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1.5 Distribució i difusió d’aire

En aquest apartat descrivim els diversos elements que componen el sistema de distribució i difusió
d’aire. Aquest conjunt d’elements són necessaris perquè, un cop hem tractat l’aire al climatitzador, es
distribueixi en condicions idònies per tots els espais que es vol climatitzar.

En els locals climatitzats, per compensar els guanys o les pèrdues tèrmiques, s’impulsa un cabal d’aire
amb el propòsit d’aconseguir arribar a les condicions de confort.

Per assolir aquestes condicions de confort, és necessari tenir en compte una sèrie de paràmetres com
ara la temperatura i la humitat relativa, el grau de filtració, les velocitats d’aire a les zones ocupades, la
uniformitat de temperatures i el nivell de potència sonora. El sistema de difusió d’aire escollit ha de
complir que:

¾ L’aire es distribueixi al més uniformement possible.
¾ S’evitin diferències de temperatura elevades en la zona d’ocupació.
¾ No hi hagi velocitats d’aire elevades en la zona d’ocupació.

1.5.1 Conductes d’aire

Els conductes de distribució canalitzen l’aire des de la impulsió del climatitzador fins a cadascun dels
difusors repartits pel laboratori i pels despatxos. El conjunt dels conductes formen una xarxa que
podem observar en l’esquema següent.
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Fig. 1.30. Esquema de la xarxa de distribució d’aire.

Els conductes instal·lats són de fibra de vidre recoberts interiorment per alumini. Són del tipus
Climaver Plus, de Cristalería Española SA. A continuació resumim en forma de taula les
característiques d’aquests conductes:
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¾ Conductes de secció rectangular de 400 x 500 mm i longitud 15 m.
¾ Pressió de disseny de 250 Pa.
¾ Velocitat de l’aire de 6 m/s.
¾ Diferència de temperatura entre aire tractat i aire ambient de 13,7 K.

Per reduir al màxim el soroll transmès pels conductes, hi ha instal·lat un silenciador al tram principal a
la sortida del climatitzador.

Els requisits que ha de complir són els següents:

- L’atenuació acústica introduïda ha de ser la màxima possible, tant en nivell com espectralment.
- La velocitat del gas exigeix unes condicions aerodinàmiques importants quan aquesta sigui

elevada.
- El material que forma el silenciador ha de suportar eventuals temperatures i pressions elevades.
- La geometria i el volum del silenciador s’han d’adaptar a les condicions concretes d’utilització.

El silenciador instal·lat és del tipus dissipatiu o d’absorció rectangular. Aquesta mena de silenciadors
són adequats per al control del soroll a mitja i alta freqüència. Es basen en la utilització d’un material
absorbent en el seu interior, i la seva absorció depèn bàsicament del coeficient d’absorció dels
materials.

En el nostre cas, el silenciador es caracteritza per contenir en l’interior cel·les de material absorbent
disposades de forma paral·lela. Pels canals de pas formats flueix el gas. La dissipació es produeix per
fregament en les parets.

El model instal·lat és el SN-15 de la casa Acústica Integral. Té una longitud de 1200 mm, una velocitat
del fluid de 7,5 m/s per a un cabal aproximat de 1,39 m3/s (5000 m3/h) i una pèrdua de càrrega de
25,33 Pa (2,5 mm.c.a.). Conté en l’interior tres cel·les de fibra inorgànica incombustible. A
continuació mostrem la característica d’atenuació per a cada banda de freqüència:

Taula 1.16. Característica espectral d’atenuació del silenciador.

Freqüència (Hz)
ATENUACIÓ EN dB
(Longitud 1.200 mm)

125 9

250 18

500 32

1.000 38

2.000 30

4.000 21
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1.5.2 Difusors

El difusor és l’element per on s’impulsa l’aire cap als diferents locals que es vol climatitzar. Per tant,
constitueix el punt d’enllaç entre la instal·lació de climatització i l’espai condicionat.

El sistema de difusió d’aire ha de complir que:

- L’aire es distribueixi al més uniformement possible.
- S’evitin diferències de temperatura elevades en la zona d’ocupació.
- No hi hagi velocitats d’aire elevades en la zona d’ocupació.

En el nostre cas, en tractar-se d’una instal·lació experimental, trobem instal·lats diferents tipus de
difusors per poder estudiar i comparar les prestacions de cadascun d’ells. A més, tots els difusors estan
dotats del seu propi regulador de cabal d’aire (VARYCONTROL), per permetre una regulació
independent de la temperatura de cadascun dels diferents espais.

