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NOVA TERMINAL DE PASSATGERS AL MOLL DE SANT BERTRAN / PORT DE BARCELONA

ALUMNE / LLUÍS TORRENT MAS PLÀNOL / CLIMATITZACIÓ i VENTILACIÓ IIESCALA / 1:250

XEMENEIES EN COBERTA E:1/500

En la coberta ens apareixen tres punts d'evacuació d'aire, que corresponen als nuclis de ventilació de lavabos i banys, i a
l'extracció de fums de la zona de cuines del restaurant.

Zonificació i esquema d'instal·lació de climatització en Planta Principal E:1/250

Zonificació i esquema d'instal·lació de climatització en Planta Primera E:1/250

DETALLS VENTILACIÓ LAVABOS I BANYS E:1/100

Detall 06 Detall 07

Detall 06

Detall 07

NOTA: El nº de màquines dibuixades en el plànol, és orientatiu, la quantitat definitiva sortiria d'un càlcul acurat de les necessitats dels diferents espais.

Esquema climatització Espais Planta Principal i Recollida Maletes E:1/300

Fancoil tipus cassete en falç sostre

A les oficines, botigues i restaurant, el sistema emprat es
basa en una sèrie de fan-coils col·locats al fals sostre de tal
manera que permet un ús independent en cada un dels
espais.

Cada unitat treballa autonomament, podent escalfar unes i
refredar d'altres en un mateix moment, gracies al sistema de
quatre tubs.

El cassete de sostre, ha de rebre aire de retorn i aire de
l'exterior de renovació

Vestíbuls i planta principal
Sistema Aigua-Aire. Bomba de calor en sala de màquines de
la planta entreplanta, d'on surten els tubs que van fins a les
unitats climatitzadores col·locades en el fals sóstre. De la
climatizadora surten els conductes que repartiran l'aire tractat
per tota la zona. Així mateix la màquina rep aire de retorn del
propi interior i aire de renovació de l'exterior.

Botigues
Les botigues es climatitzen amb el sistema Aigua-Aire de
quatre tubs, que arriben de la bomba de calor situada en la
sala de màquines de la planta entreplanta. Els tubs arriben a
les diferents climatitzadores situades en els falsos sostres
des d'on s'expulsarà l'aire tractat. Aquí s'opta per una
climatitzadoras tipus cassete, que centralitza l'expulsió, retorn
i renovació de l'aire.

Zona no climatitzada
Banys, zones d'escales, accessos secundaris, cuines, magatzem,
sala de màquines, són totes elles zones que es decideix no
climatitzar.

Oficines
La zona d'oficines  degut a la seva fragmentació es decideix
climatitzar amb un sistema de climatitzadores tipus cassete
ubicades en el fas sostre. Els tubs d'aigua arriben a la
climatitzadora provinents de la bomba de calor situada en la
sala de màquines de la mateixa planta.

Recollida de maletes
Aquest gran espai es climatitzarà amb el sistema Aire-Aire, la
seva proximitat a la sala de màquines, on s'ubiquen les
bombes de calor, fa que els recorreguts dels conductes
siguin més curts i es pugui usar aquest sistema sense
problemes.

Restaurant
Es decideix climatitzar amb el sistema Aigua-Aire, col·locant
climatizadores en el fal sostre, de manera que es pugui
potenciar més o menys una zona o altre segons demanda
d'ús en cada moment.

ZONIFICACIÓ


