudi té una alçada d’evacuació inferior a 15 m, no farà falta la instal·lació 

d’aquest dispositiu. 

2.7.10 Ruixadors automàtics d’aigua 

S’instal·laran sistemes de ruixadors automàtics d’aigua en els sectors d’incendi dels 

establiments industrials quan en ells s’hi desenvolupi: 

a) Activitats de producció, muntatge, transformació, reparació o altres activitats 

diferents al emmagatzematge: 

a. Estan ubicats en edificis tipus C, el nivell de risc intrínsec és mig i la superfície 

total construïda és de 3500 m2 o superior. 

b. Estan ubicats en edificis tipus C, el nivell de risc intrínsec és alt i la seva 

superfície total construïda és de 2000 m2 o superior. 

b) Activitats d’emmagatzematge si: 

a. Estan ubicats en edificis tipus C, el nivell de risc intrínsec és mig i la superfície 

total construïda és de 2000 m2 o superior. 

b. Estan ubicats en edificis tipus C, el nivell de risc intrínsec és alt i la seva 

superfície total construïda és de 1000 m2 o superior. 

La nau que s’està analitzant no li serà objecte d’aplicació d’aquesta instal·lació ja que 

les superfícies que posseeix són inferiors a les descrites. 

2.7.11 Sistema d’aigua polvoritzada 

S’instal·laran sistemes d’aigua polvoritzada quan per la configuració, contingut, procés 

i ubicació del risc sigui necessari refrigerar parts de la nau per assegurar l’estabilitat 

de l’estructura, i evitar els efectes del calor de radiació emesos per un altre risc proper. 

En la nau objecte d’estudi no té un procés que generi tanta calor com per necessitar 

una refrigeració a través d’aigua polvoritzada, per aquesta raó, no s’instal·larà aquest 

sistema. 
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2.7.12 Sistema d’escuma física 

S’instal·laran sistemes d’escuma física en aquells sectors d’incendi i àrees d’incendi 

on sigui perceptible la seva instal·lació d’acord amb les disposicions vigents que 

regulen la protecció contra incendis en activitats industrials, sectorials o específiques 

(article 1 del reglament RSCIEI) i, en general, quan existeixin àrees d’un sector 

d’incendi en las que es manipulin líquids inflamables que, en cas d’incendi, puguin 

propagar-se a altres sectors. 

En el cas que ens pertoca, com que la cervesa no la podem arribar a classificar com 

a combustible de classe B, degut a la seva baixa concentració d’alcohol, i el baix volum 

que es té en la sala de calderes, aquest apartat no ens és d’aplicació. 

2.7.13 Extinció per pols 

S’instal·laran sistemes d’extinció per pols en aquells sectors d’incendi on sigui 

perceptible la seva instal·lació d’acord amb les disposicions vigents que regulen la 

protecció contra incendis en activitats industrials, sectorials o específiques (article 1 

del reglament RSCIEI).  

En la nau objecte d’estudi, no ens serà d’aplicació aquesta instal·lació. 

2.7.14 Extinció per agents extintors gasosos 

Aquest sistemes només s’utilitzaran quan quedi garantida la seguretat o l’evacuació 

del personal. S’instal·laran aquests sistemes d’extinció per agents gasosos en els 

sectors d’incendi dels establiments industrials quan: 

a) Segui perceptible la instal·lació d’acord amb les disposicions vigents que regulen 

la protecció contra incendis en activitats industrials, sectorials o específiques 

(article 1 del reglament RSCIEI).  

b) Constitueixin recintes on s’ubiquin equips electrònics, centres de càlcul, bancs de 

dades, centres de control o mesura i anàlegs; i la protecció amb sistemes d’aigua 

pugui danyar els equips en qüestió: 

En el cas que ens pertoca, no serà d’aplicació aquesta instal·lació. 
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2.7.15 Enllumenat d’emergència i senyalització 

Comptaran amb una instal·lació d’enllumenat d’emergència de les vies d’evacuació 

els sectors d’incendi dels edificis industrials quan: 

a) Estiguin situats en planes sota rasant. 

b) Estiguin situats en qualsevol planta i la seva ocupació, P, sigui igual o major a 10 

persones i sigui de nivell de risc intrínsec mig o alt. 

c) En qualsevol cas, quan la ocupació, P, sigui igual o major de 25 persones. 

Comptaran amb una instal·lació d’enllumenat d’emergència: 

a) Els locals o espais on estiguin instal·lats quadres, centres de control o 

comandament de les instal·lacions tècniques de serveis o dels processos que es 

desenvolupin en l’establiment industrial. 

b) Els locals o espai on estiguin instal·lats els equips centrals o els quadres de control 

dels sistemes de protecció contra incendis. 

La instal·lació dels sistemes d’enllumenat d’emergència haurà de complir amb les 

condicions especificades en l’annex III de requisits de les instal·lacions de protecció 

contra incendis dels establiments industrials del reglament RSCIEI, apartat 16.3. 

Es procedirà a la senyalització de les sortides d’ús habitual o d’emergència, així com 

la dels mitjans de protecció contra incendis de utilització manual, quan no seguin 

fàcilment localitzables des d’algun punt de la zona protegida, tenint en compte el que 

es diu en el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en 

matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. 

2.8 Accessibilitat per a bombers 

2.8.1 Aproximació i entorn 

L’edifici objecte d’estudi està situat en una parcel·la que limita amb tres carrers: Carrer 

de Raset, Carrer Narcís Monturiol, Carrer del Güell i Avinguda de Lluís Companys; i 

una parcel·la veïna que dista 15’30m de la cara oest de l’edifici. L’alçada d’evacuació 

és inferior a nou metres, concretament, d’un metre i mig i la parcel·la està a una alçada 
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pràcticament uniforma en tots els seus punts, sent els pendents entre dos d’aquests, 

inferior al 10%. 

L’edifici està configurat de tal manera que està envoltat del que es pot considerar vials 

d’aproximació. Per les cares nord i est, està envoltat de carrers d’ús industrial amb 

amplades superiors als 10m; per la part oest, trobem un vial per on s’accedeix al moll 

de càrrega de 15m d’amplada i; per la part sud, trobem l’entrada principal per a 

vehicles, d’una amplada de 5 metres, on s’accedeix al pàrquing de l’edifici i a la seva 

façana principal. 

Per tal de considerar aquestes zones com a vials d’aproximació s’ha assegurat el 

compliment dels següents requisits: 

- Amplada mínima lliure de 5 metres. 

- Alçada mínima lliure de 4,5 metres. 

- Capacitat portant del vial d’aproximació de 2000 kp/m2. 

2.8.2 Accessibilitat 

Tant el plantejament urbanístic com les condicions de disseny i construcció dels 

edificis, en particular el entorn immediat, els accessos, les obertures en la façana, etc., 

han de possibilitar i facilitar la intervenció dels serveis d’extinció d’incendis. 

Les autoritats locals podran regular les condicions que estimen precises per complir 

lo anterior; en absència de reglamentació normativa per les autoritats locals, es pot 

adoptar les recomanacions que s’indiquen a continuació. 

Es considerant façanes accessibles d’un edifici, o establiment industrial, aquelles que 

disposin d’obertures que permetin el accés des de l’exterior al personal del servei 

d’extinció d’incendis. 

Les obertures de la façana hauran de complir les condicions següents: 

a) Facilitar l’accés a cada una de les plantes de l’edifici, de forma que l’altura de 

l’empit respecte el nivell de la planta a la que s’accedeix no sigui major que 1’20m. 
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b) Les seves dimensions horitzontal i vertical han de ser com a mínim de 0’80 m i 1’20 

m, respectivament. La distància màxima entre els eixos verticals de les dos 

obertures consecutives no ha d’accedir de 25 m, mesura sobre la façana. 

c) No s’ha d’instal·lar en la façana elements que impedeixin o dificultin l’accessibilitat 

a l’interior de l’edifici a través d’aquestes obertures, a excepció dels elements de 

seguretat situats en les obertures de les plantes que la seva alçada d’evacuació 

no excedeixi de nou metres. 

A més, per considerar-se com a façana accessible, haurà de complir les condicions 

de l’entorn de l’edifici i les d’aproximació a aquest. 

En l’edifici que s’està estudiant, podem trobar obertures aptes per l’accés des de 

l’exterior del personal del servei d’extinció d’incendis en les quatre façanes i 

distribuïdes de tal manera que la distància entre els seus eixos és inferior als 25 metres 

esmentats anteriorment. D’aquesta manera, podem considerar que l’edifici consta de 

les quatre façanes com a façanes accessibles. 

2.8.3 Franges de protecció respecte de la forest 

Les ubicacions de les indústries que limiten amb boscos originen riscs d’incendi en 

una doble direcció: perill per la indústria, ja que un foc forestal el pot afectar, i un perill 

de que un foc en una indústria pugui originar un foc forestal. 

La zona edificada o urbanitzada ha de disposar preferentment de dos vies d’accés 

alternatives, cada una de les quals ha de complir les condicions d’aproximació als 

edificis (apartat A.2 del RSCIEI). Quan no es pugui disposar de les dos vies 

alternatives indicades, l’accés únic ha de finalitzar en un fons de sac, de forma circular, 

de 12’5 m de radi. 

Els establiments industrials de risc mig i alt ubicats a prop d’una massa forestal ha de 

mantenir una franja perimetral de 25 m d’amplada permanentment lliure de vegetació 

baixa i arbustiva amb la massa forestal neta i les branques baixes podades. 

En llocs de vent fort i de massa forestal pròxima s’ha d’augmentar la distància 

establerta en un 100%, al menys en les direccions dels vents predominants. 
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En el cas d’estudi, no limitem amb cap franja forestal i, per tant, no ens serà d’aplicació 

cap d’aquests requisits. 
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3 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ 

La fàbrica objecte d’estudi necessitarà un sistema de ventilació que asseguri una 

aportació suficient de caudal d’aire exterior que eviti la formació d’elevades 

concentracions de contaminants. D’aquesta manera, garantirem l’exigència de qualitat 

de l’aire requerida pel Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE). 

La zona que únicament gaudirà d’una ventilació forçada, en conseqüència de l’elevada 

ocupació que li dona el CTE, serà les oficines. En la resta de sales s’interpreta que, la 

pròpia ventilació natural que pot causar les superfícies aerodinàmiques instal·lades al 

sostre de la nau com l’obertura de portals, generaran la ventilació necessària exigida 

pel reglament. 

3.1 Categories de la qualitat d’aire interior en funció de l’ús 

La qualitat de l’aire interior es classifica en funció de l’ús que se li doni a la sala en 

qüestió. Així mateix, en funció de l’ús de l’edifici o local, la categoria de qualitat de 

l’aire interior (IDA) que s’haurà d’aconseguir variarà. 

Al ventilar un sector on l’activitat que s’executa és administrativa, s’haurà d’aconseguir 

una categoria mínima de IDA 2 que es classifica com a aire de bona qualitat. 

3.2 Caudal mínim d’aire exterior de ventilació 

El caudal mínim d’aire exterior de ventilació necessari per garantir les categories de la 

qualitat d’aire interior esmentades en l’apartat 3.1, es calcularà d’acord amb algun dels 

dos mètodes que s’indiquen a continuació: 

a) Mètode indirecte de caudal d’aire exterior per persona 

S’utilitzaran els valors de la Taula 13, quan les persones tinguin una activitat 

metabòlica al voltant de 1,2 met, quan sigui baix la producció de substàncies 

contaminats per fonts diferents a la del ser humà i quan no estigui permès fumar. A 

continuació s’exposa la Taula 13: 
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Taula 13: Cabals d’aire exterior en dm3/s per persona segons la categoria de l’aire. 

b) Mètode indirecte de caudal d’aire per unitat de superfície 

Per espais no dedicats a la ocupació humana permanent, s’aplicarà els valors de la 

Taula 14 que plasmada a continuació: 

 

 

 

 

 

TAULA 14: Caudals d’aire exterior per dm3/(s·m2) per a superfície no dedicada a l’ocupació humana 

permanent. 

Al cap i a la fi, per trobar el caudal necessari per a cada una de les sales de la zona 

d’administració s’adquirirà el valor més alt obtingut entre el mètode indirecte de caudal 

d’aire exterior per persona i el mètode indirecte de caudal d’aire per unitat de 

superfície.  

Els valors de caudal obtinguts han sigut calculats en l’ANNEX C i són els que ens 

indica la Taula 15 que surt a continuació: 

 
nº DIFUSORS 

CAUDAL TOTAL 
[m3/s] 

CAUDAL/DIFUSOR 
[m3/s] 

Zona d’oficines 2 0,119 0,0595 

Vestíbul 2 0,125 0,0625 

Lavabo 1 0,025 0,0250 

Sala de reunions 2 0,125 0,0625 

Taula 15: Caudal en m3/s a ventilar en funció de la sala dins la zona d’administració. 
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3.3 Filtració de l’aire exterior mínim de ventilació 

L’aire exterior de ventilació s’introduirà degudament filtrat en l’edifici. Per determinar 

l’exigència del filtratge necessari s’haurà de tenir en compte la qualitat de l’aire interior 

del que volem gaudir (en el nostre cas, IDA 2) i la qualitat de l’aire exterior que gaudim 

en les zones limítrofes de la nau. 

En el cas objecte d’estudi, ens agafarem en els casos més desfavorables i 

considerarem un aire amb altres concentracions de contaminants gasosos i partícules 

(ODA 4).  

El tipus de filtració a emparar segons aquests dos ítems ens l’indica la Taula 16 

exposada a continuació: 

 

 

 

 

 

Taula 16: Filtres a utilitzar en funció de la qualitat de l’aire exterior i de la qualitat de l’aire interior 

desitjada. 

En el nostre cas, per tal d’assegurar un ambient lliure de contaminació, assegurarem 

l’IDA 2 amb uns filtres F6/F8 per tal de satisfer fins a unes condicions d’aire exterior 

amb la classificació ODA 4. 

3.4 Aire d’extracció 

En funció de l’ús de l’edifici o local, l’aire d’extracció es classifica en  diferents 

categories. El cas que s’està duent a terme s’està extraient aire d’un sector on 

l’activitat que si realitza és d’oficina, amb la qual cosa, es pot classificar l’aire 

d’extracció com a aire amb baix nivell de contaminació (AE1).  
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Aquesta classificació permet retornar l’aire als locals o expulsar-lo en la mateixa nau. 

Així doncs, l’aire que extraiem pel circuit de retorn serà reenviat a un recuperador de 

calor i expulsat dins la pròpia nau millorant així el seu rendiment. 

3.5 Dimensionat dels conductes  

A continuació es detalla en la següent Taula 17 les dimensions dels diàmetres dels 

conductes d’impulsió i retorn segons els dos mètodes de càlcul utilitzats. El 

procediment i càlcul del dimensionament es troba detallat en l’Annex C. 

 Ø IMPULSIÓ Ø RETORN 

TRAM 1r mètode 2n mètode 1r mètode 2n mètode 

AB 300 300 300 300 

BC 300 300 150 150 

CD 150 150 300 300 

DE 300 300 150 200 

EF 250 300 300 300 

FG 100 150 200 300 

GH 250 300 150 200 

Hi 200 250 100 150 

iJ 150 250 250 300 

JK - - 150 250 

KL - - 150 250 

Taula 17: Resum dels diàmetres dels conductes per trams 

Seguidament, comprovem la pèrdua de càrrega que patiran el difusors més allunyats 

de la instal·lació per a cada mètode i conducte a fi de saber la pressió que hauríem 

d’aportar al circuit: 

 IMPULSIÓ 

 1r mètode 2n mètode 

Tram crític i.6 / i.7 R.5 

Pèrdua de càrrega 63,92 Pa 37,14 Pa 

Taula 18: Pèrdua de càrrega dels difusors crítics d’impulsió. 
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 RETORN 

 1r mètode 2n mètode 

Tram crític R.5 R.4 

Pèrdua de càrrega 58,89 Pa 34,21 Pa 

Taula 19: Pèrdua de càrrega dels difusors crítics del retorn. 

En primer lloc, s’observa que pel mètode de pèrdua de càrrega constant 

s’aconsegueix tenir sempre el diàmetre de conductes mínims. Això es traduirà en una 

disminució de costos de materials ja que les dimensions dels conductes seran 

inferiors. En contra partida, es tindrà moltes reduccions i canvis de seccions que poden 

ocasionar equivocacions i també una pèrdua de càrrega final més elevada pel tram 

més carregat de tots en comparació amb l’altre mètode. El fet de tenir una pèrdua de 

càrrega més elevada a superar implicarà tenir uns ventiladors de més potència. 

En contra partida, pel mètode de recuperació de pressió estàtica el que es busca és 

minimitzar la potència del ventiladors instal·lant conductes de dimensions més grans. 

Amb aquest mètode obtindrem més homogeneïtat en els diàmetres dels conductes, 

un cost de materials a priori més elevat però un consum pel funcionament de la 

instal·lació inferior. 

3.6 Recuperador de calor 

Per poder triar el recuperador de calor necessari per a la instal·lació utilitzarem el valor 

de caudal total de ventilació de 1418,4 m3/h. 

Utilitzant el catàleg de la marca “Tecna” es pot observar que el model que s’ajusta 

més a la mida de la instal·lació és el RCE 1600-SW-EC. 
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El model RCE 1600-SW-EC proporciona, en un dels seus dos punts de màxima 

eficiència tèrmica, un caudal de 1420 m3/h a 150 Pa. Això implicarà que pel caudal 

que necessitem de 1418,4 m3/h anirem sobrats de pressió. 

3.7 Solució escollida i conclusions 

Al final s’ha decidit utilitzar els diàmetres trobats a través del mètode de pèrdua de 

càrrega constant (1r mètode) pel qual obtenim una optimització de les dimensions dels 

conductes, comportant així, una menor inversió inicial. La raó principal d’aquesta 

elecció ha sigut que per les prestacions que se’ns requeria de Caudal-Pressió s’anava 

sobrat en pressió poden optimitzar d’aquesta forma els conductes. 

Tot i triar l’opció que “consumeix” més pressió, s’ha d’incorporar en el circuit de 

ventilació una comporta reguladora per tal de poder fer l’ajust hidràulic amb més 

precisió. Aquesta s’ha calculat perquè s’emporti 75 Pa.  

A continuació, en la Taula 20, es mostra l’ajust hidràulic que caldrà fer en la posta en 

marxa de la instal·lació calculat en el Capítol C.5 de l’Annex C: 
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AJUST HIDRÀULIC 

Impulsió Retorn 

i.1 51,15 Pa R.1 49,97 Pa 

i.2 54,77 Pa R.2 27,78 Pa 

i.3 35,11 Pa R.3 17,19 Pa 

i.4 31,61 Pa R.4 30,35 Pa 

i.5 15,45 Pa R.5 16,11 Pa 

i.6 11,08 Pa R.6 17,10 Pa 

i.7 11,08 Pa R.7 17,31 Pa 

Taula 20: Ajust hidràulic dels diferents difusors d’impulsió i de retorn. 

 

La instal·lació de renovació d’aire de la zona d’oficines es pot visualitzar millor en el 

Plànol-06.  
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4 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 

Les instal·lacions de climatització ens brinden un gran confort tèrmic en el nostre dia 

a dia, tant a l’estiu com a l’hivern i també ens poden donar unes prestacions de 

temperatura en certs ambients que ens poden ajudar a conservar certs aliments o a 

propiciar certs processos biològics com és una part del cas d’estudi.  

Aquesta nau que s’està adequant necessitarà un sistema de climatització en la zona 

de les oficines. S’ha establert a priori que pugui garantir, com a mínim, un confort 

tèrmic en el percentil 98 (98% de les temperatures de tot l’any) tant en forma 

d’aportació de calories a l’hivern com de frigories a l’estiu. 

A part d’aquest condicionament de la temperatura en la zona d’oficines, es necessitarà 

una climatització a més baixa temperatura en el magatzem climatitzat i en el 

magatzem de fermentació.  

4.1 Zona climàtica 

Tot el territori de l’estat espanyol està dividit en diferents zones climàtiques en funció 

de la seva altitud i ubicació. Depenent de la zona climàtica en que s’ubiqui l’edifici 

objecte d’estudi es regirà per unes exigències energètiques o unes altres, totes elles 

especificades en el CTE-DB-HE1 de 2013. 

En el cas de la zona climàtica de Vilablareix, està a una altitud de 99m d’alçada sobre 

el nivell del mar i es classifica dins la zona C2. 

En l’apartat següent es mostraran els valors exigits en aquesta zona climàtica pel 

reglament vigent i els valors dels nostres tancaments. 

4.2 Evolvent tèrmica 

L’evolvent tèrmica engloba tots els tancaments opacs d’un edifici, més les obertures 

que presenti (finestres, claraboies, portes, portals, etc.) i també els ponts tèrmics. No 

importa si parlem de tancaments horitzontals o verticals, ambdós formen part de 

l’evolvent de l’edifici.  
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Aquesta evolvent separa els espais habitables de l’exterior però també separa a través 

de les particions interiors, els espais habitables dels no habitables (garatges, golfes, 

soterranis, etc.). 

L’evolvent tèrmica de l’edifici, definida segons els criteris de l’Annex C del CTE, 

complirà les següents condicions. 

4.2.1 Transmitància de l’evolvent tèrmica 

La transmitància tèrmica (U) de cada element pertanyent a la evolvent tèrmica no 

superarà el valor límit (Ulim) de la Tuala 21 següent (zona climàtica Vilablareix, C): 

 

TAULA 21: Valors límit de transmitància tèrmica, Ulim [W/m2K].  

En la Taula 23 del subapartat 4.2.3 es poden observar els valors de transmitància 

tèrmica emparades en els tancaments respecte el valor límit exigit pel reglament. 

4.2.2 Limitació de descompensacions 

La transmitància tèrmica de les particions interiors no superarà el valor de la Taula 22 

que es mostrarà a continuació, en funció de l’ús assignat a les diferents unitats d’ús 

que delimiten: 
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Taula 22: Transmitància tèrmica límit en particions interiors, Ulim [W/m2K] 

En la Taula 23 del subapartat 4.2.3 es poden observar els valors de transmitància 

tèrmica emparades en els tancaments respecte el valor límit exigit pel reglament. 

4.2.3 Valors de transmitància tèrmica dels tancaments utilitzats 

NOM DEL TANCAMENT VALOR MÀXIM EXIGIT 
[W/m2K] 

VALOR EMPRAT 
[W/m2K] 

FAÇANA 0,490 0,420 

PARET OFIC-M.C 0,700 0,168 

PARET M.C-OFIC 0,700 0,168 

ENVÀ INT. OFIC. 0,700 0,623 

FAÇANA-M.C 0,490 0,149 

ENVÀ SANDWICH 0,700 0,217 

FINESTRA ESTANDARD 2,100 2,030 

PORTA PRINCIPAL 5,700 1,600 

PORTAL EXT. 2,100 2,100 

PORTA INT. 2,100 2,100 

SOLERA - NAU 0,700 0,300 

SOSTRE OFIC. 0,700 0,430 

SOSTRE SANDWICH 0,700 0,220 

FINESTRA HALL 2,100 1,988 
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PORTA EXT. 2,100 2,100 

ENVÀ M.F.-S.C. 0,700 0,208 

Taula 23: Valors de Transmitància tèrmica dels tancaments utilitzats. 

4.3 Condicions exteriors 

Les condicions exteriors de càlcul es fixaran segons les taules climàtiques de la norma 

UNE 100001:2001 sobre condicions per a projectes. 

L’elecció de les condicions exteriors es farà en base al criteri de nivells de percentil 

que es indiquen a la UNE 100014:2004. 

Pel càlcul de refrigeració a l’estiu s’han utilitzat les següents dades: 

- Altitud sobre el nivell del mar: 95m 

- Zona climàtica: C2 

- Temperatura seca: 35,00ºC 

- Temperatura humida coincident: 27,70ºC 

- Humitat relativa: 58,00% 

 

- Temperatura de locals no climatitzats: 29,00ºC 

- Temperatura del terreny: 26,00ºC 

- Velocitat del vent: 1,30m/s 

Pel càlcul de calefacció a l’hivern s’han utilitzat les següents dades: 

- Temperatura seca: -4,00ºC 

- Humitat relativa: 70,00% 

- Temperatura de locals no calefactats: 15,00ºC 

- Temperatura del terreny: 7,00ºC 

4.4 Condicions interiors 

Per les condicions interiors s’ha de separar en dos parts; la zona d’oficines i les 

cambres climatitzades. 
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En la zona d’oficines els valors de càlcul que s’han utilitzat són: 

- Temperatura seca a l’estiu: 24,00ºC 

- Humitat relativa a l’estiu: 47,00% 

 

- Temperatura seca a l’hivern: 22,00ºC 

- Humitat relativa a l’hivern: 33,00% 

En les dos cambres hi haurà els mateixos paràmetres tèrmics que podran variar 

segons les exigències tèrmiques de la varietat de cervesa a elaborar. A l’hora de fer 

el càlcul tèrmic s’ha utilitzat una temperatura extrema de 7,5ºC per tal que la màquina 

tingui prou potència en el cas de la varietat més desfavorable. 

4.5 Càrregues tèrmiques 

A continuació s’exposen les càrregues tèrmiques que tindran les diferents zones 

climatitzades de la nostra nau industrial. Aquestes càrregues s’han extret a partir del 

programa informàtic Instal Program. 

- Oficina 

o Administració 

Càrrega de refrigeració [W]: 6.123 

Càrrega de calefacció [W]:  4.849 

o Hall + Lavabo 

Càrrega de refrigeració [W]: 6.684 

Càrrega de calefacció [W]:  4.479 

o Sala de Reunions 

Càrrega de refrigeració [W]: 5.421 

Càrrega de calefacció [W]:  3.434 

- Magatzem Condicionat 

o Magatzem 

Càrrega de refrigeració [W]: 10.583 

o Moll de càrrega 
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Càrrega de refrigeració [W]: 1.878 

- Magatzem de fermentació 

Càrrega de refrigeració [W]: 10.457 

Per tal d’adequar aquestes tres zones a les seves temperatures òptimes, s’ha optat 

per tenir dos màquines diferenciades, una per la zona d’oficines i una altre pels 

magatzems. En el cas de les oficines s’ha triat una bomba de calor aire aigua i en el 

cas dels magatzems climatitzats s’ha escollit una refrigeradora. 

4.6 Sistema de climatització emparat 

Amb una càrrega de refrigeració global de 18,3 kW i una càrrega de calefacció global 

de 12,8 kW s’ha optat per una solució que ve de la ma de l’empresa Daikin. 

S’ha escollit el model de bomba de calor (heat pump) EWYT021CZN-A1 que compta 

amb una potència nominal de refrigeració de 21,2 kW i una potència nominal de 

calefacció de 25,2 kW. Aquesta màquina utilitza R410A com a gas refrigerant. 

Les especificacions tècniques d’aquesta màquina les trobareu en el Annex A. 

El circuit interior compta amb 2 models de fan coils de potències diferents: el model 

FWF03BT, amb una potència de 3130 W i el model FWF04BT, que té una potència 

de 4090 W.  

Tan en la sala d’administració com en la sala de reunions, s’utilitzaran dos models 

FWF03BT per a la climatització. En el hall, s’instal·laran dos unitats del model 

FWF04BT ja que és la zona on hi ha més demanda tèrmica. 

4.7 Sistema de refrigeració emparat 

Amb una càrrega de refrigeració global de 22.9 kW s’ha optat per una refrigeradora 

també de la marca Daikin. 

S’ha escollit el model de refrigeradora (Cooling) EWAT025CZN-A1 que compta amb 

una potència nominal de refrigeració de 25,3 kW. Aquesta màquina utilitza R410A com 

a gas refrigerant.  
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Les especificacions tècniques d’aquesta màquina les trobareu en el Annex A. 

En els dos recintes a climatitzar s’instal·larà com a fan coil una unitat del model GDE 

362 A4 amb una potència tèrmica de 12688 W que constarà de dos ventiladors amb 

una potència conjunta de 360 W. 

4.8 Dimensionat del circuit d’aigua 

Per poder calcular els diàmetres dels circuits de climatització, primer de tot s’ha de 

calcular el caudal necessari per a cada terminal que podrà variar en funció de la marca 

del fabricant. 

Tan la instal·lació de climatització de les oficines com la de refrigeració comptaran 

amb un esquema del circuit primari similar, l’únic que variarà serà el dimensionament 

d’aquest i la instal·lació interior. Les instal·lacions constaran de la màquina de fred o 

bomba de calor i aquesta estarà connectada a un dipòsit d’inèrcia. Aquest dipòsit serà 

l’encarregat d’alimentar el circuit de climatització o de refrigeració. A més a més, el 

dipòsit comptarà amb un vas d’expansió el qual serà capaç d’absorbir les possibles 

variacions de temperatures que pugui haver de suportar el circuit amb el canvi de 

temperatura de l’aigua.  

  

FAN COIL 

BOMBA DE CALOR / 

REFRIGERADORA 

VAS 

D’EXPANCIÓ 

DIPÒSIT 

D’INÈRCIA 

CIRCUIT PRIMARI INSTAL·LACIÓ INTERIOR 
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4.9 Circuit de climatització 

El circuit primari consta de la bomba de calor connectada a un dipòsit d’inèrcia de 100 

L i compta amb un vas d’expansió de 35 L.  