La instal·lació està dotada dels difusors següents:

¾ Tovera de llarg abast
¾ Difusors de ranura (2)
¾ Difusors quadrats (3)
¾ Difusor de desplaçament

Difusor de tovera de llarg abast

Aquest tipus de difusor es caracteritza per tenir una relació d’inducció elevada, d’un gran abast. La
boca d’impulsió consisteix en una tovera orientable, per poder variar la direcció de la vena fluida
adaptant-la a les necessitats de cada moment.

Fig. 1.31. Difusor de tovera TROX.
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Aquesta tovera pertany als sistemes de mescla d’aire. És adequada quan l’aire impulsat hagi de superar
grans distàncies des de la unitat terminal. S’impulsa un cabal d’aire al local amb una velocitat elevada
(2 a 6 m/s) i una diferència de temperatura en relació a la temperatura de local de (6 a 10ºC). Aquest
sistema té la missió de mesclar ràpidament l’aire impulsat amb l’aire del local, per assolir ràpidament
una uniformitat de temperatures i una reducció de la velocitat del flux d’aire.

En el nostre cas, la tovera instal·lada és de la casa Trox, model DUE-200. Impulsa un cabal d’aire de
0,12 m3/s (420 m3/h) amb una pèrdua de càrrega de 30 Pa. La connexió al conducte és circular.

Difusors de ranura

L’alta inducció d’aire que presenten permet una ràpida reducció de la diferència de temperatura
d’impulsió i de la velocitat d’impulsió. La diferència de temperatura entre l’aire d’impulsió i l’aire del
local és de ±10 K.

Tenim instal·lats dos difusors de ranura, que impulsen 0,1 m3/s (360 m3/h) cadascun. Els dos són de la
casa Trox Technik, model VSD50-2-AK de 1.500 x 198 mm amb una pèrdua de càrrega 17 Pa, i
model VSD50-2/VA de 1.500 mm amb una pèrdua de càrrega de 30 Pa. Els dos models porten
incorporats un plenum de connexió amb una comporta de regulació.

Fig. 1.32. Difusor de ranura.
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Difusos quadrats

Les làmines d’aquesta mena de difusors acostumen a ser fixes, cosa que els fa adequats per a la
impulsió de l’aire en direcció horitzontal.

Aquests difusors creen fluxos d’aire unidireccionals que penetren profundament en el local arran de
sostre aprofitant l’efecte Coanda, que consisteix en l’adherència al sostre de la vena fluida degut a la
depressió que es produeix entre el raig d’aire i el sostre. Per aprofitar aquest efecte és necessari
disposar d’una superfície horitzontal sense obstacles.

Els difusors s’han de col·locar a una distància mínima entre ells, així com entre els difusors i la paret,
per evitar que les venes d’aire impulsades es puguin interferir entre si.

Fig. 1.33. Difusor quadrat.

Es pot observar que, perquè es compleixi l’efecte Coanda i la vena d’aire es mantingui arran de sostre
amb una diferència de temperatures de –10ºC, la velocitat de l’aire no ha de baixar dels 2 m/s.

Al CER&C hi ha instal·lats tres difusors quadrats, model ADLQ-AK de 500 x 500 mm de la marca
Trox Technik, que impulsen un cabal de 0,23 m3/s (822 m3/h) amb una pèrdua de càrrega de 20 Pa.
Estan situats al despatx (014) i a la sala polivalent (010 i 015).

Difusor de desplaçament

Els difusors de desplaçament, a diferència del principi de la mescla de flux d’aire a la paret i al sostre,
garanteixen una impulsió de l’aire amb baixa turbulència. La velocitat de sortida és molt baixa, de
prop de 0,3 m/s.
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Mentre que amb la mescla del flux d’aire es pretén tenir una inducció elevada (mescla de l’aire del
local amb el raig d’aire impulsat), amb el principi del desplaçament s’obté un flux d’aire amb la menor
inducció possible.

Fig. 1.34. Difusor de desplaçament.

La impulsió pot efectuar-se amb una diferència de temperatura respecte l’aire del local de –1 a –6 K.
D’aquesta manera s’expandeix l’aire d’impulsió contra el terra i puja pel flux de convecció de les fonts
de calor (persones, màquines, etc.).

El difusor de desplaçament instal·lat és de la marca Trox Technik, model QL-180. Impulsa un cabal
d’aire de 0,29 m/s (1050 m3/h), amb una pèrdua de càrrega de 34 Pa.

