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1. DISSENY SISTEMA CALEFACCIÓ I ACS (3 pts) 
Disseny d’un esquema de principi de calefacció a partir de les dades següents: 
 
● Caldera gasoil CPA-BTH 100, potència útil 100 kW. Homologada per baixa temperatura, 
sense condensació. 
● Circuit de calefacció alimentació fan-coils amb potència total instal·lada de 90 kW. Tots els 
fan-coils estan equipats amb vàlvula de dues vies tot o res. 
● Circuit de calefacció amb terra radiant amb càrrega tèrmica màxima de 30 kW 
● Circuit aigua calenta sanitària per escalfament d’un dipòsit de 750 litres amb serpentí 
interior. Temps escalfament del dipòsit una hora. 
 
Disseny hidràulic 
 
a) Realitzau el disseny de l’esquema de principi. Representau tots els elements hidràulics 
necessaris i de seguretat per un correcte funcionament de la instal·lació. Dibuixau només un fan-coil 
i un circuit de terra radiant. 
b) Referent al sistema de control dibuixar sobre l’esquema de principi la posició de les sondes 
de temperatura i termòstats per un correcte funcionament de la instal·lació. 
 
Disseny del control de la instal·lació 
 
Explicau quina seria la seqüencia de control de la posada en marxa i regulació de temperatura dels 
següents elements de la instal·lació:  
 
c) Cremador de la caldera. 
d) Circuit fan-coils principal 
e) Fan-coil de cada zona 
f) Circuit terra radiant principal 
g) Terra radiant de cada zona 
h) Circuit escalfament aigua calenta sanitària 
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2. DIMENSIONAT (1 pts) 
El circuit de fan-coils indicat a l’exercici 1, amb potència instal·lada de 90 kW, dona servei a una 
zona amb una potència màxima simultània de 80 kW. Es preveu que com a màxim puguin funcionar 
en el mateix moment el 70 % de les dependències calefactades. 
 
a) Calculau el diàmetre de canonada general d’alimentació al circuit de fan-coils. Justificau la 
velocitat del fluid i la pèrdua de càrrega per metre lineal de canonada del càlcul. 
b) Explicau com realitzar el càlcul de la pèrdua de càrrega total del circuit i la selecció del 
circulador. Justificau quin tipus de circulador utilitzaries en funció de l’aplicació i sistema de 
regulació. 
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3. UNITAT DE TRACTAMENT D’AIRE (2 pts) 
A partir de l’esquema de la unitat de tractament d’aire i amb les dades aportades calculau: 
 
a) Eficiència sensible i latent del recuperador de calor. 
b) Condicions de l’aire en el punt número (7). 
c) Condicions de l’aire a la sortida de la bateria de refredament (8). 
d) Potencia sensible, latent i total de la bateria de refredament. 
e) Condicions de l’aire a la sortida del climatitzador (9) 
f) Temperatura mitjana de la bateria de post-escalfament. 
g) Representar el procés en el diagrama psicomètric. 
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4.-  EXERCICI BALANÇ ENERGÈTIC (1 pts) 

Consideracions: 

● Instal·lació de refrigeració de baixa temperatura 
● Refrigerant R-449a 
● La instal·lació consta de compressor semihermètic 
● El condensador i l’evaporador són per aire de tipus forçat 
● Vàlvula termostàtica com a dispositiu d’expansió 

Paràmetres 

● Temperatura d’entrada d’aire al condensador: 25ºC 
● ∆T considerada al condensador: 15ºC 
● Subrefredament: 8 K 
● Temperatura de la cambra: -18ºC 
● ∆T a l’evaporador: 7ºC 
● El refrigerant abandona la cambra a -15ºC 
● El refrigerant arriba a l’entrada del compressor a 0ºC 
● La potència frigorífica necessària és de 3KW 
● Suposem compressió ideal i que no hi ha caigudes de pressió a les línies. 

Calculau i responeu 

● Temperatura mitjana d’evaporació 
● Pressió de baixa i pressió d’alta 
● Caudal màssic de refrigerant 
● Temperatura de descàrrega del compressor 
● Caudal volumètric teòric a l’entrada del compressor 
● Selecciona un model de compressor adequat 
● Quin és el caudal volumètric desplaçat pel compressor seleccionat? 
● EER teòric 
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5. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (1 pts) 
 
S’ha de fer una prova d’eficiència energètica d’una caldera amb cremador de gasoil amb una potència 
tèrmica nominal de 230 kW. Segons indica el fabricant el rendiment del conjunt caldera cremador es 
del 91 %. El consum de gasoil mesurat es de 25,8 l/h. Temperatura impulsió 80ºC, temperatura retorn 
65ºC i el cabal de bomba mesurat es de 3,66 l/s. Densitat del gasoil 850 kg/m3. PCI gasoil 10000 
kcal/kg. 
 
Calculau: 
 
a) El rendiment real de la caldera. 
b) Indicar com es pot fer la mesura de cabal d’aigua del circuit de caldera. 
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6. CÀRREGUES TÈRMIQUES (2 pts) 
 
Es disposa d'un habitatge situat a un edifici plurifamiliar a la costa de Felanitx. 
L'habitatge pertany a la darrera planta de l'edifici. 
Els murs Nord i Sud, són mitgeres amb espais interiors que considerarem no habitats. 
a) Fixau les condicions de disseny (interior, exterior, i d'espai no habitat). Condicions per hivern, i 
per estiu. 
b) Calculau la transmitància tèrmica U del mur exterior. 
c) Hivern. Calcula les càrregues tèrmiques per conducció al dormitori1. 
U mitgera = U mur exterior, calculat a l'apartat anterior. 
U coberta plana transitable = 1,4 W/ m2K 
U forjat inferior = 1,87 W/ m2K 
U vidrio = 3,6 W/m2K 
U marc = 4,5 W/ m2K 
d) Estiu. Calculau les càrregues tèrmiques a causa de la ventilació a l'espai saló-cuina. 
S'anexa psicromètric. 
e) Anomenau altres càrregues tèrmiques a considerar, així com factors de majoració a considerar. 
Hivern i estiu. 
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 Tipus  λ (W/m·K)  R(m2K/W) 

RE  Revestimiento 
exterior  continuo. 
Revoco mortero  de 
cemento. 

1,8  

BC  Hoja principal. 
Fábrica de  bloque 
cerámico. 

 0,44 

AT  Aislante. 
Poliestireno  
Expandido. 

0,035  

LH  Hoja interior. 
Fábrica de  ladrillo 
hueco. 

 0,16 

RI  Revestimiento 
interior.  
Enlucido yeso. 

0,57  
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