El circuit interior, per tal de tenir un equilibri en les pèrdues de càrrega dels fan coils, 

s’ha dissenyat de tal manera que tots ells tindran un recorregut similar des de la 

impulsió en el dipòsit d’inèrcia fins el seu retorn. Aquest disseny es fa unint el retorn 

de la màquina més propera al dipòsit d’inèrcia a la més allunyada sent la última la que 

té un tram més curt en el retorn. A continuació és fa un petit dibuix per exemplificar-

ho: 

 

 

 

 

La bomba que s’haurà d’escollir per aquesta instal·lació haurà de poder subministrar 

un caudal com a màxim de 3.564 l/h a una alçada de 5.1m.c.a. 

4.10 Circuit de refrigeració 

Aquest circuit primari consta de la refrigeradora connectada a un dipòsit d’inèrcia de 

200 L i compta amb un vas d’expansió de 50 L.  

Aquesta instal·lació està formada per dos circuits independents, cada un porta una 

cambra. A més, s’han duplicat les bombes circuladores perquè no hi pugui haver 

problema si en falla una. D’aquesta manera s’aconsegueix més robustesa en front a 

averies que podrien fer malbé milers de litres de cervesa en procés de fermentació i 

generar una gran quantitat de pèrdues econòmiques a l’empresa. 

La bomba que s’haurà d’escollir pel circuit que porta el magatzem condicionat i moll 

haurà de poder subministrar un caudal com a màxim de 2.200 l/h a una alçada de 

5,56m.c.a. 

DIPÒSIT 

D’INÈRCIA 

FAN COIL FAN COIL FAN COIL 
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La bomba que s’haurà d’escollir pel circuit que porta el magatzem de fermentació, com 

a conseqüència de la seva llunyania respecta a la refrigeradora, haurà de poder 

subministrar un caudal com a màxim de 2.200 l/h a una alçada de 18,16m.c.a. 

 

 

 

***El dimensionament de les canonades d’aigua, tant del sistema de climatització com 

el de refrigeració, es poden trobar en el Annex D. A més, per la seva correcta 

interpretació, es recomana que es consulti també el Plànol-7: Instal·lació de 

climatització i el Plànol-8: Instal·lació de refrigeració. 
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5 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

La instal·lació elèctrica és bàsica en qualsevol activitat industrial ja que permet la 

industrialització, automatització i control del procés industrial que es vol dur a terme 

aconseguint rebaixar costos de personal i millorant l’eficiència de l’activitat. 

A continuació es detallarà tot el dimensionament de les seccions del cablejat que 

s’instal·larà per a poder dotar de corrent la maquinària, però primer es farà una previsió 

de càrregues. 

5.1 Descripció de la instal·lació 

L’escomesa la trobem en el Carrer del Güell d’on en surt la derivació individual que va 

fins el quadre general.  

La instal·lació de baixa tensió de la fàbrica consta d’un quadre general d’on se’n deriva 

potència a tres quadres més: Subquadre oficines, Subquadre obrador i el Subquadre 

magatzem condicionat i moll i de les respectives proteccions de les derivacions per 

evitar sobretensions i curtcircuits. El quadre general també porta la potència de la sala 

on hi ha la caldera per l’enllumenat i la força. 

El subquadre oficines porta tota la zona de l’administració de la nau i consta, 

principalment, de l’enllumenat de totes les sales d’aquest sector, diferents línies de 

força per tal d’alimentar l’equipament d’aparells electrònics (ordinadors, impressores, 

projectors, etc.) i una línia que alimenta a la bomba de calor proposada per la 

climatització de les sales i tres més per alimentar els fan coils.  

El subquadre obrador consta de totes les línies que donaran potència a les màquines 

que elaboren la cervesa. A més, també compta amb una derivació al subquadre 

obrador II el qual porta principalment els equipaments del magatzem de fermentació i 

una petita part de la maquinària de l’obrador. 

Finalment tenim el subquadre del magatzem condicionat i moll, que principalment 

porta la potència de la refrigeradora que donarà frigories a tant al magatzem 

condicionat com en el de fermentació, l’enllumenat de la zona i una línia de potència 

per tal de tenir cobertura de suport en quant a força. 
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5.2 Previsió de càrregues 

A continuació, en la Taula 24, es fa un recull de càrregues separades respectivament 

entre els quadres i subquadres que haurem de tenir en compte a l’hora de dimensionar 

la nostra instal·lació de baixa tenso: 

RECEPTOR Potència [W] TENSIÓ [V] 

Quadre General 

Subquadre Oficines  -- 400 

Subquadre Obrador -- 400 

Subquadre Magat. Cond.  -- 400 

Enllumenat Sala Caldera 282 230 

Caldera 4.000 400 

Alarma 23 230 

Subquadre Oficines 

Enllumenat Oficina 762,5 230 

Enllumenat Magatzem 376 230 

Enllumenat Taller 372,8 230 

Enllumenat Lavabo Petit 55,7 230 

Endolls Magatzem 3.680 230 

Endolls Oficina 3 x 3.680 230 

Caixa Endolls Taller 22.170 400 

Bomba de calor 6.600 400 

Fan Coil (FWF-03-BT) 4x74 230 

Fan Coil (FWF-04-BT) 2x90 230 

Rack 1500 230 
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RECEPTOR Potència [W] TENSIÓ [V] 

Subquadre Obrador 

Enllumenat Obrador 3.485 230 

Enll. Magat. Amp. i Pal. 276 230 

Maquinària Cervesa 4x12.500 400 

Refredadora Cervesa 4x3.680 400 

Subquadre Obrador II -- 400 

Embotelladora 6x750 230 

Endolls varis 3680 230 

Caixa Endolls Varies 22.170 400 

Subquadre Obrador II 

Enll. Magat. Fermentació 1.104 230 

Motor Trans. Malta 5x1400 400 

Motor Molí de Malta 5x7500 400 

Evaporador (ventiladors) 2x180 230 

Subquadre Magatzem Condicionat i Moll 

Enll. Magat. Condicionat  1.392 230 

Enll. Sala Compresors 30 230 

Motor Portal Moll 750 400 

Toro Mecànic 6.600 400 

Endolls Moll 3.680 230 

Refredadora 8.500 400 

Evaporador (ventiladors) 2x180 230 

Taula 24: Recull de càrregues per la instal·lació de baixa tensió. 
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5.3 Dimensionament del cablejat 

En aquests diferents subapartats s’exposen les dimensions de les línies principals i 

secundàries de la instal·lació de baixa tensió de la nau industrial. 

La metodologia de càlcul, així com les formules emprades pels càlculs s’exposen en 

el Annex E. 

Els esquemes dels diferents quadres i subquadres els trobareu en el Document 

Plànols amb les següents enumeracions:  

- QUADRE GENERAL: Plànol-09 

- SUBQUADRE OFICINES: Plànol-10 

- SUBQUADRE OBRADOR: Plànol-11 

- SUBQUADRE OBRADOR II: Plànol-12 

- SUBQUADRE MAGATZEM CONDICIONAT I MOLL: Plànol-13 
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5.3.1 Quadre general 

  

  

Potència Tensió Coef. Coef. Calibre Secció Longitud

(W) (V) receptor simultaneitat protecció (mm 2) (m)
parcial total

DI Derivació individual 189371 400 1 1,00 189371 1 273,33  A 320 A RZ1-K (AS) Cu 3x185+95 297 A 35 0,40% 0,40%

L1 Subquadre Oficines 28325 400 1,00 1,00 28325 1,00 40,88  A 50 A RZ1-K (AS) Cu 3x16+16+16 66 A 30 0,59% 0,99%

L2 Subquadre Obrador 133745 400 1,00 1,00 133745 1,00 193,04  A 250 A RZ1-K (AS) Cu 3x150+95+95 260 A 41 0,41% 0,81%

L3
Subquadre Magatzem 

Condicionat
21996 400 1,00 1,00 21996 1,00 31,75  A 40 A RZ1-K (AS) Cu 3x25+16+16 84 A 75 0,74% 1,14%

L4.1 Enllumenat Sala Caldera 1 94 230 1,00 1,00 94 0,90 0,45  A 10 A H07V-K (AS) Cu 2x1,5+T 15 A 29 0,12% 0,52%

L4.2 Enllumenat Sala Caldera 2 94 230 1,00 1,00 94 0,90 0,45  A 10 A H07V-K (AS) Cu 2x1,5+T 15 A 32 0,14% 0,54%

L4.3 Enllumenat Sala Caldera 3 94 230 1,00 1,00 94 0,90 0,45  A 10 A H07V-K (AS) Cu 2x1,5+T 15 A 36 0,15% 0,55%

L5 Caldera 4000 400 1,25 1,00 5000 0,90 8,02  A 10 A RZ1-K (AS) Cu 4x1,5+T 15 A 32 0,95% 1,35%

L6 Alarma 23 230 1,00 1,00 23 0,90 0,11  A 10 A H07V-K (AS) Cu 2x1,5+T 15 A 11 0,01% 0,41%
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5.3.2 Subquadre oficines 

   

  

Potència Tensió Coef. Coef. Calibre Secció Longitud

(W) (V) receptor simultaneitat protecció (mm 2) (m) parcial total

L.1.1.1 Enllumenat Oficina 1 214 230 1 1,00 214 0,9 1,03  A 10 A H07V-K (AS) Cu 2x1,5+T 15 A 30 0,29% 1,28%

L.1.1.2 Enllumenat Oficina 2 214 230 1 1,00 214 0,9 1,03  A 10 A H07V-K (AS) Cu 2x1,5+T 15 A 26 0,25% 1,24%

L.1.1.3 Enllumenat Oficina 3 336 230 1 1,00 336 0,9 1,62  A 10 A H07V-K (AS) Cu 2x1,5+T 15 A 23 0,35% 1,34%

L.1.2.1
Enllumenat Magatzem Malta i 

Llúpol 1
188 230 1 1,00 188 0,9 0,91  A 10 A H07V-K (AS) Cu 2x1,5+T 15 A 31 0,26% 1,25%

L.1.2.2
Enllumenat Magatzem Malta i 

Llúpol 2
94 230 1 1,00 94 0,9 0,45  A 10 A H07V-K (AS) Cu 2x1,5+T 15 A 29 0,12% 1,12%

L.1.2.3
Enllumenat Magatzem Malta i 

Llúpol 3
94 230 1 1,00 94 0,9 0,45  A 10 A H07V-K (AS) Cu 2x1,5+T 15 A 27 0,11% 1,11%

L.1.3 Enllumenat Taller 140 230 1 1,00 140 0,9 0,68  A 10 A H07V-K (AS) Cu 2x1,5+T 15 A 24 0,15% 1,14%

L1.4 Enllumneat Lavabo Petit 25 230 1 1,00 25 0,9 0,12  A 10 A H07V-K (AS) Cu 2x1,5+T 15 A 28 0,03% 1,02%

L1.5 Endolls Magatzem 3680 230 1 0,50 1840 0,9 8,89  A 16 A RZ1-K (AS) Cu 2x2,5+T 23 A 28 2,78% 3,78%

L1.6.1 Endolls Oficines 1 3680 230 1 0,50 1840 0,9 8,89  A 16 A RZ1-K (AS) Cu 2x2,5+T 23 A 34 3,38% 4,37%

L1.6.2 Endolls Oficines 2 3680 230 1 0,50 1840 0,9 8,89  A 16 A RZ1-K (AS) Cu 2x2,5+T 23 A 34 3,38% 4,37%

L1.6.3 Endolls Oficines 3 3680 230 1 0,50 1840 0,9 8,89  A 16 A RZ1-K (AS) Cu 2x2,5+T 23 A 34 3,38% 4,37%

L1.7 Caixa Endolls Taller 22170 400 1 0,50 11085 0,9 17,78  A 32 A RZ1-K (AS) Cu 4x6+T 36 A 25 1,03% 2,02%

L1.8
Bomba de Calor 

(EWYT021CZN-A1)
6600 400 1 1,00 6600 0,9 10,58  A 16 A RZ1-K (AS) Cu 4x2,5+T 21 A 40 1,18% 2,17%

L1.9.1 Fan Coil (FWF-03-BT) (x2) 148 230 1 1,00 148 0,9 0,71  A 10 A RZ1-K (AS) Cu 2x1,5+T 17 A 36 0,24% 1,23%

L1.9.2 Fan Coil (FWF-03-BT) (x2) 148 230 1 1,00 148 0,9 0,71  A 10 A RZ1-K (AS) Cu 2x1,5+T 17 A 20 0,13% 1,13%

L1.9.3 Fan Coil (FWF-04-BT) (x2) 180 230 1 1,00 180 0,9 0,87  A 10 A RZ1-K (AS) Cu 2x1,5+T 17 A 20 0,16% 1,15%

L1.10 Rack 1500 230 1 1,00 1500 0,9 7,25  A 10 A H07V-K (AS) Cu 2x1,5+T 15 A 10 0,68% 1,67%
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5.3.3 Subquadre obrador 

  

Potència Tensió Coef. Coef. Calibre Secció Longitud

(W) (V) receptor simultaneitat protecció (mm 2) (m) parcial total

L2.1.1 Enllumenat Obrador 1 1105 230 1 1,00 1105 0,9 5,34  A 10 A H07V-K (AS) Cu 2x2,5+T 21 A 41 1,22% 2,03%

L2.1.2 Enllumenat Obrador 2 1190 230 1 1,00 1190 0,9 5,75  A 10 A H07V-K (AS) Cu 2x2,5+T 21 A 43 1,38% 2,19%

L2.1.3 Enllumenat Obrador 3 1190 230 1 1,00 1190 0,9 5,75  A 10 A H07V-K (AS) Cu 2x2,5+T 21 A 44 1,40% 2,21%

L2.2.1
Enllumenat Magatzem 

Ampolles i Palets 1
138 230 1 1,00 138 0,9 0,67  A 10 A H07V-K (AS) Cu 2x1,5+T 15 A 18 0,11% 0,92%

L2.2.2
Enllumenat Magatzem 

Ampolles i Palets 2
138 230 1 1,00 138 0,9 0,67  A 10 A H07V-K (AS) Cu 2x1,5+T 15 A 22 0,14% 0,94%

L2.3.1
Màquina elaboradora de 

cervesa 1
12500 400 1 1,00 12500 0,9 20,05  A 25 A RZ1-K (AS) Cu 4x4+T 27 A 38 1,33% 2,13%

L2.3.2
Màquina elaboradora de 

cervesa 2
12500 400 1 1,00 12500 0,9 20,05  A 25 A RZ1-K (AS) Cu 4x4+T 27 A 35 1,22% 2,03%

L2.3.3
Màquina elaboradora de 

cervesa 3
12500 400 1 1,00 12500 0,9 20,05  A 25 A RZ1-K (AS) Cu 4x4+T 27 A 36 1,26% 2,06%

L2.3.4
Màquina elaboradora de 

cervesa 4
12500 400 1 1,00 12500 0,9 20,05  A 25 A RZ1-K (AS) Cu 4x4+T 27 A 33 1,15% 1,96%

L2.4.1
Màquina refredadora de 

cervesa 1
3680 230 1 1,00 3680 0,9 17,78  A 20 A RZ1-K (AS) Cu 2x4+T 31 A 40 2,48% 3,29%

L2.4.2
Màquina refredadora de 

cervesa 2
3680 230 1 1,00 3680 0,9 17,78  A 20 A RZ1-K (AS) Cu 2x4+T 31 A 37 2,30% 3,11%

L2.4.3
Màquina refredadora de 

cervesa 3
3680 230 1 1,00 3680 0,9 17,78  A 20 A RZ1-K (AS) Cu 2x4+T 31 A 38 2,36% 3,17%

L2.4.4
Màquina refredadora de 

cervesa 4
3680 230 1 1,00 3680 0,9 17,78  A 20 A RZ1-K (AS) Cu 2x4+T 31 A 35 2,17% 2,98%

L2.5 Subquadre obrador II 47839 400 1 1,00 47839 0,9 76,72  A 100 A RZ1-K (AS) Cu 3x70+35+35 160 A 39 0,30% 1,11%

L2.6.1 Embotelladora 1 750 230 1 1,00 750 0,9 3,62  A 10 A RZ1-K (AS) Cu 2x1,5+T 17 A 36 1,22% 2,02%

L2.6.2 Embotelladora 2 750 230 1 1,00 750 0,9 3,62  A 10 A RZ1-K (AS) Cu 2x1,5+T 17 A 34 1,15% 1,96%

L2.6.3 Embotelladora 3 750 230 1 1,00 750 0,9 3,62  A 10 A RZ1-K (AS) Cu 2x1,5+T 17 A 34 1,15% 1,96%

L2.6.4 Embotelladora 4 750 230 1 1,00 750 0,9 3,62  A 10 A RZ1-K (AS) Cu 2x1,5+T 17 A 32 1,08% 1,89%

L2.6.5 Embotelladora 5 750 230 1 1,00 750 0,9 3,62  A 10 A RZ1-K (AS) Cu 2x1,5+T 17 A 32 1,08% 1,89%

L2.6.6 Embotelladora 6 750 230 1 1,00 750 0,9 3,62  A 10 A RZ1-K (AS) Cu 2x1,5+T 17 A 30 1,01% 1,82%

L2.7
Endolls varis (M.F, M. AiP, 

S.C)
3680 230 1 0,50 1840 0,9 8,89  A 16 A RZ1-K (AS) Cu 2x4+T 31 A 40 2,48% 3,29%

L2.8 Caixa endolls varies 22170 400 1 0,50 11085 0,9 17,78  A 32 A RZ1-K (AS) Cu 4x6+T 36 A 91 3,75% 4,75%
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5.3.4 Subquadre obrador II 

   

 

  

Potència Tensió Coef. Coef. Calibre Secció Longitud

(W) (V) receptor simultaneitat protecció (mm 2) (m) parcial total

L2.5.1.1
Enllumenat Magatzem 

Fermentació 1
414 230 1 1,00 414 0,9 2,00  A 10 A H07V-K (AS) Cu 2x1,5+T 15 A 46 0,86% 1,96%

L2.5.1.2
Enllumenat Magatzem 

Fermentació 2
345 230 1 1,00 345 0,9 1,67  A 10 A H07V-K (AS) Cu 2x1,5+T 15 A 33 0,51% 1,62%

L2.5.1.3
Enllumenat Magatzem 

Fermentació 3
345 230 1 1,00 345 0,9 1,67  A 10 A H07V-K (AS) Cu 2x1,5+T 15 A 52 0,81% 1,91%

L2.5.2.1 Motor Transportador Malta 1 1400 400 1 1,00 1400 0,9 2,25  A 10 A RZ1-K (AS) Cu 3x1,5+T 15 A 23 0,24% 1,34%

L2.5.2.2 Motor Transportador Malta 2 1400 400 1 1,00 1400 0,9 2,25  A 10 A RZ1-K (AS) Cu 3x1,5+T 15 A 20,5 0,21% 1,32%

L2.5.2.3 Motor Transportador Malta 3 1400 400 1 1,00 1400 0,9 2,25  A 10 A RZ1-K (AS) Cu 3x1,5+T 15 A 18 0,19% 1,29%

L2.5.2.4 Motor Transportador Malta 4 1400 400 1 1,00 1400 0,9 2,25  A 10 A RZ1-K (AS) Cu 3x1,5+T 15 A 15,5 0,16% 1,27%

L2.5.2.5 Motor Transportador Malta 5 1400 400 1 1,00 1400 0,9 2,25  A 10 A RZ1-K (AS) Cu 3x1,5+T 15 A 13 0,14% 1,24%

L2.5.3.1 Motor Molí Malta 1 7500 400 1,25 1,00 9375 0,9 15,04  A 16 A RZ1-K (AS) Cu 3x2,5+T 21 A 21 0,70% 1,81%

L2.5.3.2 Motor Molí Malta 2 7500 400 1 1,00 7500 0,9 12,03  A 16 A RZ1-K (AS) Cu 3x2,5+T 21 A 18,5 0,62% 1,72%

L2.5.3.3 Motor Molí Malta 3 7500 400 1 1,00 7500 0,9 12,03  A 16 A RZ1-K (AS) Cu 3x2,5+T 21 A 16 0,54% 1,64%

L2.5.3.4 Motor Molí Malta 4 7500 400 1 1,00 7500 0,9 12,03  A 16 A RZ1-K (AS) Cu 3x2,5+T 21 A 13,5 0,45% 1,56%

L2.5.3.5 Motor Molí Malta 5 7500 400 1 1,00 7500 0,9 12,03  A 16 A RZ1-K (AS) Cu 3x2,5+T 21 A 11 0,37% 1,47%

L2.5.4 Evaporador (Ventiladors) 360 230 1 1,00 360 0,9 1,74  A 10 A RZ1-K (AS) Cu 2x1,5+T 17 A 24 0,39% 1,49%
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5.3.5 Subquadre magatzem condicionat i moll 

  

Potència Tensió Coef. Coef. Calibre Secció Longitud

(W) (V) receptor simultaneitat protecció (mm 2) (m) parcial total

L3.1.1
Enllumenat Magatzem 

Condicionat 1
522 230 1 1,00 522 0,85 2,67  A 10 A H07V-K (AS) Cu 2x1,5+T 15 A 32 0,75% 1,89%

L3.1.2
Enllumenat Magatzem 

Condicionat 2
522 230 1 1,00 522 0,85 2,67  A 10 A H07V-K (AS) Cu 2x1,5+T 15 A 49 1,15% 2,29%

L3.1.3 Enllumenat Magatzem 522 230 1 1,00 522 0,85 2,67  A 10 A H07V-K (AS) Cu 2x1,5+T 15 A 40 0,94% 2,08%

L3.2 Enllumenat Sala Compresors 30 230 1 1,00 30 0,85 0,15  A 10 A H07V-K (AS) Cu 2x1,5+T 15 A 6 0,01% 1,14%

L3.3 Motor Portal Moll 750 230 1,3 1,00 975 0,85 4,99  A 10 A RZ1-K (AS) Cu 2x1,5+T 17 A 48 1,62% 2,76%

L3.4 Toro Mecànic 6600 400 1 1,00 6600 0,85 11,21  A 16 A RZ1-K (AS) Cu 4x2,5+T 21 A 20 0,59% 1,73%

L3.5 Endolls varis 3680 230 1 0,50 1840 0,85 9,41  A 16 A RZ1-K (AS) Cu 2x4+T 31 A 39 2,42% 3,56%

L3.6
Refredadora (EWYT025CZN-

A1)
8500 400 1,25 1,00 10625 0,85 18,04  A 20 A RZ1-K (AS) Cu 4x4+T 27 A 10 0,24% 1,37%

L3.7 Evaporador (Ventiladors) 360 230 1 1,00 360 0,85 1,84  A 10 A RZ1-K (AS) Cu 2x1,5+T 17 A 23 0,37% 1,51%
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6 RESUM DEL PRESSUPOST 

El projecta per a la instal·lació de contra incendis, instal·lació de ventilació, instal·lació 

de climatització i la instal·lació de baixa tensió ascendeix a un cost total de DOS-

CENTS QUARANTA-TRES MIL SET-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB 

SETANTA-QUATRE CÈNTIMS (243.751,74€). IVA Inclòs. 
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7 CONCLUSIONS 

Es pot concloure que l’objectiu del present projecte s’ha acomplert amb èxit. S’ha 

aconseguit dur a terme el càlcul i dimensionament de les instal·lacions de la cerveseria 

satisfent d’aquesta manera les necessitats del peticionari. 

 

 

 

 

 

Lluc Palmada i Oliveras 

10/06/2022 
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8 RELACIÓ DE DOCUMENTS 

El projecte en qüestió està constituït amb els següents documents: 

1. Memòria i annexes 

2. Plànols 

3. Plec de condicions  

4. Estat d’amidaments 

5. Pressupost 
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ANNEX A: Descripcions tècniques 

A.1 Elements passius de contra incendis 

Per tal de complir amb el reglament especificat anteriorment, s’ha contactat amb 

l’empresa Ignifugacions Generals que porta a terme instal·lacions de protecció passiva 

en edificis. D’aquesta empresa es seleccionarà la pintura intumescent, les plaques 

rígides i el morter que s’utilitzarà per complir amb els minuts de resistència al foc 

establerts.  

A continuació es presenten les fitxes tècniques de les possibles solucions utilitzades: 

  



At. Cliente
t 902 36 22 61
f 902 36 22 64

Crta. Antiga d'Amer, 10-12
(Pol. Ind. Domeny)
17007 (Girona)



At. Cliente
t 902 36 22 61
f 902 36 22 64

Crta. Antiga d'Amer, 10-12
(Pol. Ind. Domeny)
17007 (Girona)



At. Cliente
t 902 36 22 61
f 902 36 22 64

Crta. Antiga d'Amer, 10-12
(Pol. Ind. Domeny)
17007 (Girona)



At. Cliente
t 902 36 22 61
f 902 36 22 64

Crta. Antiga d'Amer, 10-12
(Pol. Ind. Domeny)
17007 (Girona)
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A.2 Elements actius de contra incendis 

En la memòria s’ha parlat de diferents elements actius com poden ser els extintors, 

les BIEs, polsadors d’alarma, etc, i de la seva importància a l’hora de poder garantir 

una protecció de forma activa en cas d’incendi. 

A continuació es presenten les fitxes tècniques de les possibles solucions utilitzades: 

  



 

FICHA TECNICA 
EXTINTOR POLVO 6KG. 21A - 113B - C 

PROPIEDADES 
Cualidades físico químicas del agente extintor 
Fluido (resistente al apelmazamiento), no tóxico, neutro 
(no abrasivo,ni corrosivo) e insensible a las condiciones 
exteriores como humedad, temperatura o hielo. Además 
presenta gran poder de penetración en las llamas, y se 
puede utilizar en presencia de corriente eléctrica. 
Mecanismo de la extinción 
Polivalente, el polvo ABC actúa: 
- Sobre las llamas, por catálisis negativa. 
- Sobre las brasas, por refrigeración y por la formación 
de una capa de barniz a la vez aislante e ignífuga que 
envuelve el material y lo protege del fuego evitando su 
reinflamación. 
En difusión, el polvo ABC forma una pantalla aislante 
que protege al operador de la radiación de calor del 
fuego. 
Incompatibilidad 
El polvo ABC con fosfato monoamónico (PO4H2NH4) 
es totalmente incompatible con el polvo BC obtenido del 
bicarbonato sódico. Como consecuencia, jamás 
recargar con polvo ABC un extintor que previamente 
haya contenido polvo BC y viceversa. 
EFICACIA. 
Clases A, B o C 
La polivalencia del polvo ABC asegura su eficacia sobre 
esos tres tipos de fuegos. Para los fuegos secos, clase 
A, sustituye los medios clásicos a base de agua, 
algunas veces contraindicados por presencia de 
corriente eléctrica. Para los fuegos líquidos o de gases, 
actúa con las mismas propiedades que el polvo BC. 
Este tipo de polvo, está especialmente indicado para 
fuegos complejos o que conlleven simultáneamente 
todas las categorías de combustibles. El extintor podrá 
ser utilizado en presencia de tensiones eléctricas 
inferiores a 35.000 Voltios, el operador debe encontrarse 
a una distancia superior de 1,5m. del riesgo eléctrico 
Clases A B C 
Estos tipos de fuegos combinados, los más habituales en 
la práctica, comportan simultáneamente todos las 
categorías de combustible, eventualmente en presencia 
de corriente eléctrica; Con este tipo de extintores se 
reducen costos y riesgos al poder utilizar un único tipo de 
extintor para todos los tipos de fuego. 
FACILIDADES DE UTILIZACIÓN 
Portátil y compacto, el extintor PP6PS permite intervenir 
rápidamente en el lugar del suceso. 
Funcionamiento. 
Después de retirar la anilla de seguridad, apretar la 
maneta de la válvula con una mano y con la otra dirigir 
por medio de la manguera el polvo a la base del fuego. 
Esta maneta permite liberar el polvo presurizado del 
recipiente y permite regular el caudal gracias al sistema 
de la válvula por eje y muelle de cierre del interior. 
Principio de la presión incorporada. 
El equipo es presurizado en el momento de su 
fabricación y se somete a una prueba de control de 
detección de helio que permite asegurar la estanquidad 

del extintor. Un manómetro certificado EN3-7 permite 
verificar en todo momento la presión del equipo. El 
manómetro es desmontable al existir una válvula de 
comprobación interior para poder utilizar un manómetro 
de comprobación patrón. 
CUALIDADES TÉCNICAS. 
Constituido por materiales de máxima fiabilidad y 
fabricado con la última tecnología, como el proceso 
especial de protección anticorrosión, este equipo está 
perfectamente adaptado para soportar las mayores 
exigencias tanto en el ámbito domestico como industrial. 
El extintor está certificado según la Norma Europea EN3 
7, por AENOR y el extintor tiene el marcado CE como 
equipo a presión según la Directiva 97/23 CE. 
CARACTERÍSTICAS 
CUERPO 
De acero de alta calidad DC04 EN 10.130, está 
constituido por dos embuticiones profundas y casquillo. 
Presión de prueba: PT = 24 bar.; Volumen: V = 7,1 l. 
Diámetro del recipiente: D = 150 mm. 
RECUBRIMIENTO 
Protección exterior: granallado y recubrimiento 
epoxypoliéster 
polimerizado a 220ºC, rojo incendio R-3000. 
VÁLVULA Y MANGUERA 
Válvula con cuerpo de latón, que además, lleva una 
anilla de seguridad, un precinto, una maneta de apertura 
y control en acero, un manómetro EN3 7 y una 
manguera de 520mm. con difusor cónico de flujo laminar. 
Longitud de disparo del polvo: L = 4,5m. 
AGENTE EXTINTOR 
Polvo ABC30 – 6Kg. ref.AUCA2. Tiempo descarga: 16 s. 