1.5.3 Regulació dels difusors

Per poder regular la temperatura ambient de l’espai associat a cadascun dels difusors, disposem d’una
caixa de volum d’aire variable (VAV) immediatament abans de cada difusor, un servomotor i una
sonda de temperatura ambient.

La caixa de volum d’aire variable consisteix en una carcassa cilíndrica que s’ajusta al conducte d’aire i
que conté en l’interior una comporta de regulació circular. La comporta va muntada sobre un eix que
travessa diametralment el cilindre. D’aquesta manera, quan l’eix gira fins a posar la comporta en la
direcció de l’aire, el cabal que impulsa el difusor és màxim. Per contra, quan l’eix orienta la comporta
fins a obstruir totalment el conducte, el cabal és pràcticament nul.
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Fig. 1.35. Caixa de volum d’aire variable.

L’eix de la comporta s’acciona per mitjà d’un servomotor. L’acció d’aquest servomotor és governada
per un regulador (unitat local) independent (ECOS). Aquest regulador és un autòmat programable que
es programa adequadament (vegeu el capítol 3) perquè, quan la diferència entre la temperatura
consignada i la temperatura ambient és desfavorable, s’obre la comporta de regulació, mentre que
quan la diferència és favorable, la comporta es tanca.

Aquesta regulació del cabal d’aire pot ser a dos punts, a tres punts o modulant, i depèn del tipus de
servomotor i unitat local que s’instal·lin.

En el nostre cas, el difusor de desplaçament i un dels difusors de ranura estan regulats a dos punts.
Quan hi ha demanda de calefacció o refrigeració en l’espai d’un d’aquests dos difusors, la comporta de
regulació gira alternativament obrint i tancant el pas de l’aire. Quan la temperatura ambient és inferior
a la temperatura de consigna a l’estiu o és superior a la de consigna a l’hivern, no hi ha demanda, i la
comporta de regulació resta en la posició de tancament.

El difusor de quadrat del despatx, un dels difusors quadrats de la sala polivalent, el difusor de tovera i
un difusor de ranura estan regulats a tres punts. El funcionament de la caixa VAV és semblant al cas
anterior, amb la diferència que quan hi ha demanda tèrmica en l’espai en qüestió i la comporta arriba a
la posició de màxima obertura, el servomotor s’atura i la caixa VAV deixa passar el màxim cabal
d’aire.

Finalment, un dels difusors quadrats de la sala polivalent està regulat de forma contínua. La unitat
local envia un senyal analògic 0 – 10 V al servomotor. Els 0 V corresponen a la posició de tancament
total mentre que els 10 V obren totalment la comporta.
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1.6 Elements de mesura

En el laboratori de climatització del CER&C trobem instal·lades diferents tipus de sondes. Aquestes
sondes ens permeten mesurar les magnituds físiques més importants en l’àmbit de la climatització.
Aquestes magnituds són la temperatura, la humitat relativa, l’entalpia, la pressió i la qualitat d’aire.

Podem distingir entre les sondes d’ambient i les sondes de conductes. Les sondes d’ambient mesuren
les magnituds característiques de l’aire ambient als locals. Les sondes de conductes mesuren les
característiques de l’aire als conductes i de l’aigua a les canonades.

La simbologia que utilitzem és la que proporciona la norma alemanya DIN.

        Sondes de temperatura     Sondes de qualitat d’aire         Sondes d’humitat relativa

     Sondes de pressió    Sondes de pressió diferencial

Fig. 1.36.  Simbologia segons la norma DIN.

1.6.1 Sondes de temperatura

Tant les sondes de temperatura ambient com les dels conductes es basen en el mateix principi físic. La
resistència d’un determinat element, normalment níquel o platí, varia en funció de la temperatura a la
què es troba.

L’equació que ens dóna el valor de resistència de l’element en funció de la temperatura és la següent:

( )tRRT ⋅+⋅= �10    (1.8)

Aquesta equació és vàlida entre 273 K (0ºC) i 373 K (100ºC).

 T

AQ

%H

 P PD
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R0 és el valor de resistència a 0ºC, que s’anomena resistència base, i α és el coeficient tèrmic de

resistència. Aquest coeficient ha de ser prou gran perquè puguem observar canvis de resistència
significatius per a petites variacions de temperatura. A més, s’ha de mantenir constant en un rang prou
ample de temperatures perquè la variació de resistència sigui lineal i l’expressió anterior sigui vàlida.

