
Planta +3 - Coberta de la Nau i tallers
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vistos, formant part de l'estètica de la 

A la sala polivalent els conductes són 

per al pas dels conductes

A la sala d'assaig s'aprofita la biga Pratt 
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impulsant l'aire des dels laterals

d'assaig passen arran dels murs, 

Els conductes de retorn d'aire de la sala 
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circulen pel cel ras

circulació de l'aigua i de retorn d'aire 

A les plantes superiors, els conductes de 
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Planta segona - Sala polivalent, sala de gestió i vestidors comuns

Planta baixa - Sala d'assaig, foyer i cafeteria
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s'hi encabeixen les maquinàries per als tallers

Part de coberta rebaixada 1,2m respecte la resta, 

Extracció d'aire - Vertical

Conducte d'aigua vertical

Aire exterior

Retorn d'aigua

Anada d'aigua

Fan-coil de sostre

Fan-coil de pared

Conducte ocult

Pas vertical

UTA

Extracció d'aire

Retorn d'aire

Impulsió d'aire

Aire entrant

Aire sortint

Llegenda

entrada/sortida d'aire a través de la façana

UTAs als laterals de la sala de control, amb 

mesures reduïdes i preparat per anar ocult

Fan coil de pared Airwell AWN

servida, possibilitant la canalització d'aire amb més llibertat

a diferència d'altres, aquest model funciona separat de l'estança 

Fan coil de sostre Airwell AWN

energèticament

7. Fusteria existent, molt poc eficient 

l'admissió d'aire cap al fan coil

6. Obertura realitzada a façana per a 

5. Reixa d'impulsió d'aire

existent

practicables coincidint amb la fusteria 

4. Vidre i fusteria Technal Unicity, 4 panys 

SmartForm TWS462 de Phillips

3. Lluminària de bany de paret model 

d'aire per al fan coil

2. Trasdossat Knauf W622, deixant cambra 

1. Fan coil de paret Airwell AWN

Clima i ventilació

50-60%20ºC4-10Grans sales/teatres

50%15-18ºC2-3Sales d'exposicions

50-70%18-20ºC3-8Locals de treball

40-60%18ºC5-8Lavabos d'oficines

40-60%15ºC10-15Lavabos públics

humitat relativatemperaturarenovacions/horalocal

les renovacions de l'aire per hora que es requereixin

No obstant, aquestes temperatures de disseny es veuran afectades segons el tipus de local i 

40-50% hr21-23ºChivern

45-60% hr23-25ºCestiu

s'estableixen unes temperatures adequades com a objectiu de disseny:

Segons RITE - L'aire requerit és de qualitat IDA2 o IDA3

seva climatització

Normativa, dimensionat i característiques de l'aire interior i la maquinària necessària per a la 

Estratègia, esquemes i predimensionat del sistema aire-aire

corrents d'aire.

amb compte amb la velocitat, ja que un excés provocaria 

·L'aire fred cau cap avall i es formen feixos d'aire; cal anar 

manera uniforme i no es produeixen corrents.

empès per l'aire impulsat cap avall; s'escombra el local de 

·L'aire calent tendeix a posar-se sota del sostre, però és 

-Cas idoni-

Conducció d'aire de dalt a baix 

les conduccions.

i facilitar notablement el recorregut de 

1,5m d'espai per a encabir maquinària 

estàndard en molts edificis, s'obtenè 

aquesta alçada a uns 3m, alçada 

de les caixes d'escala. Només baixant 

poc aprofitable, com la part superior 

dos punts concrets on aquest alçada és 

altes (+4.5m) pero baixar els forjats en 

S'aprofita el fet de tenir plantes molt 

Coberta

escombrant tot el local.

manera uniforme cap amunt, evitant corrents d'aire i 

·L'aire fred es manté avall més temps, sent empès de 

l'usuari, i els feixos d'aire escombren tota la sala.

manera que el canvi de temperatura és ràpid a l'alçada de 

·L'aire calent s'impulsa des dels laterals, a baixa alçada, de 

-Cas idoni-

Conducció d'aire de baix a dalt

reixes per a la impulsió i reixes per a l'extracció.