 
GAS PROPULSOR Y PRESIÓN DE SERVICIO. 
Nitrógeno + Hélio; PS(20ºC) = 14 bar.; PSmax. = 16 bar; 
SOPORTES 
Tipo pared, soporte transporte o armario. 
TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN 
- 20ºC + 60ºC. 
DIMENSIONES Y PESO 
Altura: 525mm – Ancho: 270 mm.* – Largo: 160mm 
* (con manguera montada) 
Caja: 545 x 160 x 160mm – Peso: 9,6 Kg. 
HOMOLOGACIONES 
• Certificación EN3 7 “N” AENOR. nº 012/002650 
• Directiva PED 97/23 CE. Nº 01/SP/144. Type 1. 
• Transporte. MI EXo 0375 V V. 
EFICACIAS FUEGOS A, B y C 
• 21A - 113B - C. 
INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN 

 



SERIE: POLVO
MODELO: 6P ELITE PLUS 

Ext in tor  por tá t i l  de  6  Kg .  de  Po lvo  ABC con  
pres ión  permanen te  n i t rógeno .

Pro tegen  áreas  de  r i e sgo  de  fuego  c lase  A ,B  y  C .

Aplicaciones: 
Fuegos de clase A, B y C, fuegos eléctricos hasta 50.000V. 

Ventajas: 
Apto para casi todo tipo de fuegos. No tóxico. No conduce la 
electricidad. Resistente y estable en temperaturas extremas.

No usar en: Fuegos clase F y D.

t u  m a r c a  d e  s e g u r i d a d
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ef cacia

temperaturas de uti l ización

uso eléctrico

agente extintor

agente propulsor

presión mínima (-20ªC)

presión servicio (+20ºC)

presión máxima (+60ºC)

presión de prueba

34A 233B 

-20ºC/+60ºC

hasta 50.000 V

6kg Polvo ABC

80g nitrógeno

12, 5 bar

17,5 bar

20 bar

29 bar

i

DIMENSIONES

altura extintor

diámetro envase:

espesor chapa cascos

volumen envase

peso completo

542 mm

150 mm

1,5 mm

6,72 l

9 kg

CERTIFICACIONES

Producto homologado y certificado acorde con 
la directiva 97/23/CE y la normativa UNE-EN3-7.

4

3

5

9

1

6

78

2

12

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

envase 6P

manguera 6P

tubo sonda 6P

válvula EL polvo

pasador

precinto ELITEX

manómetro

junta válvula

pie 6P/6E

etiqueta 6P ELITE

agente extintor

soporte pared

EXXXXXXXX

EXXXXXXXX

EXXXXXXXX

EXXXXXXXX

EXXXXXXXX

EXXXXXXXX

EXXXXXXXX

EXXXXXXXX

EXXXXXXXX

EXXXXXXXX

EXXXXXXXX

EXXXXXXXX

polietileno

aluminio

con agujero 3,5x34mm acero inoxidable

polipropileno  en color rojo

Hytrel en color rojo

polipropileno

vinilo

polvo polivalente ABC PLUS

acero galvanizado

nº       pieza                                          descripción                                        repuestos

acero DC04 EN 10130. pintura poliéster. 
roscón barra de acero M30x1,5
difusor de polipropileno en color rojo. 
manguera de PVC con refuerzo de malla nylon.

tipo membrana.
carcasa niquelada 23 mm M10x1

* Los repuestos de junta y precinto se suministrarán en color verde.

Et ique ta  man ten imien to

Válvu la  a lumin io .

Roscón  de  acero .

Manómetro  membrana .

Di fusor  e f ec to  ven tur i .



Ext in tor  por tá t i l  de  2  Kg .  de  CO
2
.

Pro tegen  áreas  de  r i e sgo  de  fuego  c lase  B .
t u  m a r c a  d e  s e g u r i d a d

SERIE: CO2
MODELO: 2CO2ELITE 

E l i t e x  P r o t e c t i o n ,  S . L .  ·  P o l í g o n o  I n d u s t r i a l  S e p e s  ·  C a l l e  C u b i l l o  ·  N a v e  4 5  · 1 6 0 0 4  C u e n c a  ·  E S P A Ñ A
T e l .  + 3 4  9 6 9  2 1 0  1 3 6  ·  F a x .  + 3 4  9 6 9  2 1 0  1 6 5  ·  i n f o @ e l i t e x . e s  ·  w w w . e l i t e x . e s

5

8

6

3

1

7

4

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

envase 2CO
2

tubo sonda 2CO
2

difusor 2CO
2

soporte pared

válvula CO
2

pasador

precinto ELITEX

etiqueta extintor 2CO
2 

ELITE

agente extintor

 

EXXXXXXXX

EXXXXXXXX

EXXXXXXXX

EXXXXXXXX

EXXXXXXXX

EXXXXXXXX

EXXXXXXXX

EXXXXXXXX

EXXXXXXXXX

acero al carbono. pintura poliéster.

aluminio

polietileno color rojo con junta de tef lón.

acero

latón

con agujero 3,5x34 mm de acero inoxidable

polipropileno en color rojo

vinilo

CO
2

nº       pieza                                          descripción                                        repuestos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ef cacia

temperaturas de uti l ización

agente extintor

agente propulsor

presión mínima (-20ªC)

presión servicio (+20ºC)

presión máxima (+60ºC)

presión de prueba

disco de rotura

34B 

-20ºC/+60ºC

2 kg de CO
2

CO
2

19 bar

58 bar

174 bar

250 bar

190 bar

i

DIMENSIONES

altura extintor

diámetro envase:

espesor chapa cascos

volumen envase

peso completo

588 mm

103 mm

1,97 mm

3 l

6,25 kg

CERTIFICACIONES

Producto homologado y certificado acorde con 
la directiva 97/23/CE y la normativa UNE-EN3-7.
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Aplicaciones: 
Fuegos de clase B. El CO

2
, al ser un gas que por su naturaleza es 

dieléctrico es apropiado para fuegos eléctricos. Of icinas, material 
eléctrico y electrónico, cuadros eléctricos, . . .

Ventajas: 
No ensucian, rápida penetración y reparto del gas. No conduce la 
electricidad. Tubo sonda de aluminio.

No usar en: Fuegos clase A, C, D y F

*Envase de acero y tubo sonda de aluminio para evitar interrupciones en el  disparo.

* El repuesto del  precinto se suministrará en color verde.



H = 650 A = 650 F = 260
(Dimensiones en mm.)

www.eaci.es

OIRAMRA LED SENOIS
NE

MI
D

H

AF

H = 660 A = 660 F = 270 

ME

Ref. MEL20

DIMENSIONES DEL HUECO PARA INSTALACIÓN EMPOTRAMIENTO

MARCO TAPAJUNTAS PARA EMPOTRAMIENTO

      eaci@eaci.es

(*) Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón

BIE25L20BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS  B.I.E. 25 mm.  UNE - EN 671-1

(Dimensiones en mm.)

Mod.L20 Ref. BIE25L20

Color opcional RAL 9010
Color predeterminado RAL 3000 

F

A

H

ME

Color opcional RAL 9010
Color predeterminado RAL 3000 

      2020/v1

Rotex Válvula Loca Inoxidable Aristas PulidasZ. NoblePipeta-codo GlideEacisystem EspiroflexDev. Ligera MultiblendGuiman

Armario de configuración horizontal Reversible fabricado en chapa de acero.

Puerta encastrada conformado Multiblend fabricada en chapa de acero.

Cerradura Glide reversible con moldura y precinto de seguridad.

Brazo abatible reforzado. Pintado en negro con Poliéster RAL 9005.

Sistema Espiroflex (anti-estrangulamiento) para alimentación de BIE.

Carrete fijo Eacisystem con alimentación axial.

Devanadera en termoplástico copolímero según ISO 4892-2 (*).

4 posibles entradas de alimentación.

Lanza Triplex de triple efecto. Rosca hembra 1”  (Ø 10 mm.).

20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.

Pipeta-codo para sustitución rápida de manguera.

Válvula de bola 1” en latón cromado.

Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico.

Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca 1/4”.

Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4”.



BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS  B.I.E. 25 mm.  UNE - EN 671-1

www.eaci.es       eaci@eaci.es

 POSIBLES ENTRADAS DE ALIMENTACIÓN: SUPERIORES E INFERIORES

      2020/v1

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS A ESTA FAMILIA:  ARMARIOS MODULARES ADOSABLES LINEA L20 y ARMARIOS PARA EXTINTOR 

BIE25L20

ENTRADAS DISPONIBLES VOLTEANDO EL ARMARIO



MóduloL20Ref. MTL20

H = 650 A = 650 F = 260
(Dimensiones en mm.)

www.eaci.es

OIRAMRA LED SENOIS
NE

MI
D

H

AF

      eaci@eaci.es

F

H

ME

Ref. MEL20MH

DIMENSIONES DEL HUECO PARA INSTALACIÓN EMPOTRAMIENTO

MARCO TAPAJUNTAS PARA EMPOTRAMIENTO

Ref. MEL20MV

HORIZONTAL

VERTICAL

HORIZONTALA

H = A = F =
H = A = F =

VERTICAL(Dimensiones en mm.)

Dep.Extintor

Módulo Técnico

Ref. MT L20 Configuración Vertical

Color opcional RAL 9010

      2020/v1

Ref. MT L20 Configuración Horizontal

Armario de configuración horizontal fabricado en chapa de acero.

Puerta encastrada conformado Multiblend fabricada en chapa de acero.

Cerradura Glide reversible con moldura y precinto de seguridad.

Posibilidad de instalación a izquierda o derecha de la BIE.

Posibilidad de instalación en configuración vertical u horizontal.

Módulo complementario a las variantes de BIE L20 / L20 R 

Con departamento para extintor.

Panel Reversible para módulo técnico. Válido para todo tipo de pulsadores. (RAL 9005)

Debido a su diseño, los pulsadores en superficie, quedan resguardados en el armario.

COMPATIBLE CON LOS MODELOS DE BIE:

Mod. L20 Mod. L20 R

Color opcional RAL 9010
Color predeterminado RAL 3000 

Glide Inoxidable Aristas PulidasZ. NobleMultiblend

660 1310 270

1310 660 270

Color predeterminado RAL 3000 

ME



BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS  B.I.E. 45 mm.  UNE - EN 671-2

www.eaci.es       eaci@eaci.es      2020/v1

PM 20

PM 15

BIE45510PM

 

Color opcional RAL 9010
Color predeterminado RAL 3000

(*) Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón

H = 480 A = 600 F = 155
(Dimensiones en mm.)

OIRAMRA
 
LED 

SENOIS
NE

MI
D

H

AF

Producto Certificado por AENOR , según norma UNE 23400

Ref. BIE45PM20

Ref. BIE45PM15

20 Metros

15 Metros

POSIBLES ENTRADAS DE ALIMENTACIÓN:
LATERALES SUPERIORES

Entradas sin necesidad de piezas adicionales,
ni manipulación de elementos del armario.

15

20

Armario de conguración horizontal y reversible.

Fabricado en chapa de acero de Espesor 1,2 mm.

Puerta encastrada “CIEGA” fabricada en chapa de Acero.

Cerradura Glide  reversible con moldura y precinto de seguridad.

Devanadera Ø 380 mm en termoplástico copolímero según ISO 4892-2 (*).

2 posibles entradas de alimentación.

Lanza Triplex de triple efecto. Rosca hembra 1½”  (Ø 13 mm.).

15 o 20 m. de manguera sintética de Ø 45 mm. (Según versión).

Válvula de asiento angular Ø 45 mm en latón cromado con cierre vulcanizado.

Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca 1/4”.

Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4”.

Racores Barcelona de 45 mm según norma UNE 23400 “uso ligero”. 

NOTA: Al tratarse de un armario reversible, puede rotarlo,
de esta forma se consigue otra posibilidad de alimentación.

Válvula de asiento Ref. V45LA

Rotex Aristas PulidasZ. NobleGlideDev. LigeraEacisystem Espiroex Guiman Válvula Loca InoxidablePipeta-codo Multiblend
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FAST Touch

características tÉcnicas
• Cárter de aluminio/aleación de aluminio pintado.

• Barra de aluminio pintado con posibilidad de cortarla
hasta 300 mm en todos los modelos.

• Picaportes y puntales de aleación de aluminio cromado.

• Picaportes lateral, superior e inferior autoblocantes.

Funcionamiento con conFiGuración 
estÁndar
• Desde el interior: presionando la barra.

• Desde el exterior: con llave y/o con manilla*.

mano
0 = ambidiestra.

dotación estÁndar
• Cerraderos específi cos.

• Tornillos de fi jación.

• Instrucciones de instalación y mantenimiento.

• Certifi caciones “P” de ICIM, “N” de AENOR y CE.

opciones baJo pedido
• Accionamientos externos.

• Kit alargador de cierres.

• Versión con microinterruptor (caract. LA).

• Versión con cierre de día (caract. FG).

• Versión cortafuegos con picaportes de acero (caract. FR).

Acabados: véase la pág. 6.

La gama
FAST Touch y FAST Push versiones de sobreponer

CERTIFICACIONES Y MARCAS
Los materiales y soluciones técnicas utilizados permiten 
responder a los más severos requisitos previstos por las 
normas; esto ha permitido a CISA obtener importantes 

- Marca CE.

UNE EN 1125.

UNE EN 1125

* El funcionamiento desde el exterior solo con llave es posible exclusivamente en dispositivos antipánico con un punto de cierre lateral.
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Dispositivos antipánico FAST Touch versiones de sobreponer

Tipología Descripción L

Unitario   Uds.

artículo

Ti
po

D
im

.

M
an

o

A
ca

b.

Pe
rs

.

 

1200 3,800 1 1 59801 10 0 
840 3,100 1 1 59801 11 0 

• Cierre lateral autoblocante
• EN DOTACIóN:

- Cerradero art. 1.07072.20.0
• BAJO PEDIDO:

- Cerradero art. 1.07072.21.0
- Accionamientos externos 
    1.07078/27/28/29
    1.07077/46/47/48/49

1300 3,800 1 1 59811 09 0 
1200 3,800 1 1 59811 10 0 
840 3,100 1 1 59811 11 0 

• VERSIÓN MODULAR
• Cierre lateral autoblocante con 

posibilidad de anulación
• EN DOTACIóN:

- Cerradero art. 1.07072.20.0
• Posibilidad de adaptación con:

- pareja de cierres superior/inferior 
art. 1.07063.61.0

- pareja de cierres laterales art. 
1.07063.51.0

- pareja de cierres superior/lateral 
art. 1.07063.66.1/2

- pareja de pestillos superior/
inferior art. 1.07063.71.0

• BAJO PEDIDO:
- Cerradero art. 1.07072.21.0
- Accionamientos externos 
    1.07078/27/28
    1.07077/46/47/48

1200 2,500 1 1 59816 10 0 
840 2,500 1 1 59816 11 0 

• VERSIÓN MODULAR PARA 2 
PUNTOS DE CIERRE

• Posibilidad de adaptación con:
- pareja de cierres superior/inferior 

art. 1.07063.61.0
- pareja de cierres laterales art. 

1.07063.51.0
- pareja de cierres superior/lateral 

art. 1.07063.66.1/2
- pareja de pestillos superior/

inferior art. 1.07063.71.0
• BAJO PEDIDO:

- Cerradero art. 1.07072.21.0
-  Accionamientos externos 
    1.07078/27/28
    1.07077/46/47/48

acabados baJo pedido
(solamente art. 59811):
cárter ROJO, barra NEGRA (acab. 41)
cárter AMARILLO, barra NEGRA (acab. 42)
cárter VERDE, barra NEGRA (acab. 43)
cárter NEGRO, barra NEGRA  (acab. 44)
cárter BLANCO, barra BLANCA (acab. 45)
cárter GRIS, barra GRIS (acab. 97)
cárter y barra, PVD inox. satinado (acab. C2)

Variantes de color de la barra
(solamente art. 59811):
anodizado aluminio satinado (acab. 62)
anodizado bronce (acab. 64)
latonada (acab. A1)
negro mate (acab. 00)
rojo (acab. 41)
amarillo (acab. 42)
verde (acab. 43)
blanco (acab. 45)
gris (acab. 97)
PVD inox. satinado (acab. C2)

acabado estÁndar:
cárter NEGRO, barra ROJA
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FAST Push

características tÉcnicas
• Cárter de aluminio/aleación de aluminio pintado.

• Barra con posibilidad de cortarla, de acero pintado o de
acero inoxidable (es necesario solicitarla por separado).

• Picaportes y puntales de aleación de aluminio cromado.

• Picaportes lateral, superior e inferior autoblocantes.

Funcionamiento con conFiGuración 
estÁndar
• Desde el interior: presionando la barra.

• Desde el exterior: con llave y/o con manilla*.

mano
0 = ambidiestra.

dotación estÁndar
• Cerraderos específi cos.

• Tornillos de fi jación.

• Instrucciones de instalación y mantenimiento.

• Certifi caciones “P” de ICIM, “N” de AENOR y CE.

opciones baJo pedido
• Accionamientos externos.

• Kit alargador de cierres.

• Versión con microinterruptor (caract. LA).

• Versión con cierre de día (caract. FG).

• Versión cortafuegos con picaportes de acero
(caract. FR).

Acabados: véase la pág. 6.

* El funcionamiento desde el exterior solo con llave es posible exclusivamente en dispositivos antipánico con un punto de cierre lateral.

CERTIFICACIONES Y MARCAS
Los materiales y soluciones técnicas utilizados permiten 
responder a los más severos requisitos previstos por las 
normas; esto ha permitido a CISA obtener importantes 

- Marca CE.

UNE EN 1125.

UNE EN 1125.
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Dispositivos antipánico FAST Push versiones de sobreponer

Tipología Descripción L

Unitario   Uds.

artículo

Ti
po

D
im

.

M
an

o

A
ca

b.

Pe
rs

.

 

 2,500 1 1 59001 10 0 

• Cierre lateral autoblocante
• EN DOTACIÓN:

- Cerradero art. 1.07072.20.0
• BAJO PEDIDO:

- Cerradero art. 1.07072.21.0
- Accionamientos externos 
    1.07078/27/28/29
    1.07077/46/47/48/49
- Barra de apoyo
    1.07007.13/14/15/60/61/62

 2,500 1 1 59011 10 0 

• VERSIÓN MODULAR
• Cierre lateral autoblocante con 

posibilidad de anulación
• EN DOTACIÓN:

- Cerradero art. 1.07072.20.0
• Posibilidad de adaptación con:

- pareja de cierres superior/inferior 
art. 1.07063.61.0

- pareja de cierres laterales art. 
1.07063.51.0

- pareja de cierres superior/lateral 
art. 1.07063.66.1/2

- pareja de pestillos superior/
inferior art. 1.07063.71.0

• BAJO PEDIDO:
- Cerradero art. 1.07072.21.0
- Accionamientos externos 
    1.07078/27/28
    1.07077/46/47/48
- Barra de apoyo
    1.07007.13/14/15/60/61/62

 2,500 1 1 59016 10 0 

• VERSIÓN MODULAR PARA 2 PUNTOS 
DE CIERRE

• Posibilidad de adaptación con:
- pareja de cierres superior/inferior art. 

1.07063.61.0
- pareja de cierres laterales art. 

1.07063.51.0
- pareja de cierres superior/lateral art. 

1.07063.66.1/2
- pareja de pestillos superior/inferior art. 

1.07063.71.0
• BAJO PEDIDO:

- Cerradero art. 1.07072.21.0
- Accionamientos externos 
    1.07078/27/28 - 1.07077/46/47/48
- Barra de apoyo
    1.07007.13/14/15/60/61/62

acabado estÁndar:
NEGRO

acabados baJo pedido (solamente art. 59011):
ROJO (acab. 41)
AMARILLO (acab. 42)
VERDE (acab. 43)

BLANCO (acab. 45)
GRIS (acab. 97)
PVD inox. satinado (acab. C2)

L = 900 0,800 1 1 07007 60 0 
L = 1200 1,100 1 1 07007 61 0 
L = 1500 1,450 1 1 07007 62 0 

• Barra horizontal oval de acero inoxidable

L = 900 0,800 1 1 07007 13 0 
L = 1200 0,800 1 1 07007 14 0 
L = 1500 0,900 1 1 07007 15 0 

• Barra horizontal oval de acero roja
 acabados baJo pedido:

- AMARILLO (acab. 42)
- VERDE (acab. 43)
- NEGRO (acab. 44)
- BLANCO (acab. 45)
- GRIS (acab. 97)

1,2
30 L

22



SISTEMA ALGORÍTMICO

www.cofem.com

PUCAY
Pulsador de alarma rearmable

Pulsador manual de alarma rearmable (con aislador de cortocircuito) para sistema algorítmico-direccionable de 
detección de incendios.

El parpadeo del led rojo transparente indica la comunicación con la central. En caso de permanecer encendido 
indica que ha sido accionado manualmente (alarma), además de dispararse una lengüeta de color amarillo en la 
parte inferior de la cara de accionamiento.

Pulsador fácilmente rearmable mediante el accionamiento del interruptor amarillo de la cara frontal usando un 
destornillador.

Características:

• Pulsador fácilmente rearmable mediante el accionamiento del interruptor amarillo de la cara frontal.
• Tapa protectora transparente de la cara de accionamiento para evitar pulsaciones accidentales.
• Elemento autoidentificable en el sistema analógico de detección de incendios.
• Indicación de la comunicación con la central mediante parpadeo del led.
• Reconocimiento visual inmediato del estado de alarma por la activación permanente del led y el disparo de 

una lengüeta de color amarillo en la parte inferior de la cara de accionamiento.
• Certificado por AENOR según la Norma EN 54 parte 11 y con marcado CE según el Reglamento Europeo de 

Productos de la Construcción (UE) Nº305/2011.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Alimentación

Consumo en vigilancia

Consumo en alarma

Indicador de activación

Humedad

Temperatura

Protección IP

24 - 35V con polaridad

1 mA

5 mA

Led rojo

20 - 95% HR

-10ºC +50ºC

IP 50

Salida indicador remoto No

Normativa EN 54-11

A30XHA
A30XHAS
A30XTA

A30XHTCO

A30XHA
A30XHAS
A30XTA

A30XHTCO

+_+

+

+

-
- OUT

IN

BA1

A2 I

_

PUCAYPUCAY

PIALDRPIALDR

BA1

A2 I

Bucle

+

+

-

-
OUT

IN

Conector
CLYON
ZAFIR

Conector
LYON

A30XHA / A30XHAS / A30XTA / A30XHTCOA30XHA / A30XHAS / A30XTA / A30XHTCO

96

100

43

Esquema de conexionado
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A.3 Instal·lació de ventilació i clima 

En la memòria es pot observar els diferents elements que formaran part de la 

instal·lació de ventilació i de clima. 

A continuació es presenten les fitxes tècniques d’aquests elements que constituiran la 

instal·lació: 

 

  



A04 VWR-P
Difusor rotacional de techo

VWR-P

Difusor rotacional de aleta fija incorporado en placa perforada de diseño especial.

Aplicación:
Para impulsión de ventilación y aire acondicionado.

Material:
Chapa de acero.

Color:
Blanco RAL-9010 con deflectores negros. 

Composición:
Plenum sin aislar de conexión lateral y compuerta de regulación. 

Accesorios:
Plenum aislado.

Texto para oferta:
Difusor rotacional de aleta fija, integrado en placa perforada de diseño especial. Incorpora plenum de conexión lateral y compuerta de
regulación. Fabricado en chapa de acero. Acabado pintado en RAL a definir. Altura de instalación recomendada entre 2,5 y 3,5 m
AH tipo VWR-P

Ejemplo de pedido:
VWR-P 200
 
Explicación:
VWR-P = Tipo de difusor
200 = Tamaño (ver tabla)

Selección rápida:

Tamaño Q (m³/h) Lwa[dB(A)] ∆Pt (Pa) X (m)

125
45 24 8 0.5
65 32 16 0.7
90 40 31 0.9

160
75 24 9 0.7
105 32 17 1.0
140 40 30 1.4

200
110 24 7 0.7
150 32 13 1.0
210 40 26 1.4

250
170 24 7 0.9
230 32 13 1.3
310 40 24 1.8

315
260 24 7 1.2
350 32 12 1.6
40 40 22 2.2

355
315 24 7 1.3
430 32 13 1.8
580 40 24 2.4

400
350 24 6 1.2
485 32 12 1.7
670 40 22 2.4

Q (m³/h): Caudal de aire. / LwA [dB(A)]: Nivel de potencia sonora. / ∆Pt (Pa): Pérdida de carga. / X (m): Alcance horizontal de la vena de aire para una velocidad máxima en zona ocupada de 0,25 m/s, un

salto térmico ∆T = –10º C y una altura de instalación de 3 m.

Dimensiones:

DIFUSOR A B C D E F
125 137 124 99 198 270 245
160 172 159 124 223 298 273
200 212 199 159 258 363 338
250 262 249 199 298 403 378
315 327 314 199 298 500 475
355 367 354 249 348 500 475
400 412 399 249 348 550 525

Imagen guía:
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A01 AHF45
Rejilla de retorno de lamas fijas

AHF45

Rejilla de simple deflexión con lamas fijas a 45º.

Aplicación:
Para retorno en sistemas de ventilación y aire condicionado.

Material:
Aluminio.

Color:
Acabado anodizado natural.

Composición:
Deflexión fija a 45º.
Lamas de simple deflexión.

Montaje:
Invisible con clips en marco de montaje, tipo CC.

Accesorios:
Marco de montaje, tipo CC.

Compuerta de regulación de caudal, tipo DW.

Texto para oferta:
Rejilla de retorno para montaje en pared con lamas fijas a 45º, fabricada en aluminio. Es de simple deflexión con un sistema de fijación
invisible mediante clips y puede estar provista de una compuerta de regulación de caudal.
AH tipo AHF 45 + CC + DW.

Ejemplo de pedido:
AHF-45, 500, 300 + DW + CC
Explicación:
AHF-45 = Tipo de rejilla 
500 = Longitud (ver tabla) 
300 = Altura (ver tabla)
Accesorios (Opcionales): 
CC = Marco de montaje 
DW = Compuerta de regulación

Otros productos disponibles:
Disponible versión con lamas verticales.