Sondes d’aire

Per mesurar la temperatura de l’aire a l’interior del climatitzador o al conducte d’aire utilitzem sondes
de canya. Aquest tipus de sondes estan formades per una vareta submergible de coure de 9 mm de
diàmetre, en què l’element de mesura és una fina capa de Níquel.

Fig. 1.37. Sonda de canya SAUTER EGT 343 F101.

El tipus i la localització d’aquestes sondes es mostra a la taula següent:

Taula 1.17. Tipus i localització de les sondes de temperatura d’aire.

CLIMATITZADOR

Tipus Model Denominació Ubicació

T Ni1000 EGT 343 F101 ST1 Impulsió

T Ni1000 EGT 343 F101 ST3 Aire barreja

T Ni1000 EGT 343 F101 ST4 Abans bateria fred

T Ni1000 EGT 343 F101 ST5 Després bateria calor

T Ni1000 EGT 343 F101 ST6 Després bateria fred

Per mesurar la temperatura d’aire ambient als diferents locals climatitzats utilitzem sondes amb
element de mesura de níquel.
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Fig. 1. 38. Sonda de temperatura ambient.

A la taula següent podem observar la denominació i distribució de les sondes de temperatura ambient
al CER&C.

Taula 1.18. Tipus i localització de les sondes de temperatura d’aire ambient.

SONDES AMBIENT

Tipus Model Denominació Ubicació

T Ni1000 EGT 320 F004 ST2 Lab. Climatització

T Ni1000 EGT 320 F004 ST10 Despatx 2.2

T Ni1000 EGT 320 F004 ST11 Lab. Climatització (tovera)

T Ni1000 EGT 320 F004 ST12 Lab. Refrigeració 2

T Ni1000 EGT 320 F004 ST13 Lab. Refrigeració 1

T Ni1000 EGT 320 F004 ST14 Despatx 2.1

T Ni1000 EGT 320 F004 ST15 Despatx 1

T Ni1000 EGT 320 F004 ST16 Lab. Climatització (laminar)

Sondes d’aigua

De la mateixa manera que per mesurar la temperatura de l’aire a l’interior de conductes, per mesurar la
temperatura de l’aigua a l’interior de canonades emprem sondes de canya. En aquest cas, la vareta
submergible de coure ha d’anar protegida amb una funda.

El tipus i la localització d’aquestes sondes es mostra a la taula següent:
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Taula 1.19. Tipus i localització de les sondes de temperatura d’aigua.

CIRCUIT HIDRÀULIC

Tipus Model Denominació Ubicació

T Ni1000 EGT342 F101 STA1 Impulsió caldera

T Ni1000 EGT342 F101 STA2 Retorn caldera

T Ni1000 EGT342 F101 STA3 Retorn màquina reversible

T Ni200 EGT342 F021 STA5 Impulsió secundari bescanviador

CALDERA

R3

E5

BESCANVIADOR 
DE CALOR

BOMBA 3

E7

R2

BATERIA DE 
CALOR

BOMBA 1 E8

STA2

STA1

STA5

DIPÒSIT 
D'INÈRCIA 
DE FRED

BATERIA DE 
FRED

BOMBA 2

E1

E2

R1

MÀQUINA 
REVERSIBLE STA3

Fig.1.39. Sondes de temperatura d’aigua als circuits de calor i fred.

1.6.2 Sondes d’humitat relativa

Es basen en un sensor capacitiu. La capacitat d’un condensador varia segons el material dielèctric que
conté entre armadures. En el nostre cas, el dielèctric utilitzat és un polímer higroscòpic. A mesura que
el dielèctric absorbeix l’aigua, la capacitat del condensador variarà, de manera que es detecta el canvi
d’humitat relativa de l’aire.
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Fig. 1.40.  Sonda d’humitat relativa ambient.

En el nostre cas, tenim una única sonda d’humitat relativa ambient, model EGH 120 F001 de la casa
Sauter, que trobem al Laboratori de Climatització (SH1).

1.6.3 Sondes d’entalpia

Les sondes d’entalpia estan formades per una sonda de temperatura i una sonda d’humitat relativa. La
combinació dels dos valors proporciona el valor d’entalpia de l’aire.

Fig. 1.41. Sonda d’entalpia per a conductes.

Taula 1.20. Tipus i localització de les sondes d’entalpia.

