
CLIMATITZACIÓ   

PLANTA BAIXA   1:400

CLIMATITZACIÓ NATURAL

CRITERIS DE CLIMATITZACIÓ
Es busca una correcta ventilació natural als espais d’ús diari, com són les aules, restaurant, administració, garantint obertures 
adequades a cada un dels espais.
La façana ventilada garanteix un estalvi energètic en refrigeració. 
La coberta ajardinada i el forjat alleugerit proporcionen un bon aïllament.
Les proteccions solars a les obertures a sud-est i sud-oest eviten l’entrada de radiació directa.
Els lluernaris al foyer i a la sala polivalent, ajuden a crear moviment d’aire.

CLIMATITZACIÓ ARTIFICIAL

CRITERIS DE CLIMATITZACIÓ
Degut a la diversitat de programa que acull l’edifici, la independència de les instal·lacions climàtiques és primordial per al 
bon funcionament i pel consum optimitzat d’energia. Es fa una sectorització en 9 zones, d’aquesta manera els diversos espais 
poden funcionar amb horaris diferents sense implicar a la resta.
A banda de climatitzar, s’ha de garantir una renovació d’aire provinent de l’exterior a cada sala. Aquesta es realitza 
amb màquines UTA, que tenen unes dimensions considerables. Aquestes màquines es localitzen en les dues terrasses 
d’instal·lacions a coberta, situades el més aprop possible de la zona on donaran servei. Els conductes, de gruixos superiors a 
40cm, s’instal·len al cel ras. (secció conducte = cabal / velocitat )

Sectorització en 9 zones:

1)     Teatre       
2)     Escenari          
3)     Petit auditori    
4)     Foyer     
5)     Camerinos     
        PB, magatzems i aules assaig  
6)     P1, P2, P3 aules               
7)     Sala polivalent   
8)     Restaurant    
9)     Aparcament,               
         magatzem i trasters       

SISTEMES UTILITZATS PER CLIMATITZAR

UTA: Unitat de tractament d’aire en la qual es tracta l’aire que s’impulsa al local. Ideal per climatitzar espais grans i amb grans 
quantitats d’aire de renovació a introduir. El pas d’aire impulsat a baixa velocitat permet una climatització i renovació d’aire 
constant de manera silenciosa. 
Equipades amb recuperador de calor, free-cooling i barreja d’aires (en zones amb qualitat d’aire 1).
L’ús dels recintes és puntual, i la climatització es posarà en funcionament abans i durant l’activitat. 
 
Una refredadora els proporciona aigua freda, i l’aigua calenta els hi arriba de la caldera de pellets, situada al soterrani. 
Aquesta última té una potència màxima de 160kW, i es connecta a un dipòsit d’inèrcia de 5000L que en garanteix un bon 
funcionament en potències baixes, evitant així el malbaratament d’energia. 
2 UTAs funcionen connectades a una bomba de calor (sala polivalent i restaurant)

PLANTA SOTERRANI   1:400

PLANTA PRIMERA   1:400PLANTA SEGONA i TERCERA   1:300

EDIFICI POLIVALENT   1:400 EDIFICI RESTAURANT   1:400

Superfície          kW           Ocupació     Ren. exigida     Renovacions/h    Velocitat    Maquinària
       (0,1kW/m²)           RITE   aire

VRV: El sistema VRV amb recuperació de calor disposa de tres tubs de refrigerant i pot donar simultàniament refrigeració i 
calefacció a diferents locals o dependències segons la demanda. La recuperació de calor permet aprofitar el sobrant de calor 
d’una zona que s’ha refrigerat, per calefactar-ne una altra. Amb aquest sistema el control climàtic és més precís i s’optimitza 
l’energia. 
Cada unitat interior rep aire net provinent d’una UTA amb recuperació de calor. 
L’activitat en aquests espais es portarà a terme de manera prolongada o intermitent al llarg del dia.