Selección rápida:

Qv
LxH

200x100 250x100 300x100 400x100 500x100 600x100 500x150 600x150 500x200 800x150 800x200 1000x200 1000x250 1000x300 1200x300
200x150 200x200 350x150 400x150 400x200 450x200 400x250 600x200 600x250 800x250 800x300 750x400 900x400

250x200 300x200 300x250 350x250 350x300 500x250 500x300 600x300 600x400 700x500
400x300 600x600

Aeff 0.0076 0.0098 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,09 0,12 0,15 0,18

50
veff 1,80 1,40 1,10 0,80 0,60 0,50          
Ps 3,50 2,10 1,50 0,80 0,50 0,30          
Lw 12 7 <0 <0 <0 <0          

60
veff 2,20 1,70 1,40 1 0,80 0,60 0,50         
Ps 5 3,10 2,10 1,10 0,70 0,40 0,30         
Lw 17 12 7 <0 <0 <0 <0         

70
veff 2,50 2 1,60 1,20 0,90 0,80 0,60 0,50        
Ps 6,80 4,20 2,80 1,50 1 0,60 0,40 0,20        
Lw 21 16 11 5 <0 <0 <0 <0        

80
veff 2,90 2,30 1,80 1,30 1 0,90 0,60 0,60        
Ps 8,90 5,50 3,70 2 1,30 0,80 0,50 0,30        
Lw 24 19 15 8 <0 <0 <0 <0        

90
veff 3,30 2,60 2,10 1,50 1,20 1 0,70 0,60 0,50       
Ps 11,30 7 4,70 2,50 1,30 1 0,60 0,40 0,20       
Lw 27 22 18 11 7 <0 <0 <0 <0       

100
veff 3,60 2,80 2,30 1,70 1,30 1,10 0,80 0,70 0,60 0,50      
Ps 13,90 8,60 5,80 3,10 2 1,20 0,80 0,50 0,30 0,20      
Lw 30 25 21 14 9 <0 <0 <0 <0 <0      

150 veff  4,30 3,40 2,50 1,90 1,60 1,20 1 0,90 0,70 0,60 0,50    
Ps  19,30 13,10 7 4,50 2,80 1,70 1 0,60 0,40 0,20 0,20    

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•



Lw  36 31 25 20 14 9 <0 <0 <0 <0 <0    

200
veff   4,60 3,30 2,60 2,20 1,60 1,40 1,20 1 0,80 0,60 0,50   
Ps   23,20 12,40 8,10 4,90 3 1,80 1,10 0,80 0,40 0,30 0,20   
Lw   39 32 27 22 17 11 6 <0 <0 <0 <0   

250
veff    4,20 3,20 2,70 2 1,70 1,50 1,20 1 0,80 0,60 0,50  
Ps    19,40 12,60 7,70 4,70 2,90 1,70 1,20 0,70 0,40 0,20 0,20  
Lw    38 33 28 22 17 11 7 <0 <0 <0 <0  

300
veff     3,80 3,20 2,40 2,10 1,80 1,50 1,20 0,90 0,70 0,60 0,50
Ps     18,20 11 6,80 4,10 2,40 1,70 0,90 0,60 0,40 0,20 0,10
Lw     38 32 27 22 16 12 6 <0 <0 <0 <0

400
veff      4,30 3,20 2,80 2,40 2 1,50 1,20 0,90 0,80 0,60
Ps      19,60 12,10 7,30 4,40 3 1,70 1,10 0,60 0,40 0,20
Lw      40 35 29 24 20 13 9 <0 <0 <0

500
veff       4 3,40 3 2,50 1,90 1,50 1,20 0,90 0,80
Ps       18,90 11,50 6,80 4,70 2,60 1,70 1 0,60 0,40
Lw       41 35 29 25 19 15 9 <0 <0

600
veff        4,10 3,50 3 2,30 1,80 1,40 1,10 0,90
Ps        16,50 9,80 6,80 3,80 2,50 1,40 0,90 0,50
Lw        40 34 30 24 19 13 8 <0

700
veff         4,10 3,50 2,70 2,10 1,70 1,30 1,10
Ps         13,30 9,30 5,20 3,40 1,90 1,20 0,70
Lw         38 34 28 23 17 12 6

800
veff         4,70 4 3,10 2,40 1,90 1,50 1,30
Ps         17,40 12,10 6,70 4,40 2,50 1,60 0,90
Lw         42 38 31 27 21 16 10

900
veff          4,50 3,50 2,70 2,10 1,70 1,40
Ps          15,30 8,50 5,60 3,20 2 1,20
Lw          41 34 30 24 19 13

1000
veff           3,90 3 2,40 1,90 1,60
Ps           10,50 6,90 4 2,50 1,40
Lw           37 33 27 22 16

1500
veff            4,60 3,60 2,80 2,40
Ps            15,50 8,90 5,60 3,20
Lw            43 37 32 26

2000
veff             4,70 3,80 3,20
Ps             15,80 10 5,80
Lw             45 40 34

3000
veff               4,70
Ps               13
Lw               44

                 
                 
Símbolos y Especificaciones             
Qv [m³/h] = Caudal de aire             
LxH [mm] = Dimensiones nominales             
Aeff [m²] = Área de libre paso de aire             
Veff [m/s] = Velocidad efec�va de aire             
Ps [Pa] = Pérdida de presión está�ca             
Lw [dB(A)] = Nivel de potencia sonora             

Imagen guía:



B04 KDM
Compuerta de regulación circular

KDM

Compuerta de regulación circular con mando manual y sin juntas de goma.

Material:
Acero galvanizado.
Los acoples están calibrados de acuerdo con DIN 24147, resultando un ajuste preciso.

Accesorios:
Posibilidad de juntas de goma en las bridas de conexión.
La compuerta de regulación circular KDM se puede motorizar con un servomotor LM o LF.
Si se usa con un servomotor LM, es necesária una pletina de montaje tipo MP-LM . Además, se necesita una extensión de eje tipo AEX-
12/M6 60 para KDM 80 hasta KDM 280.
Si se usa con un tipo de servomotor LF, es necesario una pletina de montaje tipo MP-LF. Además, se necesita una extensión del eje tipo
AEX-12/M6 100 mm para KDM 80 hasta KDM 280.

Texto para oferta:
La compuerta de regulación circular con mando manual se usa para una buena regulación del caudal. Si es necesario la compuerta puede
ser motorizada cambiando el mando manual por un servomotor tipo Belimo LM. En este caso se recomienda una pletina de montaje (tipo
AH MP-LM) y una extensión de eje (tipo AH AEX-12/M6 60 mm).
Tipo AH KDM.

Ejemplo de pedido:
KDM, 250

 
Explicación:
KDM = Tipo de compuerta.
250 = Diámetro de la compuerta.

Dimensiones:

Tipo Diametro [mm] L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm]
KDM  80 80 120 40 200
KDM 100 100 120 40 200
KDM 125 125 120 40 200
KDM 150 150 120 40 200
KDM 160 160 120 40 200
KDM 180 180 120 40 200
KDM 200 200 140 40 220
KDM 250 250 140 40 220
KDM 280 280 130 60 250
KDM 300 300 130 60 250
KDM 315 315 130 60 250
KDM 355 355 130 60 250
KDM 400 400 130 60 250
KDM 450 450 130 60 250
KDM 500 500 270 60 390
KDM 560 560 270 60 390
KDM 630 630 470 60 590
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RCE-1600Q-SW-EC

Air flow rate @ 50 [Pa] [m3/h] 1550 [m3/s] 0,431

Air flow rate @ 150 [Pa] [m3/h] 1420 [m3/s] 0,394

Nominal flow rate (qnom) [m3/h] 1580

[m3/s] 0,439

Effective electric power input (We,eff) [W] 931

Internal specific fan power of ventilation components (SFPint) [W/(m3/s)] 1089

Internal specific fan power of ventilation components, 2018 limit [W/(m3/s)] 1104

Face velocity at design flow rate [m/s] 0,5

Nominal external pressure (Δps,ext) [Pa] 25

Internal pressure drop of ventilation components (Δ ps,int), supply [Pa] 255

Internal pressure drop of ventilation components (Δ ps,int), exhaust [Pa] 260

Thermal efficiency of heat recovery  (nt, aria secca, ΔT 20 [°C]) [%] 75,3

Fans static efficiency (according to UE regulation n. 327/2011) [%] 52,0

Casing sound power level (LWA) [dB(A)] 56

Maximum external leakage rate max 3,5 @ -400 Pa (EN 13141-7)

Maximum internal leakage rate max 5,5 @ +250 Pa (EN 13141-7)

ECO
design 

2018

EC
motor

• Nominal values are referred to a confi guration (“F7” line on the above

chart) where fans operate at a working voltage of 10 [V] and two fi lters

made of acrylic material are installed: a class F7 on the supply side and

a class M6 on the exhaust side. The above “fl ow/pressure” graphic shows

data taken from the supply side.

• Bidirectional (UVB) non-residential ventilation unit (NRVU).

• Heat recovery system: other (air/air).

• Installed drive: continuous 10 V regulation.

• Motorized by-pass facility can be controlled manually and automatically

through remote display.

• All units are equipped with two temperature sensors, one for inside air and 

one for outside air.

• All units are equipped with a diff erential static pressure sensor. An

appropriate indicator on the unit remote display will show the fi lters status

once connected to the unit base controller.

• Additional features and options may be available depending on the

selected controller.
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MÁXIMA EFICIENCIA TÉRMICA DEL RECUPERADOR DE CALOR / MAXIMUM THER :  MAL EFFICIENCY OF HEAT RECOVERY 88 [%]  (U.R.: 80/50 [%]; T: -5/+20 [°C])  

  Caudal nominal @ 50 (Pa) 

Cauda    l nominal @ 150 (Pa)

DATOS NOMINALES (ECODESIGN: directiva 2009/125/CE, reglamento n. 1253/2014)/ NOMINAL DATA (ECODESIGN: directive 2009/125/CE, regulation n. 1253/2014)14

Potencia específica interior de ventilación de los componentes de ventilación (SFPint)

Potencia específica interior de ventilación de los componentes de ventilación límite 2018

Caudal nominal (Qnom)

Potencia eléctrica de entrada (We,tot)

Velicidad frontal con caudal de diseño

Presión exterior nominal (∆ps, ext)

Caida de presión interior de los componentes de la ventilación (∆ps, int) entrada

Caida de presión interior de los componentes de la ventilación (∆ps, int) salida

Eficiencia térmica de la recuperación de calor (nt, aire seco ∆t, 20 (ºC))

Eficiencia estática de ventiladores (conforme a reglamento UE n. 327/2011)

Potencia acústica en la cabina (LWA)

Índice de fugas exteriores

Índice de fugas interiores

• Los datos nominales se refieren a una configuración (serie gráfico "FT') en 
que los ventiladores operan con una tensión de ajuste de 10 [V] y en que 
están instalados dos filtros hechos de material acrílico: uno clase F7 en el 
lado de entrada y uno clase M6 en el lado de salida. El gráfico
"caudal/presión" se refiere a la entrada.

• Unidad de ventilación no residencial (UVNR) bidireccional (UVB).

• Sistema de recuperación calor tipo aire/aire.

• Tipo funcionamiento: ajuste 1 OV.

• Compuerta de by-pass motorizada que puede controlarse automática-
mente y/o manualmente mediante pantalla de control.

• Equipado de serie con una sondas para la medición de las temperatura del 
aire interior y exterior.

• Equipado con presostato diferencial para el contorl del nivel de colmalta-
cion de los filtros. Un testigo de estado instalado en el display DEG indica 
el nivel máximo de colmatacion de los filtros.

• Todo accesorio y funcionalidad adicional depende del tipo de control 
elegido.
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Ef
f. [

%]

Eff. RH 0%, dT 20°C Eff. RH 50%, dT 20°C Eff. RH 80%, dT 25°C

SWL 2 SPL 3 cassa / case

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 [dB] [dB(A)] 1m [dB(A)] 3m [dB(A)]

88 83 85 77 76 77 75 71 92 84 56 50

Volt. [V] Fase [-] Freq. [Hz] Inom1 [A] Potnom1[W] Vnom1 [rpm]

230 +- 15% 1~ 50/60 3,2x2 485x2 3580

1 = sound power listed by octave band.
2 = total sound power.
3 = sound pressure, measured respectively at 1 [m] and 3 [m] from the unit case.

/ FLOW RATE VS THERMAL EFFICIENCY OF HEAT RECOVERY

A1 A2 B C D ø E F G H L M Kg  H Kg V

1200 1200 1105 1260 525 250 300 600 100 1450 610 110,0 117,0

Packaging: L x H x P 
N. 1 filter per side, dimensions: 500 x 400 x 48 [mm] 

/ Assuming working voltage is 10 V.
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DATOS NOMINALES MOTORES ELÉCTRICOS / ELECTRIC MOTORS NOMINAL DATA

(1) Valores referidos a una tensión de ajuste de 10 V y al caudal nominal

NIVEL ACÚSTICO / NOISE LEVEL

SWL1 (dB) banda de actava (Hz) / actave band (Hz)

1 = potencia acústica por banda de actava
2 = potencia acústica total
3 = presión acústica, medida a 1 (m) y 3 (m) de la cabina de la máquina

CAUDAL VS EFICIENCIA TÉRMICA DE LA RECUPERACIÓN DE CALOR

DIMENSIONES / DIMENSIONS

Dim. total L x H x P
N. 1 filtro por lado, dimensiones: 500 x 400 x 48 mm



Cooling only EWAT-CZ series Heat pump EWYT-CZ series

Daikin License Manager

SCAN1 DOWNLOAD2 CONGRATULATIONS3

Frame the Connectivity 
card with your camera

Download the license to 
the SIC unit controller

Your can now connect your 
Chiller to your BMS

the mobile App to enable BMS communication 
protocols on the new Small Inverter Chiller

When ordering the Connectivity Kit, you will receive a 
Connectivity card. The card will report a unique Activation 
ID (QR code) identifying the license for a specific SIC unit 
controller. The SIC controller has a sticker that must be put 
on the Connectivity card in order to use it with the app.

Cooling only EWAT-CZN/CZP/CZH 016 021 025 032 40- MONO 40- DUAL 050 064 090
Cooling capacity  Nom.

kW
15.9 (1)/16.1 
(2)/16.2 (3)

20.9 (1)/21.1 
(2)/21.2 (3)

25.6 (1)/25.9 
(2)/25.9 (3)

32.4 (1)/32.7 
(2)/32.8 (3)

39.6 (1)/39.9 
(2)/40.1 (3)

41.4 (1)/41.7 
(2)/41.8 (3)

50.8 (1)/51.1 
(2)/51.3 (3)

64 (1)/64.4 
(2)/64.5 (3)

88.3 (1)/88.8 
(2)/88.9 (3)

Max.
kW

18.3 (1)/18.6 
(2)/18.7 (3)

25 (1)/25.3 
(2)/25.4 (3)

29.3 (1)/29.6 
(2)/29.6 (3)

38.6 (1)/38.9 
(2)/39.1 (3)

45.2 (1)/45.6 
(2)/45.7 (3)

49.6 (1)/50 
(2)/50.1 (3)

58.2 (1)/ 
58.6(2)/58.7 (3)

72.7 (1)/ 73.3 
(2)/73.4 (3)

98.3 (1)/ 98.8 
(2)/98.9 (3)

Power input  Cooling Nom.
kW

5.5 (1)/5.45 
(2)/5.6 (3)

6.6 (1)/6.56 
(2)/6.7 (3)

8.5 (1)/8.48 
(2)/8.7 (3)

10.3 (1)/10.3 
(2)/10.4 (3)

13.4 (1)/13.3 
(2)/13.5 (3)

13.2 (1)/13.2 
(2)/13.3 (3)

17 (1)/16.9 
(2)/17 (3)

21.8 (1)/21.9 
(2)/22 (3)

31 (1)/31.1 
(2)/31.2 (3)

Capacity control  Method Inverter controlled
Minimum capacity % 18 14 12 19 15 14 12 15 14

EER 2.90 (1)/2.96 
(2)/2.89 (3)

3.16 (1)/3.22 
(2)/3.15 (3)

3.00 (1)/3.05 
(2)/2.98 (3)

3.13 (1)/3.18 
(2)/3.14 (3)

2.95 (1)/3.00 
(2)/2.97 (3)

3.12 (1)/3.17 
(2)/3.15 (3)

2.98 (1)/3.03 
(2)/3.02 (3)

2.93 (1)/2.95 
(2)/2.93 (3)

2.84 (1)/2.85 
(2)/2.85 (3)

IPLV 5.83 6.29 6.05 6.25 5.87 6.37 5.92 5.88 5.61
SEER 5.00 (1)/5.30 

(2)/5.20 (3)
5.00 (1)/5.41 
(2)/5.32 (3)

5.06 (1)/5.41 
(2)/5.34 (3)

5.21 (1)/5.70 
(2)/5.67 (3)

5.09 (1)/5.36 
(2)/5.34 (3)

5.41 (1)/5.76 
(2)/5.76 (3)

5.33 (1)/5.48 
(2)/5.40 (3)

5.21 (1)/5.34 
(2)/5.27 (3)

5.03 (1)/5.18 
(2)/5.12 (3)

ηs,c
%

197 (1)/209 
(2)/205 (3)

197 (1)/213 
(2)/210 (3)

200 (1)/213 
(2)/211 (3)

205 (1)/225 
(2)/224 (3)

201 (1)/211 
(2)/210 (3)

213 (1)/228 
(2)/227 (3)

210 (1)/216 
(2)/213 (3)

205 (1)/211 
(2)/208 (3)

198 (1)/204 
(2)/202 (3)

Dimensions Unit Height mm 1,878
Width mm 1,552 1,752 2,306 2,906 3,506
Depth mm 802 814

Weight  Unit
kg

222 (1)/256 
(2) (3)

245 (1)/278 (2) (3)
340 (1)/383 

(2) (3)
339 (1)/382 

(2) (3)
480 (1)/531 (2) (3)

574 (1)/630 
(2) (3)

672 (1)/727 
(2) (3)

Water heat   
exchanger

Type Brazed plate HE
Water flow rate  Cooling Nom.  l/s 0.8 1 1.2 1.6 1.9 2 2.4 3.1 4.2
Water pressure drop  Cooling Total kPa 19.8 11.3 16.3 19.2 27.6 9.91 14.3 21.7 20.1
Water volume l 1 2 5 8

Air heat exchanger Type Al Fins&Cu Tubes
Compressor  Type Hermetically sealed scroll compressor

Quantity 1 2
Fan  Type Axial

Quantity 1 2 3 4
Air flow rate Cooling Nom.  l/s 3227 3122 3524 5080 6701 5444 7048 8967 13402

Sound power level Cooling Nom. dBA 76 78 79 80 81 83 85
Operation range   Air side Cooling Min.~Max.   °CDB -20~52

Water side Cooling Min.~Max. °CDB -15~25
Refrigerant  Type R32

Circuits Quantity 1 2
Control Electronic expansion valve
GWP 675

Refrigerant charge Total kg 3 5.5 5.5 7 8 12 12 13 16
kgCO2eq 2025 3713 3713 4725 5400 8100 8100 8775 10800

Water circuit Piping connections 
diameter

inch 1-1/4“ (female) 2“ (female)

Unit Running current Max
A

17 (1)/21 
(2)/21 (3)

21 (1)/25 
(2)/25 (3)

23 (1)/27 
(2)/27(3)

34 (1)/38 
(2)/39 (3)

38 (1)/42 
(2)/43 (3)

41 (1)/45 
(2)/46 (3)

46 (1)/50 
(2)/51 (3)

61 (1)/66 
(2)/68 (3)

83 (1)/88 
(2)/90 (3)

Power supply  Phase/Frequency/
Voltage

Hz/V 3N~/50/400

(1) EWAT-CZN: version without pump. (2) EWAT-CZP: version with pump low lift. (3) EWAT-CZH: version with pump high lift. All the cooling performances (cooling capacity, unit power input in cooling and EER) 
are based on the following conditions: 12,0/7,0°C; ambient 35,0°C, unit at full load operation; operating fluid: water; fouling factor = 0. EN14511:2018. SEER is calculated in accordance with the regulation No. 
2281/2016 and standard EN14825 for information only, unless the unit is a “cooling-only” type.

Performances according to CSS software 10.29

Heating & cooling EWYT-CZN/CZP/CZH 016 021 025 032 40 - MONO 40 - DUAL 050 064 090
Cooling capacity  Nom.

kW
15.9 (1)/16.1 
(2)/16.2 (3)

20.9 (1)/21.1 
(2)/21.2 (3)

25.6 (1)/25.9 
(2)/25.9 (3)

32.4 (1)/32.7 
(2)/32.8 (3)

39.6 (1)/39.9 
(2)/40.1 (3)

41.4 (1)/41.7 
(2)/41.8 (3)

50.8 (1)/51.1 
(2)/51.3 (3)

64 (1)/64.4 
(2)/64.5 (3)

88.3 (1)/88.8 
(2)/88.9 (3)

Max.
kW

18.3 (1)/18.6 
(2)/18.7 (3)

25 (1)/25.3 
(2)/25.4 (3)

29.3 (1)/29.6 
(2)/29.6 (3)

38.6 (1)/38.9 
(2)/39.1 (3)

45.2 (1)/45.6 
(2)/45.7 (3)

49.6 (1)/50 
(2)/50.1 (3)

58.2 (1)/ 
58.6(2)/58.7 (3)

72.7 (1)/ 73.3 
(2)/73.4 (3)

98.3 (1)/ 98.8 
(2)/98.9 (3)

Heating capacity Nom.
kW

15.9 (1)/15.62 
(2)/15.5 (3)

20.2 (1)/19.93 
(2)/19.8 (3)

24.8 (1)/24.6 
(2)/24.5 (3)

32.4 (1)/32.08 
(2)/32 (3)

39.4 (1)/39 
(2)/38.9 (3)

40.3 (1)/40.01 
(2)/39.9 (3)

49.8 (1)/49.49 
(2)/49.4 (3)

61.9 (1)/61.43 
(2)/61.3 (3)

85.8 (1)/85.33 
(2)/85.2 (3)

Max.
kW

18.3 (1)/18 
(2)/18 (3)

24.3 (1)/24 
(2)/23.9 (3)

28.7 (1)/28.4 
(2)/28.3 (3)

36.5 (1)/36.2 
(2)/36.1 (3)

44.7 (1)/44.3 
(2)/44.2 (3)

48.7 (1)/48.4 
(2)/48.3 (3)

57.3 (1)/ 58.9 
(2)/56.7 (3)

69.2 (1)/68.7 
(2)/68.6 (3)

94.7 (1)/ 94.1 
(2)/94 (3)

Power input  Cooling Nom.
kW

5.5 (1)/5.45 
(2)/5.6 (3)

6.6 (1)/6.56 
(2)/6.7 (3)

8.5 (1)/8.48 
(2)/8.7 (3)

10.3 (1)/10.3 
(2)/10.4 (3)

13.4 (1)/13.3 
(2)/13.5 (3)

13.2 (1)/13.2 
(2)/13.3 (3)

17 (1)/16.9 
(2)/17 (3)

21.8 (1)/21.9 
(2)/22 (3)

31 (1)/31.1 
(2)/31.2 (3)

Heating Nom.
kW

4.7 (1)/4.63 
(2)/4.8 (3)

5.8 (1)/5.81 
(2)/6 (3)

7.5 (1)/7.42 
(2)/7.6 (3)

9.4 (1)/9.32 
(2)/9.5 (3)

11.8 (1)/11.7 
(2)/11.9 (3)

11.9 (1)/11.8 
(2)/12 (3)

15.4 (1)/15.3 
(2)/15.4 (3)

19.1 (1)/19.2 
(2)/19.3 (3)

27.2 (1)/27.3 
(2)/27.4 (3)

Capacity control  Method Inverter controlled
Minimum capacity % 18 14 12 19 15 14 12 15 14

EER 2.9 (1)/2.96 
(2)/2.89 (3)

3.16 (1)/3.22 
(2)/3.15 (3)

3 (1)/3.05 (2)/2.98 
(3)

3.13 (1)/3.18 
(2)/3.14 (3)

2.95 (1)/3 (2)/2.97 
(3)

3.12 (1)/3.17 
(2)/3.15 (3)

2.98 (1)/3.03 
(2)/3.02 (3)

2.93 (1)/2.95 
(2)/2.93 (3)

2.84 (1)/2.85 
(2)/2.85 (3)

COP 3.41 (1)/3.37 
(2)/3.24 (3)

3.46 (1)/3.43 
(2)/3.31 (3)

3.33 (1)/3.31 
(2)/3.22 (3)

3.45 (1)/3.44 
(2)/3.37 (3)

3.33 (1)/3.33 
(2)/3.28 (3)

3.38 (1)/3.38 
(2)/3.33 (3)

3.24 (1)/3.23 
(2)/3.2 (3)

3.23 (1)/3.2 
(2)/3.17 (3)

3.16 (1)/3.13 
(2)/3.12 (3)

SEER
5 (1)/5.3 (2)/5.2 (3)

5 (1)/5.41 (2)/5.32 
(3)

5.06 (1)/5.41 
(2)/5.34 (3)

5.21 (1)/5.7 
(2)/5.67 (3)

5.09 (1)/5.36 
(2)/5.34 (3)

5.41 (1)/5.76 
(2)/5.76 (3)

5.33 (1)/5.48 
(2)/5.4 (3)

5.21 (1)/5.34 
(2)/5.27 (3)

5.03 (1)/5.18 
(2)/5.12 (3)

ηs,c
%

197 (1)/209 
(2)/205 (3)

197 (1)/213 
(2)/210 (3)

200 (1)/213 
(2)/211 (3)

205 (1)/225 
(2)/224 (3)

201 (1)/211 
(2)/210 (3)

213 (1)/228 
(2)/227 (3)

210 (1)/216 
(2)/213 (3)

205 (1)/211 
(2)/208 (3)

198 (1)/204 
(2)/202 (3)

Space heating Average climate 
water outlet 
35°C

General ηs (Seasonal space 
heating efficiency)

%
153 (1)/158 
(2)/152 (3)

157 (1)/165 
(2)/159 (3)

160 (1)/165 
(2)/160 (3)

159 (1)/164 
(2)/161 (3)

160 (1)/164 
(2)/162 (3)

158 (1)/165 
(2)/163 (3)

157 (1)/162 
(2)/161 (3)

156 (1)/157 
(2)/155 (3)

157 (1)/159 
(2)/157 (3)

SCOP Low Temp. 3.89 (1)/4.03 
(2)/3.88 (3)

4 (1)/4.19 (2)/4.06 
(3)

4.07 (1)/4.19 
(2)/4.08 (3)

4.06 (1)/4.18 
(2)/4.11 (3)

4.07 (1)/4.18 
(2)/4.13 (3)

4.02 (1)/4.19 
(2)/4.14 (3)

4 (1)/4.12 (2)/4.09 
(3)

3.98 (1)/4.01 
(2)/3.94 (3)

4 (1)/4.04 (2)/4 (3)

Seasonal space 
heating eff. Class

A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++

Dimensions Unit Height mm 1,878

Width mm 1,552 1,752 2,306 2,906 3,506
Depth mm 802 814

Weight  Unit kg 227 (1)/261 (2) (3) 252 (1)/286 (2) (3) 350 (1)/393 (2) (3) 349 (1)/392 (2)(3) 494 (1)/546 (2) (3) 588 (1)/644 (2) (3) 693 (1)/749 (2) (3)
Water heat   
exchanger

Type Brazed plate HE
Water flow rate  Cooling Nom.  l/s 0.8 1 1.2 1.6 1.9 2 2.4 3.1 4.2

Heating Nom.  l/s 0.8 1 1.2 1.6 1.9 2 2.4 3.1 4.2
Water pressure drop  Cooling Total kPa 19.8 11.3 16.3 19.2 27.6 9.91 14.3 21.7 20.1
Water volume l 1 2 5 8

Air heat exchanger Type Al Fins&Cu Tubes
Compressor  Type Hermetically sealed scroll compressor

Quantity 1 2
Fan  Type Axial

Quantity 1 2 3 4
Air flow rate Cooling Nom.  l/s 3227 3122 3524 5080 6701 5444 7048 8967 13402

Heating Nom.  l/s
Sound power level Cooling Nom. dBA 76 78 79 80 81 83 85
Operation range   Air side Cooling Min.~Max.   °CDB -20~52

Heating Min.~Max.   °CDB -20~35
Water side Cooling Min.~Max. °CDB -15~25

Heating Min.~Max.   °CDB 20~60
Refrigerant  Type R32

Circuits Quantity 1 2

Control Electronic expansion valve
GWP 675

Refrigerant charge Total kg 3 5.5 5.5 7 8 12 12 13 16
kgCO2eq 2025 3713 3713 4725 5400 8100 8100 8775 10800

Water circuit Piping connections 
diameter

inch 1-1/4“ (female) 2“ (female)

Unit Running current Max A 17 (1)/21 (2)/21 (3) 21 (1)/25 (2)/25 (3) 23 (1)/27 (2)/27(3) 34 (1)/38 (2)/39 (3) 38 (1)/42 (2)/43 (3) 41 (1)/45 (2)/46 (3) 46 (1)/50 (2)/51 (3) 61 (1)/66 (2)/68 (3) 83 (1)/88 (2)/90 (3)
Power supply  Phase/Frequency/

Voltage
Hz/V 3N~/50/400

(1) EWYT-CZN: version without pump. (2) EWYT-CZP: version with pump low lift. (3) EWYT-CZH: version with pump high lift.
All the cooling performances (cooling capacity, unit power input in cooling and EER) are based on the following conditions: 12,0/7,0°C; ambient 35,0°C, unit at full load operation; operating fluid: water; fouling 
factor = 0. EN14511:2018
All the heating performances (heating capacity, unit power input in heating and COP) are based on the following conditions: 40,0/45,0°C; ambient 7,0°C, unit at full load operation; operating fluid: water; fouling 
factor = 0. EN14511:2018
SEER is calculated in accordance with the regulation No. 2281/2016 and standard EN14825 for information only, unless the unit is a “cooling-only” type.
The values of Low  Temperature SCOP and ηs are calculated in accordance with the Ecodesign regulation No. 813/2013 and the standard EN 14825-2018.