adequat: sistemes oscil·lants o de propulsió en lloc de 

solucionable mitjançant el mecanisme d'impulsió 

produïr zones mortes o curtcircuits. Aquest fet és 

fred no tindra tant abastament com el calent, es poden 

velocitats d'impulsió per evitar corrents. Com que l'aire 

·L'aire fred cau ràpidament cap avall; cal vigilar les 

curtcircuit. 

es completa i segons les proporcions es pot produïr un 

s'aconsegueix així un gran abast, pero l'escombrada no 

·L'aire calent s'impulsa al local des de sota del sostre; 

-Fan-coil + recuperació de calor-

Conducció d'aire de dalt a dalt
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unificant unitats i aïllant S, obtenim que S = Q / (3600 x V)

Finalment, per a determinar les seccions dels conductes, es fa servir l'equació Q = V x S 

23.100 kcal/hpotència frigorífica màxima

74.700 kcal/hpotència calorífica màxima

0.66m x 4.02mmida 25Tallers

144.000 kcal/hpotència frigorífica màxima

461.000 kcal/hpotència calorífica màxima

7.366m x 1.516mmida 63Sala polivalent/assaig

aquests caudals, com les seccions dels conductes segons la velocitat desitjada. (taula 3.7 RITE)

Amb els caudals d'aire, es poden predimensionar tant les màquines necessàries per a moure 

5100 m^3/h  =x3 ren/hora= 1700m^3400m^2 x 4.25m

Tallers dreta

3570 m^3/h =x3 ren/hora= 1190m^3 280m^2 x 4.25m

Tallers esquerra

8.100 m^3/h=x3 ren/hora31.5m x 16.6m x 5.3m = 2771.37m^3

Sala d'assaig

18.000 m^3/h=x 6 ren/hora28m x 16.6m x 6.3m = 2928.24m^3

Sala polivalent

Diferenciarem 4 àrees diferents: Sala polivalent, Sala d'assaig, tallers esquerra i tallers dreta.

cada sala cada hora.

Segons aquestes dades, el primer que cal és quantificar quin volum d'aire s'haura de renovar a 

(intercanviador de calor).

intercanvia l'energia amb l'aigua que impulsarà 

reben aire de l'exterior, i el sistema de retorn 

eficiència del sistema. Tots els fan-coils dels tallers 

una menor pèrdua de càrrega i en una major 

recorreguts molt més curts, cosa que redunda en 

lloc de servir per plantes, s'aconsegueixen 

Dividint els sectors de clima d'aquesta manera en 

opaques.

mitjançant doble vidre i trasdossos a les parts 

de la Nau es realitza una millora energètica 

finestres antigues. Per la cara interna de les façanes 

agafen aire de l'exterior a través d'obertures a les 

Aquests s'ubiquen sota les finestres, a baixa altura, i 

tant s'opta pel sistema de fan-coils, com als tallers. 

sistema aire-aire emprat a la sala polivalent, i per 

A les plantes de la Nau és poc viable climatitzar pel 

retorn de la Sala polivalent.

pel sostre, fent coincidir els conductes amb els de 

amb més facilitat als usuaris, i el retorn es realitza 

Sala polivalent. S'impulsa a baixa alçada per arribar 

A la Sala d'assaig el sistema aire-aire és invers al de la 

nocturna exterior de l'edifici.

façanes, que ajudarà a formar la imatge 

instal·lar un sistema d'il·luminació de les 

A més, s'aprofita la cambra d'aire per a 

compten amb sistema d'extracció d'aire.

coils i extraient-lo a través dels banys, que 

captació d'aire exterior per mitjà dels fan 

realitzant la renovació de l'aire a traves de 

servir fan coils a les cambres d'aire; i 

sistema de climatització aigua-aire fent 

trasdossat separat de la façana; instal·lar un 

col·locant un vidre interior adicional i un 

millorar l'aïllament tèrmic de les façanes 

S'ha pres la decisió d'actuar en 3 fronts: 

temperatura a l'hivern es preveu més freda. 

la superfície de captació solar, per tant la 

condicionat. En aquest projecte es redueix 

punt d'haver instal·lat aparells d'aire 

la pitjor època de l'any és l'estiu, fins al 

energèticament. Segons els actuals usuaris, 

façanes de la Nau la fan molt poc eficient 

Les àmplies obertures vidriades de les 

Ivanow

Millora enertgètica de la façana de la Nau 
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