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CLIMATITZACIÓ.  E 1/1000

SITUACIÓ DELS APARELLS DE CLIMATITZACIÓ.   E 1/500

Distribució d'aigua. Distribució dels tubs de ventilació, d'impulsió i de retorn.

SANEJAMENT E 1/500

Es garanteix el confort tèrmic i la renovació d'aire a través del sistema de
climatització per aire. Com que l'edifici es composa del volums diferents
que acullen activitats diverses, es centralitza la producció d'aigua freda
o calenta que es distribueix per l'edifici fins als climatitzadors o fan-coils
per cada espai, segons s'escaigui.

Els espais més grossos o que poden acollir un volum de gent gran
puntualment disposen d'un climatitzador dedicat. Aquests són el hall, el
bar, la sala polivalent i el gimnàs. Els climatitzadors se situen de manera
que puguin obtenir aire de renovació a patis adjacents. Els tubs que
transporten l'aire tractat i el de retorn passen pel cel ras i, excepte en el
gimnàs, baixen per les façanes per tal d'impulsar més propers al terra,
per inundació. L'aire viciat s'expulsa a través del mateix climatizador,
excepte en el cas del bar, que s'expulsa a través de la cuina.

Els espais comunitaris, de dimensions més reduïdes i amb usos més
esporàdics, es climatitzen amb fan-coils al cel ras que impulsen a prop
de les parts amb més pèrdues energètiques (obertures, parts vidriades) i
obtenen aire de renovació per façana. L'aire s'expulsa per sobre pressió
per les cuines.

Finalment, les habitacions i despatxos disposen d'un fan-coil dedicat
regulable des de cada estança, que obté l'aire de renovació per façana, i
que expulsa l'aire viciat a través dels "shunts" dels sanitaris.

Les refredadores d'aigua es troben en l'espai intersticial entre la
residència i la mitgera més interior, a nivell de planta 3a. Aquest espai es
troba totalment ventilat i descobert, i queda dins del volum de l'edifici.
Just a sota, en el mateix espai però a nivell de planta 2a, se situen les
calderes per a escalfar l'aigua de climatització a l'hivern. Des d'aquests
punts situats en vertical és des d'on es distribueix l'energia fins a cada
aparell climatitzador.

Zones climàtiques de l'edifici

Esquema del climatitzador (hall, sala polivalent i gimnàs) Esquema del climatitzador del bar

Climatitzador HALL

Climatitzador SALA POLIVALENT

Climatitzador BAR

Climatitzador GIMNÀS

Zona comunitària
climatitzada amb fan-coils

Estança  climatitzada
amb fan-coil regulable

SECCIÓ ESQUEMÀTICA
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ESQUEMA DE DISTRIBUICÓ D'ACUMULADORS PER PLANTA

ESQUEMA DE FUNCIONAMENT DELS COL·LECTORS SOLARS
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