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Climatització

Difusor d’aire lineal en falç sostre Madel LSD 
amb aletes orientables

Retorn d’aire lineal 

Difusor d’aire circular de sostre Madel RXO

Retorn d’aire circular de sostre Madel RXO

Conducte d’impulsió

Conducte de retorn

Conducte Fan-Coll impulsió / retorn calent

Conducte Fan-Coll impulsió / retorn fred
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Pel que fa a la climatització del projecte es diferenciaran dues zones d’acord a les 
activitats que s’hi realitzen. Aquest sistema permet l’estalvi d’energia regulant la 
temperatura dels espais necessaris.

 Zones comuns: temperatura constant, on sempre hi pot haver usuaris i do 
 nada també la dimensió dels espais.
 Franja intermitja: En els casos de sales tancades, com infermeria o 
	 consultes,	el	sistema	permet	regular	la	temperatura	o	fins	i	tot	tancar	els			
 aparells quan es necessitin.
 Habitacions: El sistema permet regular la temperatura de cada 
 habitació com també l’opció de tancar l’aparell.

Sistema de climatització
Instal.lació composada per:
1. Màquina productora de calor i fred, ‘refredadora’, la qual pot produir ambdós a la 
vegada
2. Unitat de tractament d’aire per assegurar la reovació i qualitat de l’aire (aquesta 
unitat pre-tractarà l’aire tant en temperatura com en grau d’humitat). 
S’instal.len climatitzadors a cada planta per així distribuir l’aire mitjançant els conductes 
pertinents per tota la planta, aconseguint d’aquesta manera, un grau de climatització 
i comfort òptims. 
A les zones comunes la temperatura serà constant, mentre que a les zones 
d’habitacions o sales tancades serà regulable per mitjà de termostats.

Unitat de Tractament d’Aire Planta refredadora refrigerada per aire

Climatizador vertical  | CTA-VR

Climatizador vertical  | CTA-VR

Climatizador vertical  | CTA-VR
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Planta primera    e. 1/300

Planta Segona   e. 1/300

Planta Primera  e. 1/100

1.  UTA. Intercanviador de calor. Es col·loca un per cada zona climàtica 
de	l’edifici,	un	per	les	zones	comuns	i	l’altre	per	a	les	habitacions	i	altres	
sales tancades.
2. UE (unitat exterior): 330*950*1350mm
3. Sala d’instal·lacions. Recull totes les instal·lacions verticals de les 
plantes inferior, connectant també el sistema a les plaques solars de la 
coberta.
4. Plaques solars: total de 60 plaques solars distribuïdes al llarg de la 
coberta. Es veuen integrades en l’inclinació de la coberta de 42º de 
pendent.
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Coberta   e. 1/300