Performances according to CSS software 10.29



• Indoor Unit • 4-way blow ceiling mounted cassette • FWF-BT

• Fan coil • Indoor Unit4

1 Features

1
1

Indoor Unit Fan coil FWF-BT 4-way blow • Modern style decoration panel in white (RAL9010)

• Compact casing (570mm in width and depth) enables unit to fit flush 
into ceilings and match standard architectural modules, without 
cutting ceiling tiles

• Comfortable horizontal auto swing ensures draughtfree operation 
and prevents ceiling soiling

• Fresh air intake for healthy living

• Possibility to shut 1 or 2 flaps for easy installation in corners

• Standard drain pump with 750mm lift
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• Fan coil • Indoor Unit 5

• Indoor Unit • 4-way blow ceiling mounted cassette • FWF-BT

2 Specifications

1
2

Standard Accessories : Installation and operation manual;
Standard Accessories : O ring;
Standard Accessories : Insulation;
Standard Accessories : Installation guide;
Standard Accessories : Screws;
Standard Accessories : Washer for hanger bracket;
Standard Accessories : Clamp for drain hose;
Standard Accessories : Drain hose;

 Notes
 (1) Cooling: air 27ºCDB, 19ºCWB; entering water 7ºC; leaving water 12ºC
 (2) Heating: 2 pipe: air 20ºCDB; entering water 50ºC
 (3) Do not let water of less than 5ºC or more than 50º/70ºC enter the unit, this may damage the unit
 (4) Height includes switch box

2-1 Technical Specifications FWF02BT FWF03BT FWF04BT FWF05BT

Cooling capacity Total capacity High kW 2.0 (1) 3.2 (1) 4.2 (1) 5.2 (1)
Nom. kW 1.7 (1) 2.8 (1) 3.3 (1) 4.0 (1)
Low kW 1.5 (1) 2.5 (1) 2.9 (1)

Sensible capacity High kW 1.5 (1) 2.0 (1) 2.8 (1) 3.5 (1)
Nom. kW 1.3 (1) 1.7 (1) 2.1 (1) 2.7 (1)
Low kW 1.1 (1) 1.4 (1) 1.8 (1)

Heating capacity 2-Pipe High kW 2.9 (2) 4.0 (2) 5.4 (2) 6.7 (2)
Nom. kW 2.6 (2) 3.4 (2) 4.1 (2) 5.3 (2)
Low kW 2.3 (2) 2.8 (2) 3.6 (2)

Power input High W 74 90 118
Nom. W 67 70 89
Low W 60 55 62

Casing Material Galvanised steel plate
Dimensions Unit Height mm 285

Width mm 575
Depth mm 575

Weight Unit kg 19
Heat exchanger Rows Quantity 2

Fin pitch mm 1.5
Water pressure drop Cooling kPa 6 19 31 42

Heating kPa 6 19 31 42
Fan Type Turbo fan

Quantity 1
Air flow rate High m³/h 468 660 876

Medium m³/h 390 486 648
Low m³/h 318 420

Fan motor Speed Steps 3
Model QTS32C15M

Sound power level Super high dBA 44 50 55
High dBA 42 45 49
Low dBA 40 41 42

Sound pressure level Super high dBA 31 40 45
High dBA 28 34 40
Low dBA 26 32

Insulation material Foamed polystyrene / foamed polyethylene

2-2 Electrical Specifications FWF02BT FWF03BT FWF04BT FWF05BT

Power supply Phase 1~
Frequency Hz 50
Voltage V 220-440
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351Marzo 2022

Evaporadores comerciales de techo doble flujo

«GDE...» con separación de aleta 4 mm, hélice   350 mm

Características

Sin desescarche Con desescarche eléctricoConex. Frig. Dimensiones en mm
Modelo Código  Entr. Sal. Ancho Alto Fondo Modelo Código 

GDE 361 A4 304370 2.226,00 12 22 885 327 1052 GDE 361 A4 ED 304400 2.561,00

GDE 362 A4 304371 3.866,00 16 28 1435 332 1052 GDE 362 A4 ED 304401 4.229,00

GDE 363 A4 304372 5.510,00 22 35 1985 337 1052 GDE 363 A4 ED 304402 5.901,00

GDE 364 A4 304373 7.075,00 22 35 2535 342 1052 GDE 364 A4 ED 304403 7.537,00

GDE 365 F4 304374 9.041,00 22 42 3085 347 1052 GDE 365 F4 ED 304404 9.731,00

Sin desescarche Con desescarche eléctrico
Modelo Código  Modelo Código 

GDE 351 E4 304375 1.997,00 GDE 351 E4 ED 304405 2.340,00

GDE 352 E4 304376 3.255,00 GDE 352 E4 ED 304406 3.610,00

GDE 353 E4 304377 4.632,00 GDE 353 E4 ED 304407 5.025,00

GDE 354 E4 304378 5.998,00 GDE 354 E4 ED 304408 6.453,00

GDE 355 F4 304379 8.806,00 GDE 355 F4 ED 304409 9.498,00

Alta velocidad de ventilación 1300 r.p.m.

Baja velocidad de ventilación 900 r.p.m.

TC= Temperatura interior de la cámara, ∆T = Tc – Tº evaporación (punto medio).
Rendimientos indicados con R-448A. 
Límite inferior de aplicación –2 ºC. Consultar otras aplicaciones. Para temperaturas inferiores ver modelo GDE 7.
Sobre demanda modelos "AGD" para refrigerante A2L.

Modelo
Sup.
total
m2

Ventiladores monof. 230 V 50/60 Hz Rto. (Watios) Tº evap: 0ºC Rto. (Watios) Tº evap: –5ºC

N.º 
A

Total m3/h Tiro
m

Desc.
W ED

T= 10
TC=+10 ºC

T= 7
TC=+2 ºC

T= 8
TC=+3 ºC

GDE 361 A4 23,8 1 350 0,8 2230 2x12 2500 6633 3854 4743

GDE 362 A4 47,6 2 350 1,6 4460 2x13 4500 13411 7791 9589

GDE 363 A4 71,4 3 350 2,4 6690 2x15 7000 20333 11812 14539

GDE 364 A4 95,2 4 350 3,2 8920 2X16 9000 26534 15414 18973

GDE 365 F4 95,2 5 350 4 11750 2X17 11000 32590 18933 23303

Modelo
Sup.
total
m2

Ventiladores monof. 230 V 50/60 Hz Rto. (Watios) Tº evap: 0ºC Rto. (Watios) Tº evap: –5ºC

N.º 
A

Total m3/h Tiro
m

Desc.
W ED

T= 10
TC=+10 ºC

T= 7
TC=+2 ºC

T= 8
TC=+3 ºC

GDE 351 E4 15,9 1 350 0,37 1480 2x9 2500 4182 2429 2991

GDE 352 E4 31,8 2 350 0,74 2960 2x11 4500 8364 4859 5980

GDE 353 E4 47,7 3 350 1,11 4440 2x12 7000 12402 7205 8867

GDE 354 E4 63,5 4 350 1,2 5920 2X12 9000 16728 9718 11961

GDE 355 F4 95,2 5 350 1,5 7100 2X13 11000 23650 13738 16911
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ANNEX B: Càlculs instal·lació contra incendis 

B.1 Metodologia de càlcul 

A través de la Taula 25, la Taula 26 i les fórmules extreta del Reglament de Seguretat 

Contra Incendis en establiments Industrials (RSCIEI) obtindrem el nivell de risc que 

s’atorgarà a cada sector d’incendis. A més, els valors de la càrrega de foc en MJ/m2 

de les diferents activitats, també s’extreu del RSCIEI. 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 25: Valors del coeficient Ci en funció de la perillositat dels combustibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 26: Nivell de risc intrínsec en funció de la carrega de foc ponderada i corregida 
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Pel càlcul de la càrrega de foc s’utilitzaran les següents fórmules contemplades en el 

RSCIEI en funció de si l’activitat és de producció, d’emmagatzematge o ambdues: 

Producció, transformació reparació o qualsevol altre diferent a emmagatzematge: 

𝑄𝑠 =
∑ 𝑞𝑠𝑖 𝑆𝑖 𝐶𝑖 𝑖

1

𝐴
 𝑅𝑎  [MJ/m2] o [Mcal/m2]           (Eq.1) 

Emmagatzematge: 

𝑄𝑠 =
∑ 𝑞𝑣𝑖 𝑆𝑖 ℎ𝑖 𝐶𝑖 𝑖

1

𝐴
 𝑅𝑎  [MJ/m2] o [Mcal/m2]          (Eq.2) 

Producció i emmagatzematge: 

𝑄𝑠 =
∑ 𝑞𝑠𝑖 𝑆𝑖 𝐶𝑖 𝑖

1 + ∑ 𝑞𝑣𝑖 𝑆𝑖 ℎ𝑖 𝐶𝑖 𝑖
1

𝐴
 𝑅𝑎  [MJ/m2] o [Mcal/m2]       (Eq.3) 

On: 

Qs: Densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, del sector o àrea d’incendi, en 

MJ/m2 o Mcal/m2. 

Ci: Coeficient adimensional que pondera el grau de perillositat (per la combustibilitat) 

de cada un dels combustibles que existeixen el sector d’incendi. 

Ra: Coeficient adimensional que corregeix el grau de perillositat (per l’activació) 

inherent a l’activitat industrial que es desenvolupa en el sector d’incendi, producció, 

muntatge, transformació, reparació, emmagatzemament, etc. 

A: Superfície construïda del sector d’incendi o superfície ocupada de l’àrea d’incendi, 

en m2. 

qsi: Densitat de càrrega de foc de cada zona amb procés diferent segons els 

diferents processos que es realitzen en el sector d’incendi, en MJ/m2 o Mcal/m2. 

Si: Superfície de cada zona amb processos diferents i densitat de càrrega de foc, qsi 

diferent, en m2. 

qvi: Càrrega de foc, aprotada per cada m3 de cada zona amb direrent tipus 

d’emmagatzement existent en el sector d’incendi, en MJ/m3 o Mcal/m3. 

hi: Alçada d’emmagatzematge de cada un dels combustibles en m. 
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B.2 Càlcul de la càrrega de foc 

- Sector d’incendi 1 (Sala obrador): 

Aquesta zona d’incendi és la més extensa de totes en àrea i s’hi desenvolupen 

diverses activitats contemplades en el RSCIEI: 

• Begudes alcohòliques (sala obrador):  

Qs = 700 MJ/m² // Ra = 1’5 

• Edificis frigorífics (sala compressors): 

Qs = 2000 MJ/m² // Ra = 2 

• Aparells, tallers de reparació (taller de manteniment):  

Qs = 600 MJ/m² // Ra = 1 

• Palets de fusta, magatzem (magatzem d’ampolles i palets): 

Qs = 1300 MJ/m3 // Ra = 2 

 

Obrador → (1133,38/1277)x100 = 88’75% 

Sala de compressors → (15/1277)x100 = 1’18% 

Taller de manteniment → (54,15/1277)x100 = 4’24% 

Magatzem (palets) → (74,52/1277)x100 = 5’84% 

 

El lavabo del taller i el passadís que condueix fins aquest, estan inclosos en la àrea 

del Taller de manteniment i prenen la seva càrrega de foc. L’Alçada del material 

acumulat en el magatzem d’ampolles i palets pot arribar a ser de 7m. En aquest cas, 

com que hi ha producció i emmagatzematge utilitzarem l’Eq.3. 

𝑄𝑠 =
∑ 𝑞𝑠𝑖 𝑆𝑖 𝐶𝑖 𝑖

1 + ∑ 𝑞𝑣𝑖 𝑆𝑖 ℎ𝑖 𝐶𝑖 𝑖
1

𝐴
 𝑅𝑎 = 2883 MJ/m² 
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- Sector d’incendi 2 (Magatzem condicionat): 

En el sector d’incendis 2 hi trobem un magatzem condicionat unit a un moll de càrrega. 

L’activitat d’aquestes dos zones es classifica en el RSCIEI com: 

• Begudes alcohòliques, emmagatzematge: 

Qs = 800 MJ/m3 // Ra = 1’5 

L’alçada del material guardat en el magatzem condicionat pot arribar a ser de 7m. En 

aquest cas, com que només tenim emmagatzematge utilitzarem l’Eq.2. 

𝑄𝑠 =
∑ 𝑞𝑣𝑖 𝑆𝑖 ℎ𝑖 𝐶𝑖 𝑖

1

𝐴
 𝑅𝑎 = 13440 MJ/m² 

- Sector d’incendi 3 (Magatzem de fermentació): 

En el sector d’incendis 3 hi trobem una zona on s’emmagatzema cervesa amb 

glucosa en dipòsits d’una alçada de 3m. L’activitat està classificada en el RSCIEI 

com: 

• Begudes alcohòliques, emmagatzematge: 

Qs = 800 MJ/m3 // Ra = 1’5 

L’alçada del magatzem de fermentació és de 3m (alçada dipòsits). En aquest cas, com 

que només tenim emmagatzematge utilitzarem l’Eq.2. 

𝑄𝑠 =
∑ 𝑞𝑣𝑖 𝑆𝑖 ℎ𝑖 𝐶𝑖 𝑖

1

𝐴
 𝑅𝑎 = 5760 MJ/m² 

- Sector d’incendi 4 (Oficines): 

Segons la normativa del CTE-DB-SI, aquest sector administratiu té una densitat de 

càrrega de foc de 520 MJ/m2. 

Amb la Taula 3 extreta del Codi Tècnic de l’Edificació s’estableix que l’estructura de 

les oficines, amb una alçada d’evacuació inferior a 15 m, ha de tenir una resistència 

al foc de R-60. 
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TAULA 3: Estabilitat al foc per elements estructurals regits per CTE-DB-SI 

- Sector d’incendi 5 (Sala de calderes): 

En el sector d’incendis 5 està constituït per una única sala on hi trobem, en una 

cantonada, una caldera a gas de potència inferior a 70kW. La seva activitat es 

classifica segons el RSCIEI com: 

• Edificis de calderes:  

Qs = 200 MJ/m² // Ra = 1 

L’alçada de la sala de calderes és de 4m. En aquest cas, com que només tenim una 

activitat diferent a emmagatzematge utilitzarem l’Eq.1. 

𝑄𝑠 =
∑ 𝑞𝑠𝑖 𝑆𝑖 𝐶𝑖 𝑖

1

𝐴
 𝑅𝑎 = 320 MJ/m² 

- Sector d’incendi 6 (magatzem de malta i llúpol): 

En el sector d’incendis 6 hi trobem un magatzem de productes alimentaris. L’activitat 

del sector es classifica segons el RSCIEI com: 

• Emmagatzematge de malta:  

Qs = 13400 MJ/m3 // Ra = 2 

• Emmagatzematge de llúpol:  

Qs = 1700 MJ/m3 // Ra = 2 

L’alçada del material guardat en el magatzem pot arribar a ser de 2,5m. En aquest 

cas, com que només tenim emmagatzematge utilitzarem l’Eq.2. 

𝑄𝑠 =
∑ 𝑞𝑣𝑖 𝑆𝑖 ℎ𝑖 𝐶𝑖 𝑖

1

𝐴
 𝑅𝑎 = 75543 MJ/m² 
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Pels càlculs de càrregues de foc que s’han realitzat s’ha tingut en compte en tot cas 

un Ci de 1,6 ja que en la nau es treballa amb productes que contenen alcohol. 

B.3 Càlcul de l’ocupació 

Per la aplicació de les exigències relatives a la evacuació dels establiments industrials, 

es determinarà la seva ocupació, P, deduïda de les següents expressions: 

 

 

On p representa el número de persones que ocupa el sector d’incendi, d’acord amb la 

documentació laboral que legalitza el funcionament de l’activitat. Els valors obtinguts 

per P, segons les expressions anteriors, s’aproximaran a l’enter immediatament 

superior. 

- Sala obrador (p=9): 

Ocupació = 1’10p = 9’90 = 10 persones 

- Magatzem condicionat (p=6): 

Ocupació = 1’10p = 6’60 = 7 persones 

- Magatzem de fermentació (p=3): 

Ocupació = 1’10p = 3’30 = 4 persones 

- Magatzem d’ampolles i palets (p=2): 

Ocupació = 1’10p = 2’20 = 3 persones 

- Magatzem de malta i llúpol (p=2): 

Ocupació = 1’10p = 2’20 = 3 persones 

- Taller de manteniment (p=2): 

Ocupació = 1’10p = 2’20 = 3 persones 

- Oficines (Segons CTE-DB-SI): 

Ocupació plantes o zones d’oficines de 143m2 i 10m2/p 
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143/10 = 15 persones 

Ocupació vestíbuls generals i zones de ús públic de 110m2 i 2m2/p 

110/2 = 55 persones 

Ocupació de lavabos de 12m2 i 3m2/p 

12/3 = 4 persones 

Ocupació de zones destinades a espectadors asseguts amb seients definits en el 

projecte (sala de reunions de 10 seients) i 1persona/seient 

1 x 10 = 10 persones 

Ocupació total = 15+55+4+10 = 84 persones 

- Sala de calderes (p=2): 

Ocupació = 1’10p = 2’20 = 3 persones 

B.4 Càlcul de la superfície aerodinàmica 

- Sector d’incendi 2 (Magatzem condicionat): 

Superfície aerodinàmica = ( 470 / 200 ) x 0’5 = 1’2 m2 

- Sector d’incendi 3 (Magatzem de malta i llúpol): 

Superfície aerodinàmica = ( 106 / 200 ) x 0’5 = 0’3 m2 → 0’5 m2 

- Sector d’incendi 6 (Magatzem de fermentació): 

Superfície aerodinàmica = ( 416 / 200 ) x 0’5 = 1’1 m2 
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- Sector d’incendi 1 (Sala obrador): 

Superfície aerodinàmica = ( 1277 / 200 ) x 0’5 = 3’2 m2 

Com que s’ha de tenir en compte que el sostre del magatzem de malta i llúpol no arriba 

fins la coberta, s’instal·larà una reixa per tal de permetre l’evacuació dels fums a la 

sala obrador i, a través d’aquesta, evacuar els fums l’exterior. A fi de que no es vegi 

afectada la superfície aerodinàmica de la sala obrador, s’augmentarà l’àrea d’aquest 

sector amb un valor igual a la superfície aerodinàmica que s’ha efectuat en el 

magatzem de malta i llúpol. 

Superfície aerodinàmica TOTAL = 3’2 m2 + 0’5 m2 = 3’7 m2 

Per complir la normativa, s’ha utilitzat unes superfícies aerodinàmiques de 1 m x 0’5 

m que s’han col·locat, en la mesura del possible, en la part més altre de la coberta, 

per tant, s’hauran de complementar amb un barret per tal d’evitar l’entrada de la pluja 

en l’establiment. Per veure la localització de les superfícies aerodinàmiques, anar al 

Plànol-05. 
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ANNEX C: Càlculs instal·lació de ventilació 

La instal·lació de ventilació es farà seguint el REAL DECRETO 10227/2007, de 20 de 

juliol, per el que s’aprova el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis. 

C.1 Càlcul de l’ocupació de les oficines 

Per l’aplicació de les exigències relatives al caudal d’extracció segons el RITE, primer 

de tot es determinarà la seva ocupació, P. L’ocupació es deduirà segons el nombre 

mig de persones que el propietari prevegi que estiguin utilitzant l’espai simultàniament. 

A continuació s’exposa l’ocupació prevista: 

- Oficines: 

o Ocupació plantes o zones d’oficines (143m2) = 6 persones 

o Ocupació vestíbuls generals i zones de ús públic (110m2) = 10 persones 

o Ocupació de lavabos (12m2) = 2 persones 

o Ocupació de la sala de reunions amb seients definits en el projecte (60m2)  

= 1persona/seient = 1 x 10 = 10 persones 

Ocupació total = 6+10+2+10 = 28 persones 

C.2 Càlcul del caudal de ventilació 

Per tal de trobar el caudal que necessitarà cada zona de les oficines es farà seguint 

el criteri de l’Apartat 3.2 on s’exposen els dos principals mètodes: Cabal en 

dm3/s·persona, on s’utilitzarà l’ocupació calculada en el Subapartat anterior, i cabal en 

dm3/s·m2, on s’utilitzaran les superfícies extretes del Plànol-02. 

o Caudal menjador + zones d’administració 

En funció de l’ocupació: 12,5dm3/h·p x 6 p = 75 dm3/s 

En funció dels metres quadrats: 0,83dm3/s·m2 x 143 = 119 dm3/s 
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o Caudal vestíbuls generals i zones de ús públic 

En funció de l’ocupació: 12,5dm3/h·p x 10 p = 125 dm3/s 

En funció dels metres quadrats: 0,83dm3/s·m2 x 110 = 91,3 dm3/s 

o Caudal de lavabos  

En funció de l’ocupació: 12,5dm3/h·p x 2 p = 25 dm3/s 

En funció dels metres quadrats: 0,83dm3/s·m2 x 12 = 9,96 dm3/s 

o Caudal de la sala de reunions amb seients definits en el projecte  

En funció de l’ocupació: 12,5dm3/h·p x 10 p = 125 dm3/s 

En funció dels metres quadrats: 0,83dm3/s·m2 x 60 = 50 dm3/s 

 

Per tant, el caudal total a subministra serà de: 

Caudal total = 119+125+25+125 = 394 dm3/s 

Un cop tenim el caudal que s’ha d’aportar a cada zona, s’haurà de dividir aquest entre 

el nombre de difusors que tingui cada sala. Es pot veure la distribució d’aquests en el 

Plànol-06, i els caudals de ventilació que tindrem en les diferents zones en la Taula 

27 que s’exposa a continuació: 

 
nº DIFUSORS 

CAUDAL TOTAL 
[m3/s] 

CAUDAL/DIFUSOR 
[m3/s] 

Zona d’oficines 2 0,119 0,0595 

Vestíbul 2 0,125 0,0625 

Lavabo 1 0,025 0,0250 

Sala de reunions 2 0,125 0,0625 

Taula 27: Caudals de ventilació en les diferents zones 

 

A continuació podeu observar un dibuix esquemàtic del recorregut dels tubs d’impulsió 

i retorn amb la seva nomenclatura, i la distribució dels diferents difusors: 
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IMPULSIÓ 

Figura 4: Esquematització del circuit 

d’impulsió 
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i.7i.6

i.5

i.4

i.3

i.2 

i.1 

Figura 5: Nomenclatura dels trams i 

difusors del circuit d’impulsió 
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RETORN 

Figura 6: Esquematització del circuit 

de retorn 
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R.1

R.2

R.3

R.4

R.5

R.6R.7

Figura 7: Nomenclatura dels trams i 

difusors del circuit de retorn 
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Seguidament, s’han creat unes taules on es resumeixen els diferents caudals i 

nombres de boques restants que hi haurà pels diferents trams del circuit d’impulsió i 

retorn: 

L1 
Nº Sortides Caudal [dm3/s] Caudal [m3/s] 

AB 7 394 0,3940 

BC 6 334,5 0,3345 

CD 1 59,5 0,0595 

DE 5 275 0,2750 

EF 4 212,5 0,2125 

FG 1 25 0,0250 

GH 3 187,5 0,1875 

Hi 2 125 0,1250 

iJ 1 62,5 0,0625 

Taula 28: Caudal de ventilació i nombre de sortides restants per trams en el circuit d’impulsió 

L1 
Nº Sortides Caudal [dm3/s] Caudal [m3/s] 

AB 7 394 0,3940 

BC 1 59,5 0,0595 

CD 6 334,5 0,3345 

DE 1 59,5 0,0595 

EF 5 275 0,2750 

FG 2 87,5 0,0875 

GH 1 62,5 0,0625 

Hi 1 25 0,025 

iJ 3 187,5 0,1875 

JK 1 62,5 0,0625 

KL 1 62,5 0,0625 

Taula 29: Caudal de ventilació i nombre de sortides restants per trams en el circuit de retorn 

Els càlculs es realitzaran tenint en compte les velocitat màximes que es mostren en la 

Taula 30 següent, extreta de manuals tècnics que utilitzen mètodes empírics, la qual 

té en compte el soroll dels conductes. 

 



Instal·lacions d’una cerveseria   Memòria i Annexes  

 

123 

 

Aplicació 

Factor de 

control de 

soroll 

(conductes 

principals) 

Conductes 

principals 

Conductes 

secundaris 

Subministra Retorn Subministra retorn 

Oficines 

Particulars 

Despatxos 

Direcció 

Biblioteques 

6 10 7,5 8 6 

      

Taula 30: Velocitats màximes de circulació recomanades en funció del soroll en conductes 

C.3 Càlcul pel mètode de pèrdua de càrrega constant 

Per aquest mètode el que s’intenta buscar és que tots els conductes treballin a la 

mateixa pressió. D’aquesta maner el que s’està optimitzant són els diàmetres dels 

conductes, sent sempre de les dimensions més petites. La metodologia de càlcul és 

la següent: 

1r - Trobar el tram crític del circuit de ventilació 

2n - Dimensionar aquest conducte per velocitats a través de la Taula 30 i les 

equacions següents: 

Àrea conducte òptim (S0’) = 
  Caudal (Q)  

  Velocitat (V)  
           (Eq.4) 

Øòptim = √
4 · 𝑆0′ 

𝛑 
                  (Eq.5) 

3r - Triar un diàmetre normalitzat (100mm/ 125mm/ 150mm/ 200mm/ 250mm/ 300mm/ 

355mm/ 400mm/ 450mm/...) i re-calcular la velocitat de circulació a través (l’Eq.4) 
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Figura 8: Colze 

substituint l’àrea del conducte òptim (S0’) per l’àrea del conducte de diàmetre 

normalitzat (S0), tenint aquest cop com a incògnita la velocitat. 

4t - Trobar la pèrdua de càrrega lineal (ΔPa/m) del conducte crític a través de la 

següent equació: 

ΔPp,crític = 
(λ · ρ · v2)

(2 · Ø) 
                  (Eq.6) 

5è - Trobar els diàmetres dels següents trams imposant que ΔPp = ΔPp,crític en la 

següent equació: 

Øòptim = √
(λ · ρ ·8 · Q2)

(𝜋2 · ΔPp) 

5
                 (Eq.7) 

Les pèrdues de càrrega secundàries s’hauran d’acabar sumant a les pèrdues de 

càrrega primàries per tal de determinar l’increment de pressió que ens haurà d’aportar 

el ventilador. Bàsicament tindrem 4 components que ens suposaran aquestes pèrdues 

i es calcularan com s’explica a continuació: 

- Colze: 

Pel càlcul de pèrdues secundaries dels nostres colzes utilitzarem l’Eq.8 i la Taula 31, 

extreta de manuals tècnics que utilitzen mètodes empírics, que tenim a continuació: 

Peces 

R / D 

0,5 0,75 1 1,5 2 

5 - 0,46 0,33 0,24 0,19 

4 - 0,50 0,37 0,27 0,24 

3 0,98 0,54 0,42 0,34 0,33 

Taula 31: Càlcul del coeficient C per a colzes        

[ ΔP = C·ρ· 
Vp2

2
 ]                   (Eq.8) 
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Figura 9: Reducció 

- Reducció: 

Pel càlcul de pèrdues secundaries de les nostres reduccions utilitzarem la mateixa 

Eq.8 que utilitzarem pels colzes però adquirint el coeficient C de la Taula 32 extreta 

de manuals tècnics que utilitzen mètodes empírics que tenim a continuació:  

A1/A 

Θ (º) 

10º 15º - 40º 50º - 60º 90º 120º 150º 180º 

2 0,05 0,04 0,06 0,12 0,18 0,24 0,26 

4 0,05 0,04 0,07 0,17 0,27 0,35 0,41 

6 0,05 0,04 0,07 0,18 0,28 0,36 0,42 

10 0,05 0,05 0,08 0,19 0,29 0,37 0,43 

Taula 32: Càlcul del coeficient C per a reduccions 

Aquesta taula, mitjançant el quocient de les dos seccions i l’angle de tancament de la 

reducció et dona el coeficient C. 

[ ΔP = C·ρ· 
Vp2

2
 ] 

(Vp = Velocitat en la secció A) 

 

- Tes: 

Pel càlcul de pèrdues secundaries de les nostres tes utilitzarem un càlcul gràfic a 

través de la següent gràfica extreta de manuals tècnics que utilitzen mètodes empírics:   
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En aquesta taula entrarem per la velocitat de la derivació de càlcul i anem a buscar un 

valor entre les tres últimes diagonals del gràfic que són per a tes. Per saber en quina 

de les tres últimes diagonals estem, s’ha de trobar el coeficient entre el caudal que 

passa per la derivació i el que entra. Un cop tenim el punt de tall, baixem verticalment 
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a buscar la pèrdua de càrrega que ens donaran en mil·límetres de columna d’aigua 

(mm.c.a.). 

- Difusors: 

o Impulsió 

Pel càlcul de les pèrdues de càrrega mínimes que ens generaran els difusors 

d’impulsió s’ha utilitzat la taula d’un catàleg de ventilació de l’empresa AIR HANDLING 

CLIMATE on s’ha escollit un model de difusor (VWR-P) i dos mides diferents (160 i 

250) per tal d’obtenir una pèrdua similar pels diferents caudals que tenim.  

A continuació es mostra una gràfica amb l’evolució de les pèrdues de càrrega (Pa) en 

funció del caudal (m3/s). 

 

A través de les línies de tendència i les seves equacions, obtenim les pèrdues de 

càrrega dels difusors en funció del caudal (m3/s) que esdevindrà la X de la equació. 

o Retorn 

Pel càlcul de les pèrdues de càrrega mínimes que ens generaran els difusors de retorn 

s’ha utilitzat el mateix catàleg que pels d’impulsió on s’ha escollit un model de difusor 

(AHF45) i dos mides diferents (200x100 i 350x150) per tal d’obtenir una pèrdua similar 

pels diferents caudals que tenim.  

9

17

30

7

13

24

y = 0,0016x2 - 0,0234x + 1,6923

y = 1,6399e0,0087x

0

5

10

15

20

25

30

35

0 100 200 300 400

P
t(

P
t)

Q(m3/h)

IMPULSIÓ: Q(m3/s) - Pt(Pa) 160

250

Polinómica (160)

Exponencial (250)

Eq.9: Difusor (160) 

Eq.10: Difusor (250) 
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A continuació es mostra una gràfica amb l’evolució de les pèrdues de càrrega (Pa) en 

funció del caudal (m3/s). 

 

A través de les línies de tendència i les seves equacions, obtenim les pèrdues de 

càrrega dels difusors en funció del caudal (m3/s) que esdevindrà la X de la equació. 

