
S’instal·larà una climatització basada principalment, en l’aprofitament dels 
recursos naturals de la ubicació en què ens trobem. 
Es plantegen dos tipus de climatització: per una banda; sistema de TOT 
AIRE, on s’aprofitaria l’aire exterior per ventilar espais que requereixen 
aquest tractament durant tot l’any; i els sistema de AIRE - AIGUA on estan-
cies més petites, mitjançant l’aigua del llac existent, graduaran la seva tem-
peratura. 

Aquest sistema es recolça amb un sistema de climatització bàsic en el cas 
que les condicions tèrmiques exteriors de les que s’aprofita el primer, no si-
guin suficientment òptimes pel seu funcionament. En aquest cas, un sistema 
de climatitzadors entren en funcionament juntament amb el sistema natural 
pel que l’estalvi d’energia sempre sigui el màxim possible.

Les bombes que mouen l’aigua tractada per recuperar la temperatura de 
l’existent al llac es situen a planta baixa, juntament amb la caldera (bateria 
d’aigua) que, en cas necessari,  entraria en funcionament per acabar de 
donar la temperatura necessària a l’aigua. És al mateix lloc a planta baixa on 
es situaran les màquines refredadores que agafen l’aire exterior per recon-
duir-ho a l’interior dels grans espais i climatitzar-los amb recursos naturals. 
Aquest espai és uan gran sals amb ventil·lació natural que conté totes les 
grans màquines de climatització; funcionant així de manera centralitzada i 
garantint un bon funcionament.

El sistema de climatització emprat en aquest proejcte, doncs, 
tracta d’un sistema aire aigua mitjançant una bomba de conden-
sació, que aprofita l’aigua del llac per refredar/escalfar de manera 
gratuïta el circuit encarregat de transferir la càrrega tèrmica a l’aire 
d’impulsió.

Els encarregats de produïr l’intercanvi tèrmic entre el circuit de re-
frigeració/escalfament i l’aire d’impulsió són:  per una part el cli-
matitzador/màquina refrigeradora i per l’altre els diferents fancoils 
repartits per les estances.

El climatitzador utilitzat incorpora la tecnologia Free Cooling que 
aprofita l’aire exterior per aconseguir un refredament gratuït. El sis-
tema es complementa amb un reforç, en aquest cas una bateria 
d’aigua (caldera elèctrica) refredada/calentada per l’aigua del llac, 
per tal de que l’aire que s’acabarà impulsant cap al local sigui el c

El free cooling permet refrigerar el circuit d’aigua de la seva instal·lació, amb l’aire exterior. Els compressors no necessiten funcionar permanentment, només funcionen els ventiladors.
Aquest sistema permet obtenir coeficients de rendiment molt elevats. Amb el free cooling, la factura energètica es redueix de manera significativa. Al mateix temps, el cicle de vida dels equips augmenta 
i la emissió de CO2 disminueix.

AQUACIAT Free Cooling / VEXTRA utilitzen en estacions intermitges l’aire exterior per refrigerar l’edifici, sense necessitat de posar en marxa els compressors.

La sala auditori queda acondicionada mitjançant dos tubs que donen sortida a un número determinat de toveres d’impulsió. Ajuda a reduir el calor latent a l’hibern, ja que en aquesta època, també es necessita introduïr aire fred. 
Serà quan la tecnologia free cooling tindrà el seu màxim rendiment. 
Els grans tubs d’instal·lació viatjaran pel passadís de serveis emprés entre la sala i tot el nucli linial de serveis. A la zona dels serveis, l’únic tub que arribaria seria el d’extracció d’aire , entrant doncs el del passadís d’usuaris, i qued-
ant així mateix aclimatat.

La sala auditori queda acondicionada mitjançant dos tubs que donen sortida a un número determinat de toveres d’impulsió. Ajuda a reduir el calor latent a l’hibern, ja que en aquesta època, també es necessita introduïr aire fred. Serà 
quan la tecnologia free cooling tindrà el seu màxim rendiment. 
Els grans tubs d’instal·lació viatjaran pel passadís de serveis emprés entre la sala i tot el nucli linial de serveis. A la zona dels serveis, l’únic tub que arribaria seria el d’extracció d’aire , entrant doncs el del passadís d’usuaris, i qued-
ant així mateix aclimatat.

Maquina refrigeradora amb 
tecnologia free cooling. 
ITF 360 de la marca SINEM-
CO (Inverter + Economizador 
+ Free Cooling)
Intercanviador multitubular. 
Compressors de cargol IN-
VERTER R134A.
Potència frigorífica: 365 KW
Nivell de so : 63 dBA
Dimensions: 6060 x 1370 x 
2105 mm
Pes: 2400 Kg

Es situa a la planta baixa; 
a l’espai reservat per 
instal·lacions.

Maquina refrigeradora amb tecnologia free cooling

Caldera elèctrica solar ETE

TOVERA DE LLARG ABAST. SALA AUDITORI

TOVERA DE LLARG ABAST. FOYER I GRANS ESPAIS

DIFUSSOR LINEAL PER ESPAIS REDUÏTS

BOCA D’EXTRACCIÓ

Caldera elèctrica amb connexió amb la tecnologia 
solar. No té emissions de CO2.
Equip MAM 10 - Per vestuaris d’ús esporàdic  
Potència frigorifica: 125 KW

    

Tovera de llarg abast DF49 MT3 marca 
KOOLAIR.
Aquestos elements es situaran al fals 
sostre de la sala auditori per tenir una 
bona climatització; a més de la ventilació 
necessària de la sala per reduir el calor 
latent.

Tovera de llarg abast DF49 marca KOOLAIR.
Aquestos elements es situaran al fals sostre dels grans espais com 
els foyers, o la sala oberta de planta baix. 

Difussor lineal DFKR de la marca 
KOOLAIR. S’instal·len encastats al fals 
sostre, quedant dismulats sense cap 
mena d’element sobresortit sobre el 
pla horitzontal. 

Boca d’extracció DCL de la marca KOOLAIR. 
S’instal·len encastats al fals sostre.

CALDERA ELÈCTRICA - EQUIP BOMBA HIDRÀULICA
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