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CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
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300m2 RESTAURACIÓ

30m2 CUINA-BAR

370m2 restauració

SIMBOLOGIA CLIMATITZACIÓ

Conducte d’impulsió d’aire

Conducte de retorn d’aire de cuina i banys

Conducte de retorn d’aire de la zona restauració

SECTORITZACIÓ DE L’ESPAI SEGONS LES NECESSITATS CLIMATOLÒGIQUES

bossa d’aire calent que fa de barrera per a l’entrada de l’aire fred exterior.
El sistema elegit Øs un sócol radiant perimetral a la situació de les parades, que crea una 
a les parades, on els venedors estan mØs estàtics.
l’exterior, de caràcter dinàmic. La demanda energŁtica nomØs es concentra puntualment 
Es considera aquesta zona com el carrer. Es considera un mercat totalment obert a 

ZONA DEGUSTACIÓ I CIRCULACIÓ, MÉS DINÀMICA

col.locat a la planta baixa.
un sistema de climatització aire-aire a travØs d’una unitat de tractament de l’aire, 
A mØs a mØs, cal fer una renovació de l’aire interior. Per aquestes dues raons s’obta per 
Tot i així, Øs necessari corregir la circulació d’aire fred que circula pel triple espai.
Es disposa d’un sistema de climatització de terra radiant.
d’aire fred a les zones d’estada mØs estàtiques.
A l’hivern, es tanquen les finestres laterals de les plantes superiors per a evitar l’entrad 

temperatura Øs mØs brusc.
El sistema d’impulsió d’aire es col.locarà al perímetre del pati, on el canvi de 
col.locat a la planta baixa.
un sistema de climatització aire-aire a travØs d’una unitat de tractament de l’aire, 
A mØs a mØs, cal fer una renovació de l’aire interior. Per aquestes dues raons s’obta per 
Tot i així, Øs necessari corregir la circulació d’aire fred que circula pel triple espai.
Es disposa d’un sistema de climatització de terra radiant.
d’aire fred a les zones d’estada mØs estàtiques.
A l’hivern, es tanquen les finestres laterals de les plantes superiors per a evitar l’entrad 

 
D’aquesta manera no es disposa d’un sistema de refrigeració.
constant ventilació de l’espai.
uneix les altres àrees d’estada. Les finestres, dobertura de temporada garanteixen la 
planta baixa totalment oberta i l’efecte venturi que proporciona el triple espai que 
la 
A l’estiu, la renovació de l’aire i climatització s’aconsegueix de forma natural gràcies a 

13AINSTAL.LACIÓ CLIMA I VENTILACIÓ
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ZONA RESTAURACIÓ

col.locat a les encavallades a la planta 2.
Per a la difusió de l’aire s’utilitzarà un difusor lineal, empotrat al cel ras a la planta 1 i 

S’utilitzarà un intercambiador per aprofitar l’energia de l’aire de retorn.
de calor: una caldera.
Per a la climatització s’utilitza una unitat de tractament d’aire i una unitat de generació 

U.T.A. Difusor lineal
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