Per últim, s’haurà de tenir en compte un fenomen físic que s’anomena recuperació de 

pressió. Aquest fenomen succeeix quan la velocitat del conducte disminueix entre dos 

conductes connectats en sèrie amb el que resulta un guany de pressió. Per calcular 

aquest guany de pressió que ens farà disminuir la potència necessària del nostre 

ventilador d’impulsió o d’extracció utilitzarem l’equació següent: 

ΔPe = ρ · 
Vinicial

2 − Vfinal
2

2
 · 0,75              (Eq.13) 

Pel càlcul de pèrdues de càrrega primàries, secundàries i recuperacions de pressió 

adoptarem en tots els trams λ= 0’02 (coeficient en funció del material del conducte que 

en el nostre cas és xapa galvanitzada) i ρ = 1’29 (densitat aproximada de l’aire en 

condicions estàndard 1atm i 0ºC) ja que són les condicions d’aire d’entrada crítiques 

per les quals hi haurà més pèrdua de càrrega. 

  

y = 0,0014x2 - 0,003x + 0,1143

y = 0,0002x2 - 0,0006x - 0,0399
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P
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RETORN: Q(m3/s) - Pt(Pa) 200x100

500x100

Polinómica (200x100)

Polinómica (500x100)

Eq.11: Difusor (200x150) 

Eq.12: Difusor (200x150) 
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C.3.1 Impulsió 

Tram crític --> Tram AB     Caudal (Q) = 0,3940 m3/s 

Velocitat inicial de càlcul (V) = 6 m/s   

 

TRAM AB 

Àrea conducte òptim (S0’) = 0,0657 m2 

Øòptim = 0,2892 m  →  Ønormalitzat = Ø = 0,300 m 

Àrea conducte (S0) = 0,0707 m2 

VAB = 5,57 m/s 

- Pèrdues primàries: 

ΔPp,AB = ΔPp,crític = 
(λ · ρ · v2)

(2 · Ø) 
 = 1,334 Pa/m 

- Pèrdues secundàries: 

ΔPs,AB,Corba = C·ρ· 
Vp2

2
 = 4,803 Pa 

ΔPs,AB,Difusor(250)= 10,572 Pa 

- Recuperació de pressió: 

ΔPe,AB = ρ · 
VAB

2 − VBC
2

2
 · 0,75 = 0 Pa 

 

TRAM BC 

ΔPp = ΔPp,AB = 1,334 Pa;  Q = 0,3345 m3/s 

Øòptim = √
(λ · ρ ·8 · Q2)

(𝜋2 · ΔPp) 

5
 = 0,2811m  →  Ønormalitzat = 0,300m 

S0 = 
𝛑 · Ø2

4
 = 0,0707 m2 
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VBC = 
 Q  

 S0 
 = 4,73 m/s 

- Pèrdues primàries: 

ΔPp,BC = 
(λ · ρ · v2)

(2 · Ø) 
 = 0,962 Pa/m 

- Pèrdues secundàries: 

ΔPs,BC = 0 Pa 

- Recuperació de pressió: 

ΔPe,BC = ρ · 
VAB

2 − VBC
2

2
 · 0,75 = 4,185 Pa 

 

TRAM CD 

ΔPp = ΔPp,CD = 1,334 Pa;  Q = 0,0595 m3/s 

Øòptim = √
(λ · ρ ·8 · Q2)

(𝜋2 · ΔPp) 

5
 = 0,1409 m  →  Ønormalitzat = 0,150 m 

(si agafem Ø=0,125 ens passem amb les ΔPp,CD) 

S0 = 
𝛑 · Ø2

4
 = 0,0177 m2 

VCD = 
 Q  

 S0 
 = 3,37m/s 

- Pèrdues primàries: 

ΔPp,CD = 
(λ · ρ · v2)

(2 · Ø) 
 = 0’977 Pa/m  

- Pèrdues secundàries: 

ΔPs,CD,Te = 0 aprox. 

(Pel càlcul de les pèrdues secundàries causades per la TE considerarem que no es 

genera pèrdues de càrrega pel flux que no es desvia de direcció.) 

ΔPs,CD,Reducció =  C · ρ ·  
Vp2

2
  = 0,293 Pa 
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ΔPs,CD,Difusor(250)= 10,572 Pa 

- Recuperació de pressió: 

ΔPe,CD = ρ · 
VBC

2 − VCD
2

2
 · 0,75 = 5,329 Pa 

 

TRAM DE: 

ΔPp = ΔPp,DE = 1,334 Pa;  Q = 0,2750 m3/s 

Øòptim = √
(λ · ρ ·8 · Q2)

(𝜋2 · ΔPp) 

5
 = 0,2599 m  →  Ønormalitzat = 0,300 m 

Ønormalitzat = 0,300m (si agafem Ø=0,250 ens passem amb les ΔPp,DE) 

S0 = 
𝛑 · Ø2

4
 = 0,0707 m2 

VDE = 
 Q  

 S0 
 = 3,89 m/s 

- Pèrdues primàries: 

ΔPp,DE = 
(λ · ρ · v2)

(2 · Ø) 
 = 0,651 Pa/m 

- Pèrdues secundàries: 

ΔPs,DE,Te = 12,263 aprox. 

ΔPs,DE,Difusor(250): 11,613 Pa 

- Recuperació de pressió: 

ΔPe,DE = ρ · 
VBC

2 − VDE
2

2
 · 0,75 = 3,503 Pa 

 

TRAM EF: 

ΔPp = ΔPp,EF = 1,334 Pa; Q = 0,2125 m3/s 
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Øòptim = √
(λ · ρ ·8 · Q2)

(𝜋2 · ΔPp) 

5
 = 0,2344 m  →  Ønormalitzat = 0,250 m 

S0 = 
𝛑 · Ø2

4
 = 0,0491 m2 

VEF = 
caudal 

s0
 = 4,33 m/s 

- Pèrdues primàries: 

ΔPp,EF = 
(λ · ρ · v2)

(2 · Ø) 
 = 0,967 Pa/m 

- Pèrdues secundàries: 

ΔPs,EF,Reducció = C · ρ ·  
Vp2

2
  = 0,484 Pa 

- Recuperació de pressió: 

ΔPe,EF = ρ · 
VDE

2 − VEF
2

2
 · 0,75 = -1,750 Pa 

 

TRAM FG: 

ΔPp = ΔPp,FG = 1,334 Pa;  Q = 0,0250 m3/s 

Øòptim = √
(λ · ρ ·8 · Q2)

(𝜋2 · ΔPp) 

5
 = 0,0996 m  →  Ønormalitzat = 0,100 m 

S0 = 
𝛑 · Ø2

4
 = 0,0079 m2 

VFG = 
caudal 

s0
 = 3,18 m/s 

- Pèrdues primàries: 

ΔPp,FG = 
(λ · ρ · v2)

(2 · Ø) 
 = 

(0,02 · 1,29 · 3,182)

(2 · 0,100) 
 = 1,305 Pa/m 
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- Pèrdues secundàries: 

ΔPs,FG,Te = 11,772 aprox. 

ΔPs,FG,Reducció = C · ρ ·  
Vp2

2
  = 0,261 Pa 

ΔPs,FG,Difusor(160) = 12,546 Pa 

- Recuperació de pressió: 

ΔPe,FG = ρ · 
VEF

2 − VFG
2

2
 · 0,75 = 4,178 Pa 

 

TRAM GH: 

ΔPp = ΔPp,GH = 1,334 Pa;  Q = 0,1875 m3/s 

Øòptim = √
(λ · ρ ·8 · Q2)

(𝜋2 · ΔPp) 

5
 = 0,2230 m  →  Ønormalitzat = 0,250 m 

S0 = 
𝛑 · Ø2

4
 = 0,0491 m2 

VGH = 
caudal 

s0
 = 3,82 m/s 

- Pèrdues primàries: 

ΔPp,GH = 
(λ · ρ · v2)

(2 · Ø) 
 = 0’753 Pa/m 

- Pèrdues secundàries: 

ΔPs,GH,Difusor(250): 11,613 Pa 

- Recuperació de pressió: 

ΔPe,GH = ρ · 
VEF

2 − VGH
2

2
 · 0,75 = 2,011 Pa 
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TRAM Hi: 

ΔPp = ΔPp,Hi = 1,334 Pa;  Q = 0,1250 m3/s 

Øòptim = √
(λ · ρ ·8 · Q2)

(𝜋2 · ΔPp) 

5
 = 0,1896 m  →  Ønormalitzat = 0,200 m 

S0 = 
𝛑 · Ø2

4
 = 0,0314 m2 

VHi = 
caudal 

s0
 = 3,98 m/s 

- Pèrdues primàries: 

ΔPp,Hi = 
(λ · ρ · v2)

(2 · Ø) 
 = 1’022 Pa/m 

- Pèrdues secundàries: 

ΔPs,Hi,Reducció = C · ρ ·  
Vp2

2
 = 0,409 Pa 

- Recuperació de pressió: 

ΔPe,Hi = ρ · 
VGH

2 − VHi
2

2
 · 0,75 = -0,604 Pa 

 

TRAM iJ: 

ΔPp = ΔPp,iJ = 1,334 Pa;  Q = 0,0625 m3/s 

Øòptim = √
(λ · ρ ·8 · Q2)

(𝜋2 · ΔPp) 

5
 = 0,1437 m  →  Ønormalitzat = 0,150 m 

S0 = 
𝛑 · Ø2

4
 = 0,0177 m2 

VHi = 
caudal 

s0
 = 3,54 m/s 
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- Pèrdues primàries: 

ΔPp,iJ = 
(λ · ρ · v2)

(2 · Ø) 
 = 1’078 Pa/m 

- Pèrdues secundàries: 

ΔPs,iJ,Te = 11,772 aprox. 

ΔPs,iJ,Reducció = C · ρ ·  
Vp2

2
  = 0,323 Pa 

ΔPs,iJ,Difusor(250): 11,613 Pa 

- Recuperació de pressió: 

ΔPe,iJ = ρ · 
VHi

2 − ViJ
2

2
 · 0,75 = 1,601 Pa 

C.3.2 Retorn 

Pels conductes de retorn s’utilitzarà la mateixa metodologia de càlcul que pels 

conductes d’impulsió. La única diferència és que, com que el retorn s’agafa de l’alçada 

del terra i alguns trams passaran per la paret, s’haurà de traspassar en aquests punts 

les àrees dels diàmetres òptims trobades a seccions quadrangulars. Això es farà amb 

la següent equació i imposant que l’amplada (W) sigui igual a 0,08m per tal que el 

conducte càpiga dins la paret: 

Øequivalent = 1,3 ·
(𝐻·𝑊)0,625

(𝐻+𝑊)0,25               (Eq.14) 

 

Tram crític --> Tram AB     Caudal (Q) = 0,3940 m3/s 

Velocitat inicial de càlcul (V) = 5 m/s   

 

TRAM AB: 

Àrea conducte òptim (S0’) = 0,0788 m2 

Øòptim = 0,3168 m  →  Ønormalitzat = Ø = 0,300 m 



Memòria i Annexes  Instal·lacions d’una cerveseria   

 

136 

 

Àrea conducte (S0) = 0,0707 m2 

VAB = 5,57 m/s 

- Pèrdues primàries: 

ΔPp,AB = ΔPp,crític = 
(λ · ρ · v2)

(2 · Ø) 
 = 1,334 Pa/m 

- Pèrdues secundàries: 

ΔPs,AB,Corba = C·ρ· 
Vp2

2
 = 4,803 Pa 

- Recuperació de pressió: 

ΔPe,AB = ρ · 
VAB

2 − VBC
2

2
 · 0,75 = 0 Pa 

TRAM BC: 

ΔPp = ΔPp,BC = 1,334 Pa;  Q = 0,0595 m3/s 

Øòptim = √
(λ · ρ ·8 · Q2)

(𝜋2 · ΔPp) 

5
 = 0,1409 m  →  Ønormalitzat = 0,150 m 

Øequivalent = 1,3 ·
(𝐻·𝑊)0,625

(𝐻+𝑊)0,25 --> W = 0,08 m  /  H = 0,26 m 

S0 = 
𝛑 · Ø2

4
 = 0,0177 m2 

VBC = 
caudal 

s0
 = 3,37 m/s 

- Pèrdues primàries: 

ΔPp,BC = 
(λ · ρ · v2)

(2 · Ø) 
 = 0’977 Pa/m 

- Pèrdues secundàries: 

ΔPs,BC,Te = 11,772 aprox. 

ΔPs,BC,Reducció = C · ρ ·  
Vp2

2
 = 0,293 Pa 
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ΔPs,BC,Difusor(350x150) = 9,136 Pa 

 

- Recuperació de pressió: 

ΔPe,BC = ρ · 
VAB

2 − VBC
2

2
 · 0,75 = 9,514 Pa 

TRAM CD: 

ΔPp = ΔPp,CD = 1,334 Pa;  Q = 0,3345 m3/s 

Øòptim = √
(λ · ρ ·8 · Q2)

(𝜋2 · ΔPp) 

5
 = 0,2811 m  →  Ønormalitzat = 0,300 m 

S0 = 
𝛑 · Ø2

4
 = 0,0707 m2 

VCD = 
caudal 

s0
 = 4,73 m/s 

- Pèrdues primàries: 

ΔPp,CD = 
(λ · ρ · v2)

(2 · Ø) 
 = 0,962 Pa/m 

- Pèrdues secundàries: 

ΔPs,CD,Curva = C·ρ· 
Vp2

2
 = 3,463 Pa 

- Recuperació de pressió: 

ΔPe,CD = ρ · 
VAB

2 − VCD
2

2
 · 0,75 = 4,185 Pa 

 

TRAM DE: 

ΔPp = ΔPp,DE = 1,334 Pa;  Q = 0,0595 m3/s 

Øòptim = √
(λ · ρ ·8 · Q2)

(𝜋2 · ΔPp) 

5
 = 0,1409 m  →  Ønormalitzat = 0,150 m 
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Øequivalent = 1,3 ·
(𝐻·𝑊)0,625

(𝐻+𝑊)0,25 --> W = 0,08 m  /  H = 0,26 m 

S0 = 
𝛑 · Ø2

4
 = 0,0177 m2 

VDE = 
caudal 

s0
 = 3,37 m/s 

- Pèrdues primàries: 

ΔPp,DE = 
(λ · ρ · v2)

(2 · Ø) 
 = 0’977 Pa/m 

- Pèrdues secundàries: 

ΔPs,DE,Te = 11,772 aprox. 

ΔPs,DE,Reducció = C·ρ· 
Vp2

2
 = 0,293 Pa 

ΔPs,DE,Corba = 0,24 · 1,29 · 
3,372

2
 = 1,758 Pa 

ΔPs,DE,Difusor(350x150) = 9,136 Pa 

- Recuperació de pressió: 

ΔPe,DE = ρ · 
VCD

2 − VDE
2

2
 · 0,75 = 5,329 Pa 

 

TRAM EF: 

ΔPp = ΔPp,EF = 1,334 Pa; Q = 0,2750 m3/s 

Øòptim = √
(λ · ρ ·8 · Q2)

(𝜋2 · ΔPp) 

5
 = 0,2599 m  →  Ønormalitzat = 0,300 m 

S0 = 
𝛑 · Ø2

4
 = 0,0707 m2 

VEF = 
caudal 

s0
 = 3,89 m/s 
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- Pèrdues primàries: 

ΔPp,EF = 
(λ · ρ · v2)

(2 · Ø) 
 = 0,651 Pa/m 

 

- Pèrdues secundàries: 

ΔPs,EF,Te = 0 aprox. 

- Recuperació de pressió: 

ΔPe,EF = ρ · 
VCD

2 − VEF
2

2
 · 0,75 = 3,503 Pa 

 

TRAM FG: 

ΔPp = ΔPp,FG = 1,334 Pa;  Q = 0,0875 m3/s 

Øòptim = √
(λ · ρ ·8 · Q2)

(𝜋2 · ΔPp) 

5
 = 0,1644 m  →  Ønormalitzat = 0,200 m 

Øequivalent = 1,3 ·
(𝐻·𝑊)0,625

(𝐻+𝑊)0,25 --> W = 0,08 m  /  H = 0,51 m 

Ønormalitzat = 0,200m (si agafem Ø=0,150 ens passem amb les ΔPp,FG) 

S0 = 
𝛑 · Ø2

4
 = 0,0314 m2 

VFG = 
caudal 

s0
 = 2,79 m/s 

- Pèrdues primàries: 

ΔPp,FG = 
(λ · ρ · v2)

(2 · Ø) 
 = 0’502 Pa/m 

- Pèrdues secundàries: 

ΔPs,FG,Te = 8,142 aprox. 

ΔPs,FG,Reducció = C·ρ· 
Vp2

2
  = 0,201 Pa 
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ΔPs,FG,Corba = C·ρ· 
Vp2

2
 = 1,205 Pa 

- Recuperació de pressió: 

ΔPe,FG = ρ · 
VEF

2 − VFG
2

2
 · 0,75 = 3,555 Pa 

 

TRAM GH: 

ΔPp = ΔPp,GH = 1,334 Pa;  Q = 0,0625 m3/s 

Øòptim = √
(λ · ρ ·8 · Q2)

(𝜋2 · ΔPp) 

5
 = 0,1437 m  →  Ønormalitzat = 0,150 m 

Øequivalent = 1,3 ·
(𝐻·𝑊)0,625

(𝐻+𝑊)0,25 --> W = 0,08 m  /  H = 0,26 m 

S0 = 
𝛑 · Ø2

4
 = 0,0177 m2 

VGH = 
caudal 

s0
 = 3,54 m/s 

- Pèrdues primàries: 

ΔPp,GH = 
(λ · ρ · v2)

(2 · Ø) 
 = 

(0,02 · 1,29 · 3,542)

(2 · 0,150) 
 = 1’078 Pa/m 

- Pèrdues secundàries: 

ΔPs,GH,Te = 10,791 aprox. 

ΔPs,GH,Reducció = C·ρ· 
Vp2

2
 = 0,323 Pa 

ΔPs,GH,Difusor(350x150) = 10,085 Pa 

- Recuperació de pressió: 

ΔPe,GH = ρ · 
VFG

2 − VGH
2

2
 · 0,75 = -2,297 Pa 
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TRAM Hi: 

ΔPp = ΔPp,Hi = 1,334 Pa;  Q = 0,0025 m3/s 

Øòptim = √
(λ · ρ ·8 · Q2)

(𝜋2 · ΔPp) 

5
 = 0,0996 m  →  Ønormalitzat = 0,100 m 

Øequivalent = 1,3 ·
(𝐻·𝑊)0,625

(𝐻+𝑊)0,25 --> W = 0,08 m  /  H = 0,11 m 

S0 = 
𝛑 · Ø2

4
 = 0,0079 m2 

VHi = 
caudal 

s0
 = 3,18 m/s 

- Pèrdues primàries: 

ΔPp,Hi = 
(λ · ρ · v2)

(2 · Ø) 
 = 1’305 Pa/m 

- Pèrdues secundàries: 

ΔPs,Hi,Te = 10,301 aprox. 

ΔPs,Hi,Reducció = C·ρ· 
Vp2

2
 = 0,261 Pa 

ΔPs,GH,Difusor(200x100) = 11,184 Pa 

- Recuperació de pressió: 

ΔPe,Hi = ρ · 
VFG

2 − VHi
2

2
 · 0,75 = -1,126 Pa 

 

TRAM iJ: 

ΔPp = ΔPp,iJ = 1,334 Pa;  Q = 0,1875 m3/s 

Øòptim = √
(λ · ρ ·8 · Q2)

(𝜋2 · ΔPp) 

5
 = 0,2230 m  →  Ønormalitzat = 0,250 m 

Øequivalent = 1,3 ·
(𝐻·𝑊)0,625

(𝐻+𝑊)0,25 --> W = 0,08 m  /  H = 0,88 m 
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S0 = 
𝛑 · Ø2

4
 = 0,0491 m2 

ViJ = 
caudal 

s0
 = 3,82 m/s 

- Pèrdues primàries: 

ΔPp,iJ = 
(λ · ρ · v2)

(2 · Ø) 
 = 

(0,02 · 1,29 · 3,822)

(2 · 0,250) 
 = 0,753 Pa/m 

- Pèrdues secundàries: 

ΔPs,iJ,Corba = C·ρ· 
Vp2

2
 = 2,259 Pa 

ΔPs,Hi,Reducció = C·ρ· 
Vp2

2
 = 0,377 Pa 

ΔPs,GH,Difusor(350x150) = 10,085 Pa 

- Recuperació de pressió: 

ΔPe,iJ = ρ · 
VEF

2 − ViJ
2

2
 · 0,75 = 0,261 Pa 

 

TRAM JK: 

ΔPp = ΔPp,JK = 1,334 Pa;  Q = 0,0625 m3/s 

Øòptim = √
(λ · ρ ·8 · Q2)

(𝜋2 · ΔPp) 

5
 = 0,1437 m  →  Ønormalitzat = 0,150 m 

Øequivalent = 1,3 ·
(𝐻·𝑊)0,625

(𝐻+𝑊)0,25 --> W = 0,08 m  /  H = 0,26 m 

S0 = 
𝛑 · Ø2

4
 = 0,0177 m2 

VJK = 
caudal 

s0
 = 3,54 m/s 
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- Pèrdues primàries: 

ΔPp,JK = 
(λ · ρ · v2)

(2 · Ø) 
 = 1’078 Pa/m 

- Pèrdues secundàries: 

ΔPs,JK,Te = 11,772 aprox. 

ΔPs,JK,Reducció = C·ρ· 
Vp2

2
 = 0,323 Pa 

ΔPs,JK,Difusor(350x150) = 10,085 Pa 

- Recuperació de pressió: 

ΔPe,JK = ρ · 
ViJ

2 − VJK
2

2
 · 0,75 = 0,997 Pa 

 

TRAM KL: 

ΔPp = ΔPp,KL = 1,334 Pa;  Q = 0,0625 m3/s 

Øòptim = √
(λ · ρ ·8 · Q2)

(𝜋2 · ΔPp) 

5
 = 0,1437 m  →  Ønormalitzat = 0,150 m 

Øequivalent = 1,3 ·
(𝐻·𝑊)0,625

(𝐻+𝑊)0,25
 --> W = 0,08 m  /  H = 0,26 m 

S0 = 
𝛑 · Ø2

4
 = 0,0177 m2 

VJK = 
caudal 

s0
 = 3,54 m/s 

- Pèrdues primàries: 

ΔPp,KL = 
(λ · ρ · v2)

(2 · Ø) 
 = 

(0,02 · 1,29 · 3,542)

(2 · 0,150) 
 = 1’078 Pa/m 

ΔPs,KL,Te = 11,772 aprox. 

ΔPs,KL,Reducció = C·ρ· 
Vp2

2
 = 0,323 Pa 
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ΔPs,JK,Difusor(350x150) = 10,085 Pa 

- Recuperació de pressió: 

ΔPe,KL = ρ · 
ViJ

2 − VKL
2

2
 · 0,75 = 0,997 Pa 

 

C.4 Càlcul pel mètode de recuperació de pressió estàtica 

Aquest mètode, a diferència de l’anterior que intenta tenir sempre les dimensions 

mínimes dels conductes, intenta que la suma de pèrdues de càrrega s’iguali a 

l’increment de pressió estàtica. D’aquesta manera s’optimitza la potència del 

ventilador. La metodologia de càlcul és la següent: 

1r - Trobar el tram crític del circuit de ventilació 

2n - Dimensionar aquest conducte seguint la metodologia de l’anterior mètode de 

càlcul. 

3r - Crear una taula d’Excel programada per tal que es pugui comparar la recuperació 

d’estàtica en el tram de càlcul amb la pèrdua de càrrega que es genera per una sèrie 

de diàmetres de conductes de ventilació normalitzats. La comparació en forma de 

fórmula seria la següent: 

ρ · 
𝑉𝑡𝑟𝑎𝑚−1

2−𝑉𝑡𝑟𝑎𝑚
2

2
 · ΔPe,tram-1 = λ ·

ρ · L · 𝑉𝑡𝑟𝑎𝑚
2

2 · Ø 
+ ΔPs, tram      (Eq.15) 

Per la creació d’aquesta taula s’haurà de partir d’una sèrie de dades conegudes que 

es mostren a continuació: 

- Densitat de l’aire (ρ) = 1,29 kg/m3 

- Coeficient de rugositat dels conductes (λ) = 0,02 mm/mm 

- Velocitat del tram en funció del caudal i el diàmetre normalitzat (Vtram) 

- Pèrdues de càrrega secundaries del tram (ΔPs,tram) 

- Longitud del tram de càlcul (L) 

I d’una sèrie de dades extretes dels trams aigües amunt: 
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- Recuperació de pressió estàtica sobrant (ΔPe,tram-1) 

- Velocitat de l’aire en el tram anterior (Vtram-1) 

4t - Un cop creada la taula que pugui comparar els dos valors igualats en l’Eq.15, s’ha 

d’intentar que la igualtat es compleixi. Pot ser que, deguda a la poca recuperació 

d’estàtica, la igualtat no es pugui complir i això implicarà que en aquell tram hi haurà 

una pèrdua de càrrega que s’haurà de superar amb una major potència del ventilador. 

Aquest procés és iteratiu ja que les pèrdues de càrrega secundàries es calculen com 

en el mètode de càlcul anterior en el qual variaran en funció de la secció triada fent 

que sigui molt difícil de conèixer-les a priori. El que s’ha fet per tenir una referència 

inicial ha sigut suposar primer les pèrdues de càrrega trobades pel mètode anterior i, 

a partir d’aquestes, iterar el càlcul.  

C.4.1 Impulsió 

Tram crític --> Tram AB     Caudal (Q) = 0,3940 m3/s 

Velocitat inicial de càlcul (V) = 6 m/s   

 

TRAM AB 

Àrea conducte òptim (S0’) = 0,0657 m2 

Øòptim = 0,2892 m  →  Ønormalitzat = Ø = 0,300 m 

Àrea conducte (S0) = 0,0707 m2 

VAB = 5,57 m/s 

- Pèrdues primàries: 

ΔPp,AB = ΔPp,crític = 
(λ · ρ · v2)

(2 · Ø) 
 = 1,334 Pa/m 

- Pèrdues secundàries: 

ΔPs,AB,Corba = C·ρ· 
Vp2

2
 = 4,803 Pa 
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ΔPs,AB,Difusor(250)= 10,572 Pa 

- Recuperació de pressió: 

ΔPe,AB = ρ · 
VAB

2 − VBC
2

2
 · 0,75 = 0 Pa 

 

TRAM BC: 

DADES INICIALS TRAM BC: 

ρ 1,29 

λ 0,02 

QtramBC 0,3345 

ΔPe,sobrant 0 

ΔPsTot 0 

L 4,99 

Vorigen 5,574 

 

 

BALANÇ DE PRESIONS TRAM BC: 

Ø [m] 
Vtram 
[m/s] 

ΔPe,tram 
[Pa] 

ΔPe,sobrant 
[Pa] 

ΔPeT+ΔPeS Δ ΔPp+ΔPs ΔPp [Pa] ΔPs [Pa] 

0,300 4,732 4,197 0,000 4,197 -0,608 4,805 4,805 0,000 

0,250 6,814 -7,433 0,000 -7,433 -19,390 11,956 11,956 0,000 

0,200 10,647 -39,812 0,000 -39,812 -76,300 36,488 36,488 0,000 

0,150 18,929 -158,298 0,000 -158,298 -312,059 153,761 153,761 0,000 

0,125 27,258 -344,383 0,000 -344,383 -726,990 382,607 382,607 0,000 

0,100 42,590 -862,443 0,000 -862,443 -2030,066 1167,623 1167,623 0,000 

Com es pot observar, el diàmetre òptim sense superar el diàmetre inicial és el de 

300mm ja que ens deixa amb un balanç de pressió negatiu de -0,608 Pa, molt proper 

a 0. 
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TRAM CD: 

DADES INICIALS TRAM CD: 

ρ 1,29 

λ 0,02 

QtramCD 0,0595 

ΔPe,sobrant 0 

ΔPsTot 0,3 

L 0,82 

Vorigen 4,73220697 

BALANÇ DE PRESIONS TRAM CD: 

La pèrdua addicional que li aportarà el difusor serà de 10,572 Pa. 

TRAM DE: 

DADES INICIALS TRAM DE: 

ρ 1,29 

λ 0,02 

QtramCD 0,275 

ΔPe,sobrant 0 

ΔPsTot 12,263 

L 8,63 

Vorigen 4,73220697 

 

Ø [m] 
Vtram 
[m/s] 

ΔPe,tram 
[Pa] 

ΔPe,sobrant 
[Pa] 

ΔPeT+ΔPeS Δ ΔPp+ΔPs ΔPp [Pa] 
ΔPs 
[Pa] 

0,300 0,842 10,490 0,000 10,490 10,099 0,392 0,092 0,300 

0,250 1,212 10,122 0,000 10,122 9,594 0,528 0,228 0,300 

0,200 1,894 9,098 0,000 9,098 8,102 0,996 0,696 0,300 

0,150 3,367 5,349 0,000 5,349 2,116 3,233 2,933 0,300 

0,125 4,848 -0,539 0,000 -0,539 -8,137 7,598 7,298 0,300 

0,100 7,576 -16,931 0,000 -16,931 -39,501 22,571 22,271 0,300 
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BALANÇ DE PRESIONS TRAM DE: 

La pèrdua addicional que li aportarà el difusor serà de 11,613 Pa. 