SONDES D’ENTALPIA

Tipus Model Denominació Ubicació

Entalpia EGH111 F002 SE1 Aire retorn

Entalpia EGH111 F002 SE2 Aire exterior
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1.6.4 Sondes de qualitat d’aire

Al CER&C la sonda de qualitat d’aire ambient és del tipus sonda de barreja. Detecta partícules en
suspensió, com ara olors, gasos i aerosols dels processos metabòlics, compostos orgànics, dissolvents i
fum de tabac.

En no mesurar-se cap magnitud definida, utilitza una escala del 0 al 10, on 0 és bona (good) qualitat
d’aire, 5 és mitjana (average) i 10 és dolenta (poor). La sortida és per tensió, senyal compresa entre 0 i
10 V.

Al CER&C la sonda de qualitat d’aire és el model EGQ1 F010 de la casa Sauter i està instal·lada al
Laboratori de Climatització (SQA).

1.6.5 Sondes de pressió

Tant si es tracta de detectors de pressió relativa com de detectors de diferència de pressió (pressió
diferencial), el seu principi físic es basa a mesurar la deformació d’una membrana o d’una molla.

El desplaçament de l’element elàstic es transforma en un senyal elèctric mer mitjà d’un convertidor
amb variació de resistència (o un potenciòmetre), o bé a través d’un detector de posició inductiu.

La instal·lació d’aire disposa de dues sondes de pressió. Una mesura la pressió diferencial al filtre, de
manera que transmet un senyal d’alarma al sistema de regulació en cas que la diferència de pressió
mesurada superi el valor al qual s’ha tarat prèviament la sonda.

Taula 1.21. Tipus i localització de les sondes de pressió.

DETECTORS DE PRESSIÓ

Tipus Model Denominació Ubicació

Pressió diferencial PI650 F010 SPF Filtre

Pressió PI650 F010 SP Impulsió

La segona de les sondes mesura la pressió relativa al conducte d’impulsió principal. Actua com a
sonda informativa del regulador de pressió d’impulsió. Aquesta mesura és imprescindible perquè el
cabal impulsat pels ventiladors del climatitzador s’adeqüi a la demanda de les caixes de volum d’aire
variable.
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1.7 Sistema elèctric

En aquest apartat descriurem la instal·lació elèctrica del CER&C que té per objecte proveir d’energia
elèctrica als equips que ho requereixen, ja siguin màquines, accionadors, elements de regulació,
elements de mesura, etc.

En primer lloc descriurem el quadre elèctric, element central del sistema elèctric. Continuarem
enumerant les diferents càrregues de la instal·lació de potència, així com els dispositius de protecció
de què consten. Finalment, explicarem en detall el funcionament de les maniobres dels equips, punt
essencial per a la posterior programació de la instal·lació, que veurem en el capítol 3.

1.7.1 Quadre elèctric

El quadre elèctric té diverses funcions. En primer lloc, allotja els elements de maniobra, protecció i
mesura, així com alguns dels elements de regulació (autòmats programables). A més d’això, hi trobem
els selectors dels equips, que permeten a l’usuari activar el règim de funcionament dels equips
(manual/aturada/automàtic). Finalment, des del quadre es pot controlar l’estat dels equips, visualitzant
les intensitats o potències absorbides per aquests.

En el nostre cas, el quadre té una forma constructiva tancada, de manera que s’impedeix el contacte
amb les peces sotmeses a tensió durant el seu servei (òptim de protecció de les persones i equips).
L’accés als elements del quadre es fa per una única porta, perquè només consta d’un únic mòdul. El
quadre en qüestió està classificat com a “sistema de control amb cablatge frontal per canals”. Aquest
tipus de quadre de control es caracteritza per emprar elements de fixació que permeten una execució
ràpida. Per tant, són apropiats per a extensos sistemes de control com el nostre, en què tenim un gran
nombre de petits contactors, relès, fusibles, interruptors de protecció, etc.

A continuació resumim les funcions dels selectors presents al quadre:

Taula 1.22. Funcions dels selectors del quadre elèctric.

