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aigua: sistema 4 tubs

CLIMATITZACIÓ

Climatització natural
Amb la creació d'elements exteriors com la plaça interior, el pati de llums i tota la
galeria perimetral es guanya en capacitat de ventilació.

La important intèrcia tèrmica que ofereix una coberta ajardinada col·labora a
evitar pèrdues tèrmiques. Alhora, el forjat amb cassetons d’EPS fa una
important  funció d’aïllament.

La plaça interior, a part de comunicar els espais, a l'estiu, juga un paper molt
important ja que les portes poden quedar obertes permanentment generant una
ventilació òptima a l'interior.

conducte d'impulsió d'aire climatitzat

fan-coil

PLANTA PRIMERA

ESQUEMA ZONES FREDES/CALENTES PLANTA BAIXA

Les zones de circulació, son llocs on no s'hi acumula
molta gent i estan permanentment obrint-se i
tancant-se a l'exterior. Per aquest motiu es decideix
no climatitzar-les directament   - excepte en llocs
puntuals - ja que les pèrdues energètiques serien
molt grans.

conducte de retorn

reixa de ventilació forçada

conducte de ventilació forçada

demanda enrgètica alta

demanda energètica baixa

demanda nula (exterior)

Climatització artificial
El sistema de climatització està format per 4 grans circuits organitzats en dues
zones, per les grans dimensions de l'edifici. Les bombes de calor que generen
l'aïgua calafectada, necessiten un gran intercanvi d'aire exterior per funcionar.
Així doncs es situen en dos llocs en la planta superior en contacta amb l'exterior.
El primer, sobre la zona de comptadors, amb obertures a la façana que
permeten la ventilació directa. El segon, directament a l'exterior, sobre la sala
polivalent.

Els conductes seran de 4 tubs, permetent calefactar un espai i refrigerar-ne un
altre, a la vegada. L’edifici requereix aquest sistema donada la diversitat d’usos
que s’hi duen a terme.

Els 4 tubs arriben a les unitats interiors, que s’encarreguen de transmetre
aquesta temperatura per aire a través de conductes. Hi ha dos tipus d’unitats
interiors, les climatitzadores, que distribuïran aire on s'hi acumula més volum de
persones (foyer, auditori i sala polivalent) i els fan-coils, que climatitzen petits
espais  independentment. El sistema està connectat amb l’exterior per introduïr
aire net al circuit i extreure’n del viciat.

Càlcul
zona sup. potència

Circuit 1   (0.12 KW/m²)
sala poivalent (aire) 493.2 59.2
aules artistes x4 202.8 24.3
menjardor artistes 64.7 7.8

TOTAL: 91.3 KW

Circuit 2 auditori (aire) 648.9 77.9
sala tècnica 78.7 9.47

TOTAL: 87.4 KW

Circuit 3 sala projecció 114.1 13.7
aula artistes x5 239.2 28.7
bar 141.1 16.9
cuina 16.4 1.97
wc x2 52 6.2
wc sala p. x2 18.9 2.3
wc cuina 10 1.2
aules assaig x3 277.5 33.3
control d'accés 9.8 1.14

TOTAL: 105.41 KW

Circuit 4 foyer (aire) 184.1 22.12
sala d'espera 19.1 2.3
aula taller 41.5 5
camerino x4 70.6 8.5
aula multimèdia 146.8 17.6
despatxos x2 51.7 6.2
sala reunions 62.1 7.5
aules x2 95.5 11.5
wc x2 22.8 2.73
sala tècnica 41.5 5

TOTAL: 88.45 KW

4 bombes de calor model:  dynaCIAT 350V -  potència: 105,80  kW
              dimensions 1492x883x1201mm
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