TRAM EF: 

DADES INICIALS TRAM EF: 

ρ 1,29 

λ 0,02 

QtramCD 0,2125 

ΔPe,sobrant 0 

ΔPsTot 0 

L 2,33 

Vorigen 3,89045416 

BALANÇ DE PRESIONS TRAM EF: 

Ø [m] 
Vtram 
[m/s] 

ΔPe,tram 
[Pa] 

ΔPe,sobrant 
[Pa] 

ΔPeT+ΔPeS Δ ΔPp+ΔPs ΔPp [Pa] ΔPs [Pa] 

0,300 3,006 2,950 0,000 2,950 2,044 0,905 0,905 0,000 

0,250 4,329 -1,744 0,000 -1,744 -3,997 2,253 2,253 0,000 

0,200 6,764 -14,811 0,000 -14,811 -21,687 6,876 6,876 0,000 

0,150 12,025 -62,629 0,000 -62,629 -91,604 28,975 28,975 0,000 

0,125 17,316 -137,729 0,000 -137,729 -209,828 72,100 72,100 0,000 

0,100 27,056 -346,805 0,000 -346,805 -566,836 220,031 220,031 0,000 

 

Ø [m] 
Vtram 
[m/s] 

ΔPe,tram 
[Pa] 

ΔPe,sobrant 
[Pa] 

ΔPeT+ΔPeS Δ ΔPp+ΔPs ΔPp [Pa] ΔPs [Pa] 

0,300 3,890 3,511 0,000 3,511 -14,369 17,880 5,617 12,263 

0,250 5,602 -4,350 0,000 -4,350 -30,589 26,239 13,976 12,263 

0,200 8,754 -26,234 0,000 -26,234 -81,149 54,915 42,652 12,263 

0,150 15,562 -106,317 0,000 -106,317 -298,314 191,997 179,734 12,263 

0,125 22,409 -232,089 0,000 -232,089 -691,587 459,498 447,235 12,263 

0,100 35,014 -582,238 0,000 -582,238 -1959,355 1377,117 1364,854 12,263 
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TRAM FG: 

DADES INICIALS TRAM FG: 

ρ 1,29 

λ 0,02 

QtramCD 0,025 

ΔPe,sobrant 2,04444696 

ΔPsTot 2,753 

L 6,23 

Vorigen 3,00626004 

BALANÇ DE PRESIONS TRAM FG: 

Ø [m] 
Vtram 
[m/s] 

ΔPe,tram 
[Pa] 

ΔPe,sobrant 
[Pa] 

ΔPeT+ΔPeS Δ ΔPp+ΔPs ΔPp [Pa] ΔPs [Pa] 

0,300 0,354 4,311 2,044 6,356 3,569 2,787 0,034 2,753 

0,250 0,509 4,246 2,044 6,291 3,455 2,836 0,083 2,753 

0,200 0,796 4,066 2,044 6,110 3,103 3,007 0,254 2,753 

0,150 1,415 3,404 2,044 5,448 1,623 3,825 1,072 2,753 

0,125 2,037 2,364 2,044 4,409 -1,012 5,421 2,668 2,753 

0,100 3,183 -0,529 2,044 1,515 -9,381 10,896 8,143 2,753 

La pèrdua addicional que li aportarà el difusor serà de 12,546 Pa 

TRAM GH: 

DADES INICIALS TRAM GH: 

ρ 1,29 

λ 0,02 

QtramCD 0,1875 

ΔPe,sobrant 2,04444696 

ΔPsTot 0 

L 3,69 

Vorigen 3,00626004 
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BALANÇ DE PRESIONS TRAM GH: 

Ø [m] 
Vtram 
[m/s] 

ΔPe,tram 
[Pa] 

ΔPe,sobrant 
[Pa] 

ΔPeT+ΔPeS Δ ΔPp+ΔPs ΔPp [Pa] ΔPs [Pa] 

0,300 2,653 0,968 2,044 3,013 1,896 1,116 1,116 0,000 

0,250 3,820 -2,686 2,044 -0,642 -3,420 2,778 2,778 0,000 

0,200 5,968 -12,860 2,044 -10,815 -19,293 8,478 8,478 0,000 

0,150 10,610 -50,088 2,044 -48,044 -83,770 35,726 35,726 0,000 

0,125 15,279 -108,557 2,044 -106,512 -195,409 88,897 88,897 0,000 

0,100 23,873 -271,333 2,044 -269,288 -540,581 271,293 271,293 0,000 

La pèrdua addicional que li aportarà el difusor serà de 11,613 Pa 

TRAM HI: 

DADES INICIALS TRAM HI: 

ρ 1,29 

λ 0,02 

QtramCD 0,125 

ΔPe,sobrant 1,89619437 

ΔPsTot 0,168 

L 4,7 

Vorigen 2,65258238 

 

BALANÇ DE PRESIONS TRAM HI: 

Ø [m] 
Vtram 
[m/s] 

ΔPe,tram 
[Pa] 

ΔPe,sobrant 
[Pa] 

ΔPeT+ΔPeS Δ ΔPp+ΔPs ΔPp [Pa] 
ΔPs 
[Pa] 

0,300 1,768 1,891 1,896 3,787 2,987 0,800 0,632 0,168 

0,250 2,546 0,267 1,896 2,163 0,422 1,741 1,573 0,168 

0,200 3,979 -4,255 1,896 -2,359 -7,326 4,967 4,799 0,168 

0,150 7,074 -20,801 1,896 -18,905 -39,297 20,392 20,224 0,168 

0,125 10,186 -46,787 1,896 -44,891 -95,383 50,492 50,324 0,168 

0,100 15,915 -119,132 1,896 -117,235 -270,981 153,746 153,578 0,168 
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TRAM IJ: 

DADES INICIALS TRAM IJ: 

ρ 1,29 

λ 0,02 

QtramCD 0,0625 

ΔPe,sobrant 0,42241457 

ΔPsTot 0 

L 2,99 

Vorigen 1,76838826 

BALANÇ DE PRESIONS TRAM IJ: 

Ø [m] 
Vtram 
[m/s] 

ΔPe,tram 
[Pa] 

ΔPe,sobrant 
[Pa] 

ΔPeT+ΔPeS Δ ΔPp+ΔPs 
ΔPp 
[Pa] 

ΔPs [Pa] 

0,300 0,884 1,135 0,422 1,557 1,456 0,101 0,101 0,000 

0,250 1,273 0,729 0,422 1,151 0,901 0,250 0,250 0,000 

0,200 1,989 -0,402 0,422 0,021 -0,743 0,763 0,763 0,000 

0,150 3,537 -4,538 0,422 -4,116 -7,332 3,217 3,217 0,000 

0,125 5,093 -11,035 0,422 -10,612 -18,616 8,004 8,004 0,000 

0,100 7,958 -29,121 0,422 -28,699 -53,124 24,425 24,425 0,000 

La pèrdua addicional que li aportarà el difusor serà de 11,613 Pa 

C.4.2 Retorn 

Pels conductes de retorn s’utilitzarà la mateixa metodologia de càlcul que pels 

conductes d’impulsió. La única diferència és que, com que el retorn s’agafa de l’alçada 

del terra i alguns trams passaran per la paret, s’haurà de traspassar en aquests punts 

les àrees dels diàmetres òptims trobades a seccions quadrangulars. Això es farà amb 

l’Eq.14 que es troba en el subapartat C.1.3.2. 

 

Tram crític --> Tram AB     Caudal (Q) = 0,3940 m3/s 

Velocitat inicial de càlcul (V) = 5 m/s   
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TRAM AB: 

Àrea conducte òptim (S0’) = 0,0788 m2 

Øòptim = 0,3168 m  →  Ønormalitzat = Ø = 0,300 m 

Àrea conducte (S0) = 0,0707 m2 

VAB = 5,57 m/s 

- Pèrdues primàries: 

ΔPp,AB = ΔPp,crític = 
(λ · ρ · v2)

(2 · Ø) 
 = 1,334 Pa/m 

- Pèrdues secundàries: 

ΔPs,AB,Corba = C·ρ· 
Vp2

2
 = 4,803 Pa 

- Recuperació de pressió: 

ΔPe,AB = ρ · 
VAB

2 − VBC
2

2
 · 0,75 = 0 Pa 

 

TRAM BC: 

DADES INICIALS TRAM BC: 

ρ 1,29 

λ 0,02 

QtramBC 0,0595 

ΔPe,sobrant 0 

ΔPsTot 12,065 

L 4,5 

Vorigen 5,574 
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BALANÇ DE PRESIONS TRAM BC: 

Ø [m] 
Vtram 
[m/s] 

ΔPe,tram 
[Pa] 

ΔPe,sobrant 
[Pa] 

ΔPeT+ΔPeS Δ ΔPp+ΔPs ΔPp [Pa] ΔPs [Pa] 

0,300 0,842 14,687 0,000 14,687 2,485 12,202 0,137 12,065 

0,250 1,212 14,319 0,000 14,319 1,913 12,406 0,341 12,065 

0,200 1,894 13,295 0,000 13,295 0,189 13,106 1,041 12,065 

0,150 3,367 9,546 0,000 9,546 -6,907 16,452 4,387 12,065 

0,125 4,848 3,658 0,000 3,658 -19,324 22,982 10,917 12,065 

0,100 7,576 -12,734 0,000 -12,734 -58,115 45,381 33,316 12,065 

 

En aquest cas s’ha agafat com a resultat correcte el primer diàmetre que té pèrdues 

de càrrega negatives ja que es preveuen pèrdues negatives en el trams següents i, 

com que és una ramificació molt propera al inici del circuit, la pèrdua de càrrega 

acumulada és petita. Així, optimitzem la dimensió del conducte.  

La pèrdua addicional que li aportarà el difusor de 350x150 serà de 9,136 Pa. 

 

TRAM CD: 

DADES INICIALS TRAM CD: 

ρ 1,29 

λ 0,02 

QtramCD 0,3345 

ΔPe,sobrant 0 

ΔPsTot 3,463 

L 13,99 

Vorigen 5,574 
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BALANÇ DE PRESIONS TRAM CD: 

Ø [m] 
Vtram 
[m/s] 

ΔPe,tram 
[Pa] 

ΔPe,sobrant 
[Pa] 

ΔPeT+ΔPeS Δ ΔPp+ΔPs ΔPp [Pa] ΔPs [Pa] 

0,300 4,732 4,197 0,000 4,197 -12,738 16,934 13,471 3,463 

0,250 6,814 -7,433 0,000 -7,433 -44,418 36,984 33,521 3,463 

0,200 10,647 -39,812 0,000 -39,812 -145,574 105,762 102,299 3,463 

0,150 18,929 -158,298 0,000 -158,298 -592,847 434,549 431,086 3,463 

0,125 27,258 -344,383 0,000 -344,383 -1420,525 1076,142 1072,679 3,463 

0,100 42,590 -862,443 0,000 -862,443 -4139,463 3277,020 3273,557 3,463 

TRAM DE: 

DADES INICIALS TRAM DE: 

ρ 1,29 

λ 0,02 

QtramCD 0,0595 

ΔPe,sobrant 0 

ΔPsTot 4,572 

L 6 

Vorigen 4,732 

BALANÇ DE PRESIONS TRAM CD: 

Ø [m] 
Vtram 
[m/s] 

ΔPe,tram 
[Pa] 

ΔPe,sobrant 
[Pa] 

ΔPeT+ΔPeS Δ ΔPp+ΔPs ΔPp [Pa] ΔPs [Pa] 

0,300 0,842 10,490 0,000 10,490 5,735 4,755 0,183 4,572 

0,250 1,212 10,122 0,000 10,122 5,095 5,027 0,455 4,572 

0,200 1,894 9,098 0,000 9,098 3,138 5,960 1,388 4,572 

0,150 3,367 5,349 0,000 5,349 -5,073 10,422 5,850 4,572 

0,125 4,848 -0,539 0,000 -0,539 -19,667 19,128 14,556 4,572 

0,100 7,576 -16,931 0,000 -16,931 -65,924 48,994 44,422 4,572 

En aquest cas s’ha agafat un diàmetre de 200mm ja que un diàmetre de dimensions 

menors ens suposaria unes pèrdues de càrrega secundàries massa elevades. 

La pèrdua addicional que li aportarà el difusor de 350x150 serà de 9,136 Pa. 
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TRAM EF: 

DADES INICIALS TRAM EF: 

ρ 1,29 

λ 0,02 

QtramCD 0,275 

ΔPe,sobrant 0 

ΔPsTot 0 

L 6,29 

Vorigen 4,732 

 

BALANÇ DE PRESIONS TRAM EF: 

TRAM FG: 

DADES INICIALS TRAM FG: 

ρ 1,29 

λ 0,02 

QtramCD 0,0875 

ΔPe,sobrant 0 

ΔPsTot 0,237 

L 10,61 

Vorigen 3,890 

 

Ø [m] 
Vtram 
[m/s] 

ΔPe,tram 
[Pa] 

ΔPe,sobrant 
[Pa] 

ΔPeT+ΔPeS Δ ΔPp+ΔPs ΔPp [Pa] 
ΔPs 
[Pa] 

0,300 3,890 3,511 0,000 3,511 -0,583 4,094 4,094 0,000 

0,250 5,602 -4,350 0,000 -4,350 -14,536 10,187 10,187 0,000 

0,200 8,754 -26,234 0,000 -26,234 -57,321 31,087 31,087 0,000 

0,150 15,562 -106,317 0,000 -106,317 -237,316 131,000 131,000 0,000 

0,125 22,409 -232,089 0,000 -232,089 -558,058 325,969 325,969 0,000 

0,100 35,014 -582,238 0,000 -582,238 -1577,015 994,778 994,778 0,000 
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BALANÇ DE PRESIONS TRAM FG: 

Ø [m] 
Vtram 
[m/s] 

ΔPe,tram 
[Pa] 

ΔPe,sobrant 
[Pa] 

ΔPeT+ΔPeS Δ ΔPp+ΔPs ΔPp [Pa] ΔPs [Pa] 

0,300 1,238 6,581 0,000 6,581 5,645 0,936 0,699 0,237 

0,250 1,783 5,785 0,000 5,785 3,808 1,977 1,740 0,237 

0,200 2,785 3,569 0,000 3,569 -1,977 5,546 5,309 0,237 

0,150 4,951 -4,538 0,000 -4,538 -27,146 22,608 22,371 0,237 

0,125 7,130 -17,271 0,000 -17,271 -73,175 55,903 55,666 0,237 

0,100 11,141 -52,720 0,000 -52,720 -222,837 170,117 169,880 0,237 

S’observa que es podria reduir fins a Ø250 però, com que es ve d’un tram de Ø300 i 

per conservar certa uniformitat, es creu oportú deixar el tram de Ø300. 

TRAM GH: 

DADES INICIALS TRAM GH: 

ρ 1,29 

λ 0,02 

QtramCD 0,0625 

ΔPe,sobrant 5,645 

ΔPsTot 4,026 

L 0,9 

Vorigen 1,238 

BALANÇ DE PRESIONS TRAM GH: 

Ø [m] 
Vtram 
[m/s] 

ΔPe,tram 
[Pa] 

ΔPe,sobrant 
[Pa] 

ΔPeT+ΔPeS Δ ΔPp+ΔPs ΔPp [Pa] ΔPs [Pa] 

0,300 0,884 0,363 5,645 6,008 1,951 4,056 0,030 4,026 

0,250 1,273 -0,043 5,645 5,602 1,500 4,101 0,075 4,026 

0,200 1,989 -1,173 5,645 4,471 0,215 4,256 0,230 4,026 

0,150 3,537 -5,310 5,645 0,335 -4,660 4,994 0,968 4,026 

0,125 5,093 -11,806 5,645 -6,162 -12,597 6,435 2,409 4,026 

0,100 7,958 -29,893 5,645 -24,248 -35,626 11,378 7,352 4,026 

La pèrdua addicional que li aportarà el difusor de 350x150 serà de 10,085 Pa. 
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TRAM Hi: 

DADES INICIALS TRAM Hi: 

ρ 1,29 

λ 0,02 

QtramCD 0,025 

ΔPe,sobrant 5,645 

ΔPsTot 1,523 

L 1,15 

Vorigen 1,238 

BALANÇ DE PRESIONS TRAM Hi: 

Ø [m] 
Vtram 
[m/s] 

ΔPe,tram 
[Pa] 

ΔPe,sobrant 
[Pa] 

ΔPeT+ΔPeS Δ ΔPp+ΔPs ΔPp [Pa] ΔPs [Pa] 

0,300 0,354 0,681 5,645 6,325 4,796 1,529 0,006 1,523 

0,250 0,509 0,616 5,645 6,260 4,722 1,538 0,015 1,523 

0,200 0,796 0,435 5,645 6,079 4,509 1,570 0,047 1,523 

0,150 1,415 -0,227 5,645 5,418 3,697 1,721 0,198 1,523 

0,125 2,037 -1,266 5,645 4,378 2,363 2,016 0,493 1,523 

0,100 3,183 -4,160 5,645 1,484 -1,542 3,026 1,503 1,523 

S’observa que a priori es pot reduir a Ø125 però, si s’adequa les pèrdues de càrrega 

secundàries en funció de la velocitat del Ø125 s’obtindria un increment negatiu. 

La pèrdua addicional que li aportarà el difusor de 200x100 serà de 11,184 Pa. 
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TRAM iJ: 

DADES INICIALS TRAM iJ: 

ρ 1,29 

λ 0,02 

QtramCD 0,1875 

ΔPe,sobrant 0 

ΔPsTot 1,09 

L 10,45 

Vorigen 3,890 

BALANÇ DE PRESIONS TRAM iJ: 

Ø [m] 
Vtram 
[m/s] 

ΔPe,tram 
[Pa] 

ΔPe,sobrant 
[Pa] 

ΔPeT+ΔPeS Δ ΔPp+ΔPs ΔPp [Pa] ΔPs [Pa] 

0,300 2,653 3,918 0,000 3,918 -0,334 4,252 3,162 1,090 

0,250 3,820 0,264 0,000 0,264 -8,694 8,957 7,867 1,090 

0,200 5,968 -9,910 0,000 -9,910 -35,009 25,099 24,009 1,090 

0,150 10,610 -47,138 0,000 -47,138 -149,403 102,265 101,175 1,090 

0,125 15,279 -105,607 0,000 -105,607 -358,452 252,845 251,755 1,090 

0,100 23,873 -268,383 0,000 -268,383 -1037,769 769,386 768,296 1,090 

La pèrdua addicional que li aportarà el difusor de 350x150 serà de 10,085 Pa. 

TRAM JK: 

DADES INICIALS TRAM JK: 

ρ 1,29 

λ 0,02 

QtramCD 0,0625 

ΔPe,sobrant 0 

ΔPsTot 1,136 

L 2 

Vorigen 2,653 
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BALANÇ DE PRESIONS TRAM JK: 

Ø [m] 
Vtram 
[m/s] 

ΔPe,tram 
[Pa] 

ΔPe,sobrant 
[Pa] 

ΔPeT+ΔPeS Δ ΔPp+ΔPs ΔPp [Pa] ΔPs [Pa] 

0,300 0,884 3,026 0,000 3,026 1,822 1,203 0,067 1,136 

0,250 1,273 2,620 0,000 2,620 1,316 1,303 0,167 1,136 

0,200 1,989 1,489 0,000 1,489 -0,157 1,647 0,511 1,136 

0,150 3,537 -2,647 0,000 -2,647 -5,935 3,288 2,152 1,136 

0,125 5,093 -9,144 0,000 -9,144 -15,634 6,490 5,354 1,136 

0,100 7,958 -27,230 0,000 -27,230 -44,704 17,474 16,338 1,136 

La pèrdua addicional que li aportarà el difusor de 350x150 serà de 10,085 Pa. 

TRAM KL: 

DADES INICIALS TRAM KL: 

ρ 1,29 

λ 0,02 

QtramCD 0,0625 

ΔPe,sobrant 0 

ΔPsTot 1,136 

L 1,8 

Vorigen 2,653 

BALANÇ DE PRESIONS TRAM KL: 

Ø [m] 
Vtram 
[m/s] 

ΔPe,tram 
[Pa] 

ΔPe,sobrant 
[Pa] 

ΔPeT+ΔPeS Δ ΔPp+ΔPs ΔPp [Pa] ΔPs [Pa] 

0,300 0,884 3,026 0,000 3,026 1,829 1,197 0,061 1,136 

0,250 1,273 2,620 0,000 2,620 1,333 1,287 0,151 1,136 

0,200 1,989 1,489 0,000 1,489 -0,106 1,596 0,460 1,136 

0,150 3,537 -2,647 0,000 -2,647 -5,720 3,072 1,936 1,136 

0,125 5,093 -9,144 0,000 -9,144 -15,098 5,954 4,818 1,136 

0,100 7,958 -27,230 0,000 -27,230 -43,070 15,840 14,704 1,136 

La pèrdua addicional que li aportarà el difusor de 350x150 serà de 10,085 Pa. 
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C.5 Càlcul hidràulic dels difusors  

Un cop triada la solució que ens brinda el mètode de càlcul de pèrdua de càrrega 

constant falta acabar de determinar les pèrdues de pressions addicionals que hauran 

de proporcionar la comporta reguladora de cabal i els diferents difusors per tal de tenir 

la nostra instal·lació calibrada per a un bon funcionament a règim.  

Tenint en compte que regularem la comporta a una pèrdua de 75 Pa, els càlculs per 

determinar les pèrdues dels difusors es faran seguint la següent equació: 

Pi – PC + PR = PD                  (Eq.16) 

- Pressió inicial del ventilador (Pi) 

- Pèrdues de càrrega del circuit (PC) 

- Pèrdua de càrrega del regulador (PR) = 75 Pa 

- Pèrdua de càrrega addicional a afegir en el difusor (PD) 

 

AJUST HIDRÀULIC (IMPULSIÓ) 

 Pi [Pa] PC [Pa] + PR [75Pa] PD [Pa] 

i.1 150 23,85 + 75 51,15 

i.2 150 20,23 + 75 54,77 

i.3 150 39’89 + 75 35,11 

i.4 150 43,39 + 75 31,61 

i.5 150 59,55 + 75 15,45 

i.6 150 63,92 + 75 11,08 

i.7 150 63,92 + 75 11,08 

Taula 33: Ajust hidràulic canonades d’impulsió. 
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AJUST HIDRÀULIC (RETORN) 

 Pi [Pa] PC [Pa] + PR [75Pa] PD [Pa] 

R.1 150 25,03 + 75 49,97 

R.2 150 47,22 + 75 27,78 

R.3 150 57,81 + 75 17,19 

R.4 150 44,65 + 75 30,35 

R.5 150 58,89 + 75 16,11 

R.6 150 57,90 + 75 17,10 

R.7 150 57,69 + 75 17,31 

Taula 34: Ajust hidràulic canonades de retorn. 
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ANNEX D: Càlcul instal·lació de climatització 

D.1 Càrregues tèrmiques (Instal program) 

En aquest Annex D, s’exposen els resultats obtinguts pel programari de càrregues 

tèrmiques Instal program. 

Les càrregues tèrmiques es calcularan local a local i tenint en compte els següents 

factors: 

• Característiques constructives i orientacions (Coeficients de transmissió i 

coeficients per orientació). 

• Influència dels edificis confrontants i exposició als vents (Coeficient per situació) 

• Temps de funcionament (Coeficient per intermitència). 

• Ventilació  

Valors considerats  per orientacions: 

- Increment per orientació  Nord =   20  %   

- Increment per orientació  NordEst =  15  % 

- Increment per orientació  Est =   10  % 

- Increment per orientació  SurEst =  5  %  

- Increment per orientació  Sur =   0  %  

- Increment per orientació  SurOest =  5  % 

- Increment per orientació  Oest =   10  %   

- Increment per orientació  NordOest =  18   % 

a) Pèrdues per transmissió 

Pt = S · K · Io · (Ti - Te)   kCal/h    (Eq.17) 

on: 

• Pt = Pèrdues per transmissió en  kCal/h 

• S = Superfície del tancament en m² 
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• K = Coeficient K del tancament en kCal/m² h ºC 

• Io = Increment per orientació 

• Ti = Temperatura interior en ºC 

• Te = Temperatura exterior en ºC 

b) Pèrdues per infiltració 

Pi = µ · Qir · S · (Ti - Te)                (Eq.18) 

on: 

• Pi = Pèrdues per infiltració en kCal/h 

• µ = 0.30 

• Qir = infiltració real a Pv de pressió en m³/h m² 

• Qir = Qip · [Pv / 100]1/n 

• Qip = Infiltració a 100 Pa en m³/h m² 

• N = 1.5 (entre 1 i 2 segons el flux) 

• Pv = Pressió del vent en Pa 

• Pv = (c  · v²) / 2 

• c = 0.94 

•  = 1,293 

• S = Superfície del tancament en m² 

c) Pèrdues per renovació 

Pr = 0.30 · V · (Tu - Te) · N   kCal/h    (Eq.19) 

on: 

• V = Volum del local en m³ 

• N = Nombre de renovacions 

• Pr = Pèrdues per renovació 
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d) Pèrdua de càrrega total 

PC = Pt + (Pi o Pr) · ( Is + II + la + le)   kCal/h          (Eq.20) 

on: 

• PC = Pèrdua de càrrega total en kCal/h 

• (Pi o Pr) = La mes gran de les dues 

• Is = Coeficient per situació 

• II = Coeficient per intermitència 

• Ia = Coeficient per altura (superiors a 4 m) 

• Ie = Coeficient per cantonada           

Els resultats del càlcul de les càrregues tèrmiques en cadascun dels locals i zones 

que es compon l'edifici. 

A continuació s’adjunten el càlculs de càrregues tèrmiques. 

Infiltracions 

El càlcul de la càrrega tèrmica deguda a infiltracions es realitza pel mètode de les 

superfícies: 

P =  b • δ • v²                                                                                       (Eq.21) 

Vir = Vip • (P/100)1/n                                                                                      (Eq.22) 

Q = 0,30 • Vir • S • ( Te - Ti)                                                                               (Eq.23) 

On: 

P = diferència de pressió real produïda pel vent, en Pa 

b = coeficient adimensional de 0,94, segons les recomanacions d'ASHRAE 

δ = densitat de l'aire exterior, que es pren igual a 1,293 kg/m3 

v = velocitat del vent en m/s 

Vir = Cabal d'infiltració en m3/h m² 
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Vip = Cabal d'infiltració en m3/h m² per a una diferència de pressió de referència de 

100 PA 

n = coeficient adimensional el valor del qual oscil·la entre 1 i 2 i depén del tipus de 

fluix. Per defecte  n = 1,5 

Q = càrrega tèrmica en kcal/h deguda a infiltracions. 

S = superfície de la finestra o porta en m² 

Te = Temperatura exterior en ºC 

Ti = Temperatura interior en ºC 

  



DISTRIBUCION DE LOCALES EN DEPARTAMENTOS Y ZONAS

ZONA Nº 1 Sistema de acondicionamiento de aire:

Departamento nº 1 - Oficines Este departamento se repite 1 vez

Local nº 1 : Administració
Local nº 2 : Hall + Lavabo
Local nº 3 : Sala de Reunions

Departamento nº 2 - Magatzem Climatitzat Este departamento se repite 1 vez

Local nº 1 : Magatzem
Local nº 2 : Moll de Càrrega

Departamento nº 3 - Magatzem de Fermentació Este departamento se repite 1 vez

Local nº 1 : Magatzem de Fermentació

Dist. Locales - 1 de 1



CERRAMIENTOS DEFINIDOS EN EL PROYECTO

Componentes Conductividad (w/mºK)
Resistencia (m²ºK/w)

Espesor
cm

Densidad
kg/m³

APARTADO: ECERRAMIENTO Nº 1: Façana

15,00000,7890 1040BH convencional espesor 150 mm
2,00000,1634Cámara vertical no vent.,flujo horiz.
5,00000,0310 40MW Lana mineral (0,031 W / mK)
8,00000,3750 930LH doble 60 mm < E < 90 mm
1,00000,3020 800Enlucido de yeso

Peso  =   240  kg/m²1/Rsi = 0,13          1/Rse =  0,04          1/Rsi + 1/Rse =  0,17   (W/m²ºK)

0,420Transmitancia Térmica U (W/m²ºK) =

Componentes Conductividad (w/mºK)
Resistencia (m²ºK/w)

Espesor
cm

Densidad
kg/m³

APARTADO: NCERRAMIENTO Nº 2: Paret Ofic-M.C

10,00000,0230 40Panel sandwich ENTEQ
3,00000,1100 300Tablero contrachapado 250 < d < 350
4,00000,0500 40MW Lana mineral (0,05 W / mK)
3,00000,1100 300Tablero contrachapado 250 < d < 350

Peso  =   24  kg/m²1/Rsi = 0,13          1/Rse =  0,13          1/Rsi + 1/Rse =  0,26   (W/m²ºK)

0,168Transmitancia Térmica U (W/m²ºK) =

Componentes Conductividad (w/mºK)
Resistencia (m²ºK/w)

Espesor
cm

Densidad
kg/m³

APARTADO: NCERRAMIENTO Nº 3: Paret M.C-Ofic

3,00000,1100 300Tablero contrachapado 250 < d < 350
4,00000,0500 40MW Lana mineral (0,05 W / mK)
3,00000,1100 300Tablero contrachapado 250 < d < 350

10,00000,0230 40Panel sandwich ENTEQ
Peso  =   24  kg/m²1/Rsi = 0,13          1/Rse =  0,13          1/Rsi + 1/Rse =  0,26   (W/m²ºK)

0,168Transmitancia Térmica U (W/m²ºK) =

Componentes Conductividad (w/mºK)
Resistencia (m²ºK/w)

Espesor
cm

Densidad
kg/m³

APARTADO: NCERRAMIENTO Nº 4: Envà int. Ofic.