Selector Equip relacionat Posicions Funcions

AUT Control per subestació

NO Aturada manualS1Q Màquina reversible

MAN Marxa manual

AUT Control per subestació

NO Aturada manualS2Q Bomba1 (secundari)

MAN Marxa manual
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0 Control per subestació

1 Aturada manual

2 Marxa manual

S3Q Bomba 3 (primari)

3 Control per Trimatik

AUT Control per subestació
NO Aturada manualS4Q Bomba 2 (circuit de fred)

MAN Marxa manual

AUT Lectura sonda

NO Lectura sondaS5Q Sonda entalpia exterior

MAN Lectura altra sonda

AUT Lectura sonda

NO No lectura sondaS6Q Sonda temperatura
d’impulsió MAN Lectura altra sonda

AUT Lectura sonda

NO No lectura sondaS7Q Sonda temperatura ambient
(sala) MAN Lectura altra sonda

AUT Lectura sonda

NO No lectura sondaS8Q Sonda qualitat aire

MAN Lectura altra sonda

AUT Lectura sonda

NO No lectura sondaS9Q Sonda humitat sala

MAN Lectura altra sonda

AUT Lectura sonda T

NO No lectura sondaS10Q Sondes T / T

MAN Lectura sonda T

AUT Lectura sonda

NO No lectura sondaS11Q Sondes T / T

MAN Lectura sonda T

AUT Lectura sonda

NO No lectura sondaS12Q Sondes T / T

MAN Lectura sonda T

AUT Lectura sonda T

NO No lectura sondaS13Q Sondes T / T

MAN Lectura sonda T

AUT Lectura sonda

NO No lectura sondaS14Q Sonda pressió impulsió

MAN Lectura altra sonda



62 1 Descripció de la instal·lació

AUT Habilitació bomba 3

NO Aturada manualS15Q Bomba circuit calefacció

MAN Marxa bomba

AUT Control per subestació

NO Aturada manualS1 Màquina reversible

MAN Marxa manual

AUT Control per subestació

NO Aturada manualS2 Ventilador impulsió

MAN Marxa manual

AUT Control per subestació

NO Aturada manualS3 Ventilador retorn

MAN Marxa manual

AIRE Lectura sondes aire (UTA)
SONDES Sondes aire/aigua AIGUA Lectura sondes aigua

AUT Lectura sonda

NO No lectura sondaENT.RET Sonda entalpia retorn

MAN Lectura altra sonda

Els elements de visualització permeten a l’operari saber quins equips estan en funcionament i, si
escau, quina és la seva potència de treball (kW) o el corrent (A) que absorbeixen en el seu
funcionament.

Taula 1.23. Elements de visualització del quadre elèctric.

VisualitzacióEquip

Tipus Unitat Variable controlada

Display digital A Intensitat

Led T/R Marxa/Parada

Bomba de recirculació 1
Bomba de recirculació 2
Bomba de recirculació 3
Bomba de recirculació 4
Ventilador d’impulsió
Ventilador de retorn

Led T/R Disjuntor

Led T/R Marxa/ParadaHumectador

Led T/R Disjuntor

Indicador agulla W Potència

Led T/R Marxa/Parada

Led T/R Fallada tensió

Led T/R Funcionament en fred

Màquina reversible

Led T/R Funcionament en calor
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QUADRE ELÈCTRIC LABORATORI ETSEIB

VISUALITZACIÓ AMPERIMÈTRICA

VISUALITZACIÓ WATIMÈTRICA

EVOLUCIONES TERMO-ELÉCTRICAS

e 2 t

ACTIVACIONS

A AC

MARXA

DISJUNTOR

BOMBA 1 RECIRCULACIÓ BOMBA 2 RECIRCULACIÓ
DISJUNTOR

MARXA

A AC

VENTILADOR IMPULSIÓ
DISJUNTOR

MARXA

A AC

BOMBA 4 RECIRCULACIÓ
DISJUNTOR

MARXA

A AC

HUMECTADOR
DISJUNTOR

MARXA

BOMBA 3 RECIRCULACIÓ
DISJUNTOR

A AC

MARXA

VENTILADOR RETORN
DISJUNTOR

A AC

MARXA

MARXA

FRED

FALLADA 
TENSIÓ

CALOR

MÀQUINA REVERSIBLE

W

PLANTA REFRE.

AUT NO MAN

S1Q

BOMBA 1

AUT NO MAN

S2Q

BOMBA 3

0 1 2 3

S3Q

BOMBA 2

AUT NO MAN

S4Q

TEMP. SALA

AUT NO MAN

S7Q

QUAL. AIRE

AUT NO MAN

S8Q

HUM. SALA

AUT NO MAN

S9Q

T. AIGUA/AIRE

AUT NO MAN

S10Q

VENT. RETORN

NO  SI

S3

VENT. IMPULSIÓ

NO   SI 

S2

AUT NO MAN

ENT. RETORN

AUT NO MAN

SONDES

ENT. EXT.