Sala climatitzada per una UTA amb barreja d’aires

Ventilació mecànica
Aparcament i trasters: La ventilació es realitza amb dues xarxes de conductes amb admissió i extracció mecànica, mínim amb 
una obertura per cada 100m². Les obertures d’admissió es troben en les zones de circulació i les d’extracció en les zones 
d’aparcament. Hi ha un sistema de detecció de monòxid de carboni que activa els aspiradors mecànics.

Banys i cuines: disposen de ventilació amb extracció mecànica amb un extractor mecànic connectat a un conducte vertical 
que va fins a la coberta. 

Sistema VRV amb unitats interiors de cassete Sistema VRV amb unitats interiors de conductes

Unitat de Tractament d’Aire (Recuperador de calor, Free-cooling, Barreja d’aires)

Refredadora

Bomba de Calor

Volum de Refrigerant Variable

Conducte vertical d’impulsió d’aire tractat

Conducte horitzontal d’impulsió d’aire tractat
Difusor d’aire tractat i reixa

Conducte vertical d’impulsió d’aire exterior (amb recuperació o no)

Conducte horitzontal d’impulsió d’aire exterior (amb recuperació o no)

Difusor d’aire exterior

Conducte vertical de recuperació d’aire viciat

Conducte horitzontal de recuperació d’aire viciat

Extracció, en punt singular o reixa, d’aire viciat

Conducte vertical d’extracció d’aire viciat, directament a l’exterior

Conducte vertical d’impulsió d’aire exterior, directament de l’exterior

Conducte vertical extracció forçada de cuines i banys

Conducte de ventilació forçada

Extractor, ventilació forçada

3 tubs sistema VRV

Unitats interiors (cassete o conductes)

Tubs d’aigua calenta provinents de caldera

Caldera de Pellets

Dipòsit d’inèrcia

LLEGENDA

472 m²
200 m²
200 m²
722 m²
200 m²
490 m²

1029 m²
517 m²
175 m²

1816 m²
425 m²

47,2 kW
20,0 kW
20,0 kW
72,2 kW
20,0 kW
49,0 kW
103 kW

51,7 kW
17,5 kW

-
-

600p
40p

165p
600p

73p
149p
432p
721p
100p
61pl

-

8 l/s
8 l/s
8 l/s
8 l/s
8 l/s

12,5 l/s
12,5 l/s

8 l/s
8 l/s

120 l/s
0,7 l/s

17338 m³/h
1152 m³/h
4752 m³/h

17338 m³/h
2102 m³/h
6705 m³/h

19444 m³/h
20764 m³/h

2880 m³/h
7320 m³/h
1071 m³/h

UTA-NCS12
UTA-NCS1
UTA-NCS6
UTA-NCS12
UTA-NCS2 i VRV
UTA-NCS8 i VRV
UTA-NCS13 i VRV
UTA-NCS13
UTA-NCS4
       -
       -

SECTORITZACIÓ

3 m/s
3 m/s
3 m/s
6 m/s
6 m/s
6 m/s
6 m/s
6 m/s
6 m/s

-
-

Documentació de referència: CTE DB HS 2 i 3, CTE DB SI, RITE, Decret d’Ecoeficiència en Edificis, Guia Estalvi i Eficiència 
Energètica en edificis públics.

FOYER TEATRE     SECCIÓ A-A’    1:200 SALA POLIVALENT     SECCIÓ B-B’    1:200 AULES GRANS CENTRE CULTURAL    SECCIÓ C-C’    1:200
CLIMATITZACIÓ NATURAL - VENTILACIÓ CREUADA

CLIMATITZACIÓ ARTIFICIAL
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L’ATENEU SANTBOIÀ REVIU
EQUIPAMENTS CULTURALS A SANT BOI DE LLOBREGAT ANNA NADEU PUIG-PEY      ETSAV     PFC   GENER 2014situació i estratègia proposta construcció estructura instal·lacions
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