3,00000,1100 300Tablero contrachapado 250 < d < 350
4,00000,0500 40MW Lana mineral (0,05 W / mK)
3,00000,1100 300Tablero contrachapado 250 < d < 350

Peso  =   20  kg/m²1/Rsi = 0,13          1/Rse =  0,13          1/Rsi + 1/Rse =  0,26   (W/m²ºK)

0,623Transmitancia Térmica U (W/m²ºK) =
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CERRAMIENTOS DEFINIDOS EN EL PROYECTO

Componentes Conductividad (w/mºK)
Resistencia (m²ºK/w)

Espesor
cm

Densidad
kg/m³

APARTADO: ECERRAMIENTO Nº 5: Façana - M.C

15,00000,7890 1040BH convencional espesor 150 mm
2,00000,1634Cámara vertical no vent.,flujo horiz.
5,00000,0310 40MW Lana mineral (0,031 W / mK)
8,00000,3750 930LH doble 60 mm < E < 90 mm
1,50001,3950 2000Mortero de cemento

10,00000,0230 40Panel sandwich ENTEQ
Peso  =   266  kg/m²1/Rsi = 0,13          1/Rse =  0,04          1/Rsi + 1/Rse =  0,17   (W/m²ºK)

0,149Transmitancia Térmica U (W/m²ºK) =

Componentes Conductividad (w/mºK)
Resistencia (m²ºK/w)

Espesor
cm

Densidad
kg/m³

APARTADO: NCERRAMIENTO Nº 6: Envà Sandwich

10,00000,0230 40Panel sandwich ENTEQ
Peso  =   4  kg/m²1/Rsi = 0,13          1/Rse =  0,13          1/Rsi + 1/Rse =  0,26   (W/m²ºK)

0,217Transmitancia Térmica U (W/m²ºK) =

Componentes Conductividad (w/mºK) Espesor
cm

APARTADO: ECERRAMIENTO Nº 7: Finestra Estandard

Tipo Vidrio: Vertical  DB3  4-15 - Baja emisión < 0,03
Marco Metálico con rotura puente térmico > 12 mm., color beige, tono medio y 10 cm. de ancho
Dimensiones:  H = 2,00 m     B = 1,50 m
U marco: 3,5   W/m²ºK U cristal = 1,4  W/m²ºK
Permeabilidad a 100 Pa  = 12  (m³/h m²)

2,030Transmitancia Térmica U (W/m²ºK) =

Componentes Conductividad (w/mºK) Espesor
cm

APARTADO: ECERRAMIENTO Nº 8: Porta Principal

Tipo de puerta: PORTA ENTRADA ALUMINI
Marco Metálico con rotura puente térmico > 12 mm., color gris, tono medio y 10 cm. de ancho
Dimensiones:  H = 2,10 m     B = 2,40 m
U marco: 1,6   W/m²ºK
Permeabilidad a 100 Pa  = 12  (m³/h m²)

1,600Transmitancia Térmica U (W/m²ºK) =
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CERRAMIENTOS DEFINIDOS EN EL PROYECTO

Componentes Conductividad (w/mºK) Espesor
cm

APARTADO: ECERRAMIENTO Nº 9: Portal Ext.

Tipo de puerta: Puerta exterior metálica opaca
Marco de Madera de densidad media baja, color negro, tono oscuro y 10 cm. de ancho
Dimensiones:  H = 3,00 m     B = 3,00 m
U marco: 2,1   W/m²ºK
Permeabilidad a 100 Pa  = 12  (m³/h m²)

2,100Transmitancia Térmica U (W/m²ºK) =

Componentes Conductividad (w/mºK)
Resistencia (m²ºK/w)

Espesor
cm

Densidad
kg/m³

APARTADO: NCERRAMIENTO Nº 10: Porta Int.

Tipo de puerta: Puerta interior metálica opaca
Marco de Madera de densidad media baja, color beige, tono medio y 10 cm. de ancho
Dimensiones:  H = 0,00 m     B = 0,00 m
U marco: 2,1   W/m²ºK

2,100Transmitancia Térmica U (W/m²ºK) =

Componentes Conductividad (w/mºK)
Resistencia (m²ºK/w)

Espesor
cm

Densidad
kg/m³

APARTADO: SCERRAMIENTO Nº 11: Solera - Nau

15,00000,8140 1700Grava rodada o de machaqueo
0,10000,0350 30Lámina de Polietileno

15,00001,6280 2400Hormigón armado d = 2400
5,00000,0300 38XPS Expandido con dióxido de carbono C02 (0,034 W

10,00000,5470 1400Hormigón con  áridos ligeros d = 1400
2,00001,0000 2000Plaqueta o baldosa cerámica*

Peso  =   797  kg/m²z = 0,40 m      D = Sin Aislamiento
La Transmitancia de Soleras depende de las dimensíones de la misma (Tablas E.3 y E.4 - Apartado E.1.2 - Apéndice E)
P(Perímetro) = 222 m - A(Area) = 2.866 m² B' = A/½P = 25,78

0,300Transmitancia Térmica U (W/m²ºK) = U_Primer_Metro (W/m²ºK) =  2,350
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CERRAMIENTOS DEFINIDOS EN EL PROYECTO

Componentes Conductividad (w/mºK)
Resistencia (m²ºK/w)

Espesor
cm

Densidad
kg/m³

APARTADO: NCERRAMIENTO Nº 12: Sostre Ofic.

30,00002,3000 2400Hormigón armado 2300 < d < 2500
15,00000,1634Cámara horiz.no vent.,flujo ascend.
15,00000,1634Cámara horiz.no vent.,flujo ascend.

8,00000,0500 40MW Lana mineral (0,05 W / mK)
2,00000,3020 800Placas de escayola

Peso  =   739  kg/m²1/Rsi = 0,10          1/Rse =  0,10          1/Rsi + 1/Rse =  0,20   (W/m²ºK)

0,430Transmitancia Térmica U (W/m²ºK) =

Componentes Conductividad (w/mºK)
Resistencia (m²ºK/w)

Espesor
cm

Densidad
kg/m³

APARTADO: NCERRAMIENTO Nº 13: Sostre Sandwich

10,00000,0230 40Panel sandwich ENTEQ
Peso  =   4  kg/m²1/Rsi = 0,10          1/Rse =  0,10          1/Rsi + 1/Rse =  0,20   (W/m²ºK)

0,220Transmitancia Térmica U (W/m²ºK) =

Componentes Conductividad (w/mºK) Espesor
cm

APARTADO: ECERRAMIENTO Nº 14: Finestra Hall

Tipo Vidrio: Vertical  DB3  4-15 - Baja emisión < 0,03
Marco Metálico con rotura puente térmico > 12 mm., color beige, tono medio y 10 cm. de ancho
Dimensiones:  H = 1,00 m     B = 5,00 m
U marco: 3,5   W/m²ºK U cristal = 1,4  W/m²ºK
Permeabilidad a 100 Pa  = 12  (m³/h m²)

1,988Transmitancia Térmica U (W/m²ºK) =

Componentes Conductividad (w/mºK) Espesor
cm

APARTADO: ECERRAMIENTO Nº 15: Porta Ext.

Tipo de puerta: Puerta exterior metálica opaca
Marco de Madera de densidad media baja, color negro, tono oscuro y 10 cm. de ancho
Dimensiones:  H = 2,10 m     B = 0,80 m
U marco: 2,1   W/m²ºK
Permeabilidad a 100 Pa  = 12  (m³/h m²)

2,100Transmitancia Térmica U (W/m²ºK) =
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CERRAMIENTOS DEFINIDOS EN EL PROYECTO

Componentes Conductividad (w/mºK)
Resistencia (m²ºK/w)

Espesor
cm

Densidad
kg/m³

APARTADO: NCERRAMIENTO Nº 16: Envà M.F.-S.C.

15,00000,7890 1040BH convencional espesor 150 mm
10,00000,0230 40Panel sandwich ENTEQ

Peso  =   160  kg/m²1/Rsi = 0,13          1/Rse =  0,13          1/Rsi + 1/Rse =  0,26   (W/m²ºK)

0,208Transmitancia Térmica U (W/m²ºK) =
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CARGAS DE REFRIGERACION POR DEPARTAMENTOS

  Departamento: 1 Oficines

Nombre local QT (Watios) Nº veces Total QST (Watios) QST / QT QT / S W/m²

61234261231 -Administració 10,603.682 3.682
66845566842 -Hall + Lavabo 10,493.298 3.298
54219254213 -Sala de Reunions 10,482.586 2.586

9.566 18.228 18.228Totales Departamento

  Departamento: 2 Magatzem Climatitzat

Nombre local QT (Watios) Nº veces Total QST (Watios) QST / QT QT / S W/m²

1058324105831 -Magatzem 10,9810.327########################################
18785218782 -Moll de Càrrega 10,951.775 1.775

12.102 12.461 12.461Totales Departamento

  Departamento: 3 Magatzem de Fermentació

Nombre local QT (Watios) Nº veces Total QST (Watios) QST / QT QT / S W/m²

1045725104571 -Magatzem de Fermentació 10,9810.252########################################

TOTALES PROYECTO 31.920 (QST x Nº Departamentos) QT (w) = 41.146

Resumen Cargas Frío - 1 de 1



CARGAS DE CALEFACCION EN CADA LOCAL

Local: 1 - Administració
Departamento: 1 - Oficines

Largo: 13,60 m. Ancho: 10,60 m. Superficie: 144,16 m²Dimensiones local: Alto: 3,00 m.
Ventilación: Caudal requerido de ventilación: 214  m³/h

Caudal infiltración: 6,80  m³/h
Caudal aire exterior: 207,40  m³/h

Condiciones Temp. seca (ºC) Hum. rel. (%)
Exteriores de diseño -4,0 70
Interiores de diseño 22,0 33

CARGA SENSIBLE: CARGA LATENTE
Transmisión 2599 Carga latente ventilación (QLV) 516
Infiltración 53 516CARGA LATENTE TOTAL (QLT)

5 133Factor de seguridad en %

Carga sensible propia (QSP) 2786 CARGA TOTAL (QT) ( w ) 4849
1547Carga sensible ventilación (QSV) 34Ratios: QT / S = w/m²

CARGA SENSIBLE TOTAL (QST) 4333 11 w/m³QT / V =

Datos de los cerramientos del local:
Infiltración (w)U (w/m²ºC) Transmitancia (w)T (ºC)Sup. m²OrientaciónNombre D D

Oeste 26,00 174,173,00 2,03 13,27Finestra Estandard 1,10
Oeste 26,00 174,173,00 2,03 13,27Finestra Estandard 1,10
Oeste 26,00 174,173,00 2,03 13,27Finestra Estandard 1,10
Oeste 26,00 174,173,00 2,03 13,27Finestra Estandard 1,10

15,00 648,72144,16 0,30Solera - Nau 1,00
Sur 26,00 346,9831,80 0,42Façana 1,00

7,00 29,3724,98 0,17Paret Ofic-M.C 1,00
7,00 23,521,60 2,10Porta Int. 1,00
7,00 74,1717,01 0,62Envà int. Ofic. 1,00
7,00 434,32144,16 0,43Sostre Ofic. 1,00

Oeste 26,00 345,6728,80 0,42Façana 1,10

Totales: 2.599,44 53,1
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CARGAS DE CALEFACCION EN CADA LOCAL

Local: 2 - Hall + Lavabo
Departamento: 1 - Oficines

Largo: 12,14 m. Ancho: 9,99 m. Superficie: 121,28 m²Dimensiones local: Alto: 3,00 m.
Ventilación: Caudal requerido de ventilación: 270  m³/h

Caudal infiltración: 5,69  m³/h
Caudal aire exterior: 264,31  m³/h

Condiciones Temp. seca (ºC) Hum. rel. (%)
Exteriores de diseño -4,0 70
Interiores de diseño 22,0 33

CARGA SENSIBLE: CARGA LATENTE
Transmisión 1719 Carga latente ventilación (QLV) 657
Infiltración 44 657CARGA LATENTE TOTAL (QLT)

5 88Factor de seguridad en %

Carga sensible propia (QSP) 1851 CARGA TOTAL (QT) ( w ) 4479
1971Carga sensible ventilación (QSV) 37Ratios: QT / S = w/m²

CARGA SENSIBLE TOTAL (QST) 3822 12 w/m³QT / V =

Datos de los cerramientos del local:
Infiltración (w)U (w/m²ºC) Transmitancia (w)T (ºC)Sup. m²OrientaciónNombre D D

7,00 212,9548,84 0,62Envà int. Ofic. 1,00
7,00 365,38121,28 0,43Sostre Ofic. 1,00
7,00 24,701,68 2,10Porta Int. 1,00

Sur 26,00 209,665,04 1,60 22,29Porta Principal 1,00
Sur 26,00 102,2426,38 0,15Façana - M.C 1,00
Sur 26,00 258,445,00 1,99 22,11Finestra Hall 1,00

15,00 545,75121,28 0,30Solera - Nau 1,00

Totales: 1.719,13 44,4
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CARGAS DE CALEFACCION EN CADA LOCAL

Local: 3 - Sala de Reunions
Departamento: 1 - Oficines

Largo: 8,45 m. Ancho: 7,00 m. Superficie: 59,15 m²Dimensiones local: Alto: 3,00 m.
Ventilación: Caudal requerido de ventilación: 225  m³/h

Caudal infiltración: 3,40  m³/h
Caudal aire exterior: 221,60  m³/h

Condiciones Temp. seca (ºC) Hum. rel. (%)
Exteriores de diseño -4,0 70
Interiores de diseño 22,0 33

CARGA SENSIBLE: CARGA LATENTE
Transmisión 1144 Carga latente ventilación (QLV) 550
Infiltración 27 550CARGA LATENTE TOTAL (QLT)

5 59Factor de seguridad en %

Carga sensible propia (QSP) 1231 CARGA TOTAL (QT) ( w ) 3434
1653Carga sensible ventilación (QSV) 58Ratios: QT / S = w/m²

CARGA SENSIBLE TOTAL (QST) 2884 19 w/m³QT / V =

Datos de los cerramientos del local:
Infiltración (w)U (w/m²ºC) Transmitancia (w)T (ºC)Sup. m²OrientaciónNombre D D

7,00 103,2023,67 0,62Envà int. Ofic. 1,00
7,00 91,5621,00 0,62Envà int. Ofic. 1,00

15,00 266,1859,15 0,30Solera - Nau 1,00
7,00 24,701,68 2,10Porta Int. 1,00

Sur 26,00 158,343,00 2,03 13,27Finestra Estandard 1,00
Sur 26,00 158,343,00 2,03 13,27Finestra Estandard 1,00
Sur 26,00 163,6715,00 0,42Façana 1,00

7,00 178,2059,15 0,43Sostre Ofic. 1,00

Totales: 1.144,19 26,5

Cargas Calefacción - 3 de 7
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D.6 Càlcul circuit d’aigua 

D.6.1 Circuit de climatització 

En les oficines s’utilitza una bomba de calor de la marca Daikin model 

(EWYQ021CWN) amb una potència de refrigeració total de 21kW i 25kW de calor. El 

dimensionament es basarà en la potència de fred ja que és el cas més desfavorable. 

Càlcul caudal 

Segons catàleg, la bomba de calor és capaç de proporcionar un caudal de 60 l/s a una 

pressió de 21m.c.a. 

A continuació es faran els càlculs de caudals dels diferents models de fan coils a través 

de la següent fórmula: 

 𝑄 =
𝑃

𝐶𝑒·𝜌·𝛥𝑡
                   (Eq.24) 

Sent els paràmetres: 

Q = Cabal [m3/s] 

P = Potència [W] 

Ce = Calor específic de l’aigua (4,182 KJ/Kg ) 

ρ = Densitat de l’aigua (1000 Kg/m3) 

Δt = Increment de temperatura entre l’entrada del terminal i la sortida [Kelvin] 

- Fan coil model FWF03BT 

Segons catàleg: 

P = 3,13 kW   Δt = 12ºC – 7 ºC = 5 ºC 

𝑄 =
𝑃

𝐶𝑒·𝜌·𝛥𝑡
 = 0,000149 m3/s = 0,15 l/s 
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- Fan coil model FWF04BT 

Segons catàleg: 

P = 4,09 kW   Δt = 12ºC – 7 ºC = 5 ºC 

𝑄 =
𝑃

𝐶𝑒·𝜌·𝛥𝑡
 = 0,000196 m3/s = 0,20 l/s 

Càlcul canonades i dimensionat de la bomba circuladora 

Pel càlcul de les canonades utilitzarem la següent fórmula per trobar les pèrdues de 

càrrega lineals de les canonades. Aquesta equació només és vàlida per a canonades 

amb diàmetre inferior a 50mm. 

J / L [Pa/m] = V1,75 · Ø-1.75 · F               (Eq.25) 

J = Pèrdues de càrrega [Pa]   L= Longitud   Ø = Diàmetre    

F = Rugositat canonada = 0,00054 per a tubs de polipropilè 
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- Tram primari (bomba de calor - dipòsit)   

 

- Tram comú (col·lectors) 

  

- Tram individual 

  

  

Tram Potència Qs Qs Diàmetre Velocitat J L Leq. Lt Jt Jt

PRIMARI (bomba de calor - dipòsit) (kW) (l/s) (l/h) (mm) (m/s) (Pa/m) (m) (m) (m) Pa KPa l/m litres

Bomba de calor EWYQ021CWN 21,00 1,00 3.600,00 32,6 1,20 524,118 3 1,20 4,20 2201,3 2,20 0,835 2,50

Capacitat d'aigua

Tram Potència Qs Qs Diàmetre Velocitat J L Leq. Lt Jt Jt

Circuit col·lector (kW) (l/s) (l/h) (mm) (m/s) (Pa/m) (m) (m) (m) Pa KPa l/m litres

Impulsió dipòsit-unitat 1i2 - 0,99 3.563,84 40,8 0,76 177,380 9,55 3,82 13,37 2371,6 2,37 1,307 12,49

Impulsió unitat interior 1i2 a 3 - 0,69 2.486,08 40,8 0,53 94,449 5,94 2,38 8,32 785,4 0,79 1,307 7,77

Impulsió unitat interior 3 a 4 - 0,49 1.781,92 26,2 0,92 432,321 6,12 2,45 8,57 3704,1 3,70 0,539 3,30

Impulsió unitat interior 4 a 5i6 - 0,30 1.077,76 26,2 0,56 179,335 6,71 2,68 9,39 1684,7 1,68 0,539 3,62

Retorn unitat interior 1i2 a 3 - 0,30 1.077,76 26,2 0,56 179,335 5,94 2,38 8,32 1491,4 1,49 0,539 3,20

Retorn unitat interior 3 a 4 - 0,49 1.781,92 26,2 0,92 432,321 6,12 2,45 8,57 3704,1 3,70 0,539 3,30

Retorn unitat interior 4 a 5i6 - 0,69 2.486,08 40,8 0,53 94,449 6,81 2,72 9,53 900,5 0,90 1,307 8,90

Retorn Unitat 5i6-Dipòsit - 0,99 3.563,84 40,8 0,76 177,380 31,36 12,54 43,90 7787,7 7,79 1,307 41,00

Capacitat d'aigua

Tram Potència Qs Qs Diàmetre Velocitat J L Leq. Lt Jt Jt

Fan Coil individual (kW) (l/s) (l/h) (mm) (m/s) (Pa/m) (m) (m) (m) Pa KPa l/m litres

Model FWF03BT-1 - 0,15 538,88 12,4 1,24 1862,264 8,1 3,24 11,34 21118,1 21,12 0,121 0,98

Model FWF03BT-2 - 0,15 538,88 12,4 1,24 1862,264 2,3 0,92 3,22 5996,5 6,00 0,121 0,28

Model FWF04BT-3 - 0,20 704,16 16,2 0,95 835,433 1,35 0,54 1,89 1579,0 1,58 0,206 0,28

Model FWF04BT-4 - 0,20 704,16 16,2 0,95 835,433 1,35 0,54 1,89 1579,0 1,58 0,206 0,28

Model FWF03BT-5 - 0,15 538,88 12,4 1,24 1862,264 3,6 1,44 5,04 9385,8 9,39 0,121 0,43

Model FWF03BT-6 - 0,15 538,88 12,4 1,24 1862,264 6,1 2,44 8,54 15903,7 15,90 0,121 0,74

Capacitat d'aigua
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Al dimensionar les canonades s’ha d’assegurar-se que les velocitats de l’aigua en el 

seu interior estan en un interval d’entre [0,75,2] m/s. D’aquesta manera evitem 

acumulacions de brutícia, calç, etc, que ens taponaria el conducta i no tenim velocitats 

molt altes que ens produirien una instal·lació ineficient amb grans pèrdues de 

càrregues i possibles molèsties de soroll. 

Un cop configurada la taula perquè ens doni les pèrdues de càrrega lineals, 

multipliquem aquestes pèrdues lineals per les longituds de les canonades i trobem les 

pèrdues de càrrega primàries. En aquest projecta es calcula les pèrdues de càrregues 

secundàries com a un percentatge de les pèrdues primàries multiplicant aquestes per 

1’40 (40% més). 

La bomba que s’haurà d’escollir per aquesta instal·lació haurà de poder subministrar 

un caudal com a màxim de 3.564 l/h a una alçada de 5.1 m.c.a. 

Càlcul vas d’expansió 

El vas d’expansió és un element indispensable en una instal·lació de climatització o 

fred. Pel seu dimensionament s’agafa el valor més conservador entre el 6% del volum 

d’aigua de tota la instal·lació i el volum que ens dona la següent fórmula: 

Vvas d’expansió = Vinstal·lació · Ce · 
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑃𝑚𝑎𝑥−𝑃𝑚𝑖𝑛
            (Eq.26) 

Sent: 

Ce = (-33,48+0,738·T) · 10-3                   (Eq.27) 

Ce = Coeficient de dilatació del líquid solar 

T = Temperatura màxima de treball (7 ºC) 

Pmàx = Pressió màxima de funcionament (4 bar) 

Pmín = Pressió mínima de treball del vas (2,5 bar) 

Vinstal·lació = Volum d’aigua de l’instal·lació (316,57 litres);    

6% de 316,57 = 19 litres 
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Obtenim un Ce negatiu de -2,83%,  ja que la instal·lació és de climatització, i un volum 

del vas de 23,90 litres, més gran que pel mètode anterior. El vas triat per aquest circuit 

serà de 35 litres. 

D.6.2 Circuit de refrigeració: 

En les oficines s’utilitza una bomba de calor de la marca Daikin model 

(EWYQ021CWN) amb una potència de refrigeració total de 25kW. 

Càlcul caudal 

A continuació es farà el càlcul del caudal del model de fan coil GDE 362 4A a través 

de la fórmula utilitzada en l’anterior subapartat D.6.1.1: 

Segons catàleg: 

P = 12,688 kW   Δt = 0ºC – (-5) ºC = 5 ºC 

𝑄 =
𝑃

𝐶𝑒·𝜌·𝛥𝑡
 = 0,000608 m3/s = 0,61 l/s 

Càlcul canonades i dimensionat de la bomba circuladora 

Pel càlcul de les canonades utilitzarem la fórmula de l’anterior subapartat D.6.2.1 per 

trobar les pèrdues de càrrega lineals de les canonades. Aquesta equació només és 

vàlida per a canonades amb diàmetre inferior a 50mm. 
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- Tram primari (refrigeradora - dipòsit) 

   

 

- Tram individual 

 

Aquesta instal·lació està formada per dos circuits independents, cada un porta una cambra. A més, s’han duplicat les bombes 

circuladores perquè no hi pugui haver problema si en falla una. D’aquesta manera s’aconsegueix més robustesa en front a averies 

que podrien fer malbé milers de litres de cervesa en procés de fermentació i generar una gran quantitat de pèrdues econòmiques a 

l’empresa. 

La bomba que s’haurà d’escollir pel circuit que porta el magatzem condicionat i moll haurà de poder subministrar un caudal com a 

màxim de 2.200 l/h a una alçada de 5,56m.c.a. 

La bomba que s’haurà d’escollir pel circuit que porta el magatzem de fermentació, com a conseqüència de la seva llunyania respecta 

a la refrigeradora, haurà de poder subministrar un caudal com a màxim de 2.200 l/h a una alçada de 18,16m.c.a. 

Tram Potència Qs Qs Diàmetre Velocitat J L Leq. Lt Jt Jt

Circuit col·lector (kW) (l/s) (l/h) (mm) (m/s) (Pa/m) (m) (m) (m) Pa KPa l/m litres

Impulsió dipòsit-unitat 1 - 0,61 2.184,45 26,2 1,13 617,448 20 8,00 28,00 17288,6 17,29 0,539 10,78

Impulsió dipòsit-unitat 2 - 0,61 2.184,45 26,2 1,13 617,448 85 34,00 119,00 73476,4 73,48 0,539 45,83

Retorn unitat 1 - 0,61 2.184,45 26,2 1,13 617,448 20 8,00 28,00 17288,6 17,29 0,539 10,78

Retorn unitat 2 - 0,61 2.184,45 26,2 1,13 617,448 85 34,00 119,00 73476,4 73,48 0,539 45,83

Capacitat d'aigua

Tram Potència Qs Qs Diàmetre Velocitat J L Leq. Lt Jt Jt

PRIMARI BOMBES DE CALOR (kW) (l/s) (l/h) (mm) (m/s) (Pa/m) (m) (m) (m) Pa KPa l/m litres

Bomba de calor EWYQ025CWN 25,30 1,20 4.320,00 32,6 1,44 721,101 3 1,20 4,20 3028,6 3,03 0,835 2,50

Capacitat d'aigua
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Càlcul vas d’expansió 

Pel càlcul del vas d’expansió d’aquest circuit de refrigeració aprofitarem les fórmules 

de l’anterior subapartat D.6.1.3. 

Tenint com a dades: 

T = Temperatura màxima de treball (0 ºC) 

Pmàx = Pressió màxima de funcionament (4 bar) 

Pmín = Pressió mínima de treball del vas (2,5 bar) 

Vinstal·lació = Volum d’aigua de l’instal·lació (345,73 litres);   

6% de 345,73 = 20,75 litres 

Obtenim un Ce negatiu de -3,72%,  ja que la instal·lació és de refrigeració, i un volum 

del vas de 34,27 litres, més gran que pel mètode anterior. El vas triat per aquest circuit 

serà de 50 litres. 
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ANNEX E: Càlculs instal·lació baixa tensió 

Per a la realització dels càlculs presentats en la taula s’ha seguit sempre el mateix 

procediment: 

1r - Es busca la intensitat que consumeix cada aparell en funció de la previsió de 

potències a través de la següents fórmules en funció de si la connexió és monofàsica 

o trifàsica: 

P: Potència (W)     I: Intensitat (A)     V: Voltatge (V)  

Monofàsica: 

𝐼 =
𝑃

𝑉 cos (𝜑)
                   (Eq.28) 

Trifàsica: 

𝐼 =
𝑃

√3 𝑉 cos (𝜑)
                  (Eq.29) 

També s’ha de tenir en compte que per dimensionar les línies dels motors s’ha de 

multiplicar la intensitat per un coeficient receptor de 1,25 pels motors i 1,30 pels motors 

que són d’elevació. 

Com que tot l’enllumenat és LED, la seva potència NO s’ha d’adequar multiplicant pel 

coeficient receptor de 1,8 com passaria pels fluorescents. 

2n - Es tria els ampers que ha de suportar el sistema de protecció. Aquest sempre ha 

de ser més gran a la intensitat obtinguda de l’aparell. Els protectors estàndard són els 

següents: 

PIA: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 A 

IA: 80, 100, 125, 160, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600 A 
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3r - Mitjançant la Taula 26 que es mostrarà a continuació que relacionen la protecció 

aïllant del cable que s’utilitza, el mètode d’instal·lació i la secció amb la intensitat que 

pot suportar, es troba la secció que s’ha d’utilitzar per instal·lar la línia elèctrica. 

 

 

Taula 26: Relació entre la protecció aïllant, el mètode d’instal·lació i la intensitat en funció de la secció 

del cable 

4t - La caiguda de tensió per a usos industrials no pot ser superior al 3% en els fi de 

línies d’enllumenat i al 5% en la resta de línies. La comprovació d’aquest valor es farà 

utilitzant les fórmules següents en funció de si la connexió és monofàsica o trifàsica: 

P: Potència (W)   V: Voltatge (V)   e%: Caiguda de tensió (%)   
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L: Longitud del cable (m)   C: Resistivitat del coure (56Ω·mm2/m)  

S: Secció (mm2) 

Monofàsica: 

𝑒% =
2·𝑃·𝐿

𝐶·𝑉·𝑆
 · 100/V                (Eq.30) 

Trifàsica 

𝑒% =
2·𝑃·𝐿

𝐶·𝑉·𝑆
· 100/V                (Eq.31) 

Cal indicar que totes les línies menys l’enllumenat tenen una tensió nominal de 

(0,6/1KV). Com que els interruptors de protecció de 6A són rars i cars, les línies on la 

seva intensitat es inferior a 6A, escollirem IN (interruptor de protecció) de 10 A ja que 

són més econòmics i comuns. 
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