AUT NO MAN

S5Q

TEMP. IMPULSIÓ

AUT NO MAN

S6Q

T AIGUA/AIRE

AUT NO MAN

S12Q

T. AIGUA/AIRE

AUT NO MAN

S11Q

T AIGUA/AIRE

AUT NO MAN

S13Q

PLANTA REFRE.

CALOR  FRED

S1

PRESSIÓ IMP.

AUT NO MAN

S13Q

BOMBA CAL.

AUT NO MAN

S15Q

Fig. 1.42. Plànol frontal del quadre elèctric.

1.7.2 Instal·lació de potència

La instal·lació elèctrica del CER&C consta d’una línia de potència trifàsica amb una tensió de 400V –
50 Hz, que habilita dues línies de maniobra, una a 230 V i 50 Hz i l’altra a 24 V i 50 Hz.

QUADRE ELÈCTRIC DEL LABORATORI DE L’ETSEIB

EVOLUCIONS TERMOELÈCTRIQUES
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MANIOBRA A 
24Vca

M5

6 A

T
R

A
F

O
 

10
0V

A

24
V T

24 Vca

230 Vca

S3

F5 
1 A

10 A

N3
T3

M4

R3

MANIOBRA A 
230Vca

F6 
1 A

N

F

Fig. 1.43. Esquema de la línia de potència i les dues línies de maniobra.

La instal·lació té els següents aparells de consum que s’han d’ incloure en el sistema de potència:

Taula 1.24. Càrregues del circuit de potència.

Equip Potència nominal (kW)

3 bombes de recirculació d’aigua 3 x 0,4 = 1,2

Màquina reversible (compressor, ventilador i resistències
de desglaç)

21,2

2 Ventiladors alimentats per variadors de freqüència 1,5 + 0,75 = 2,25

Humectador 0,24

Cremador 0,1

Regulador SIB 400 0,015

Regulador Trimatik 0,015

7 reguladors ECO 7 x 0,004

Subestacions RSE i RSK 2 x 0,015

PC 0,5

3 servomotors de vàlvules de tres vies i 10 servomotors de
comportes

13 x 0,007

TOTAL 25,6

MANIOBRA A
230 Vca

TR
A

F
O

N
S

F
O

R
M

A
D

O
R

10
0 

V
A

MANIOBRA A
24 Vca
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1.7.3 Dispositius de protecció

Aquests dispositius tenen la funció de protegir les persones contra descàrregues elèctriques i els equips
contra desperfectes causats per sobreintensitats.

Interruptor diferencial

Els interruptors diferencials protegeixen dels contactes directes i indirectes. Un interruptor diferencial
està format per un transformador toroïdal, un relé electromecànic, un mecanisme de
connexió/desconnexió i un circuit auxiliar de prova. Quan la suma vectorial de les intensitats que
passen pel transformador és diferent de zero, en el secundari s’indueix una tensió que provoca
l’excitació del relé, cosa que dóna lloc a la desconnexió de l’interruptor. Perquè hi hagi l’obertura, el
corrent de fuga I ha de ser superior al corrent que s’hagi regulat a l’interruptor.

L'elecció de la sensibilitat de l’interruptor diferencial que ha d’emprar-se en cada cas ve determinada
per la condició que el valor de la resistència a terra de les masses, mesurada en cada punt de connexió
d’aquestes masses, ha de complir la relació següent:

– En locals o emplaçaments secs, R<= 50/I∆N

– En locals o emplaçaments humits, R<= 24/I∆N

Essent I∆N el valor de la sensibilitat en ampers de l’interruptor que es vol utilitzar.

La nostra instal·lació està dotada amb un interruptor general de 80 A instal·lat a la línia principal de
potència. Detecta i desconnecta fugues a terra amb una sensibilitat de I∆N = 300 mA.

INTERRUPTOR 
GENERAL 100A 

IV

S

N
T

R

80A/300mA/IV

Fig. 1.44. Esquema de l’interruptor diferencial.

INTERRUPTOR
GENERAL 100 A

IV 80 A/300 mA/IV



66 1 Descripció de la instal·lació

Fusibles

El fusible és un dispositiu de protecció contra sobreintensitats. Normalment consisteix en un fil
conductor de secció petita dissenyat per fondre quan s’arriba a una determinada intensitat de pas. Es
recobreix amb una carcassa de protecció amb pols aïllant o algun altre element amb la doble missió de
refredar el metall vaporitzat, absorbir el metall condensat i extingir l’arc que pugui mantenir-se en el
vapor metàl·lic conductor. La presència d’aquesta pols és la que dóna el gran poder de trencament en
cas de curtcircuits. Si el vapor metàl·lic conductor creat en l’instant del curtcircuit mantingués el
corrent, no només es danyaria l’equip que s’estava protegint sinó que el propi fusible podria explotar.

El principal desavantatge del fusible és la necessitat de recanvi cada vegada que actua.

Els fusibles s’instal·len normalment contra curtcircuits més que contra sobrecàrregues. Amb corrents
d’aproximadament de 25 a 30 vegades la nominal en el cas de motors elèctrics, els fusibles fondran en
l’espai de temps d’un cicle (50 Hz) interrompent el circuit al cicle següent.

En el nostre cas tenim:

 2 fusibles d’1 A per a la protecció del transformador de la línia de maniobra de 24 V.
 2 fusibles de 2 A per a la protecció de cadascun dels 2 autòmats.

Relés magnetotèrmics

Els interruptors automàtics (o relés) magnetotèrmics són dispositius dissenyats per a la protecció de
conductors i aparells que han d’estar preservats contra sobrecàrregues elèctriques i curtcircuits.

La protecció contra sobrecàrregues s’efectua a través d’una làmina bimetàl·lica, que obre el circuit per
pandeig a causa de l’escalfament. La protecció contra curtcircuits la proporciona el dispositiu
magnètic, que té una resposta molt més ràpida que la protecció tèrmica.

Fig.1.45. Esquema d’un relé magnetotèrmic amb regulació de protecció tèrmica.

0,63 – 1 A
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Fig. 1.46. Esquema d’un relé magnetotèrmic sense regulació de protecció tèrmica.

Tot seguit donem una relació de tots els elements de protecció de què consta la instal·lació elèctrica
del laboratori. La denominació emprada per aquests elements és la mateixa que podem trobar als
esquemes elèctrics annexos a aquesta memòria.

Taula 1.25. Elements de protecció de la instal·lació elèctrica.

Equip Element de protecció Denominació Característiques

Interruptor general - 100 A, IVInstal·lació elèctrica

Interruptor diferencial D1 80A, I∆N = 300 mA,IV

Bomba de
recirculació 1

Relé magnetotèrmic amb
regulació de protecció tèrmica

G1 Protecció tèrmica regulable
de 0,63 a 1 A.

Ajustat a

Bomba de
recirculació 2

Relé magnetotèrmic amb
regulació de protecció tèrmica

G2 Protecció tèrmica regulable
de 0,4 a 0,63 A.

Ajustat a

Bomba de
recirculació 3

Relé magnetotèrmic amb
regulació de protecció tèrmica

G3 Protecció tèrmica regulable
de 0,63 a 1 A.

Ajustat a

Bomba de
recirculació 4

Relé magnetotèrmic amb
regulació de protecció tèrmica

G4 Protecció tèrmica regulable
de 0,25 a 0,4 A. Ajustat a

Ventilador impulsió Relé magnetotèrmic amb
regulació de protecció tèrmica

G5 Protecció tèrmica regulable
de 2,5 a 4 A.

Ajustat a

Ventilador retorn Relé magnetotèrmic amb
regulació de protecció tèrmica

G6 Protecció tèrmica regulable
de 1,6 a 2,5 A.

Ajustat a
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Humectador Relé magnetotèrmic amb
regulació de protecció tèrmica

G7 Protecció tèrmica regulable
de 1 a 1,6 A.

Ajustat a

Màquina reversible Relé magnetotèrmic M1 63 A

Cremador caldera Relé magnetotèrmic M2 6 A

Connector Trimatik Relé magnetotèrmic M3 16 A

Relé magnetotèrmic M4 10 ATransformador
maniobra Fusibles F5, F6 2 x 1 A

Maniobra 24V ac Relé magnetotèrmic M5 6 A

Endolls Relé magnetotèrmic M6 16 A

Enllumenat Relé magnetotèrmic M8 10 A

Regulador aigua
calenta

Relé magnetotèrmic M9 10 A

Alarma
contraincendis

Relé magnetotèrmic M10 10 A

Subestació RSK
(001)

Fusibles F1, F2 2 x 2 A

Subestació RSE
(002)

Fusibles F3, F4 2 x 2 A
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