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CRITERIS DE DISSENY DE CLIMA

Una estació de tren,requereix poca climatització, doncs al ser un espai obert i de pas, 
climatitzar-ho per tal d’aconseguir una temperatura de confort, seria una gran desesa en-
ergètica. Per aixó la climatització de les andane si vestíbul es realitza mitjançant un sistema 
pasiu. mitjançant l’efecte hivrnacle a l’hivern i la ventilació creuada a l’estiu, es soluciona 
la climatització de les andanes.
Les àrees a climatitzar mitjançant elemnts mecànics es redueixen als locals de bar-restaurant, 
botiga i oficines.
Per al disseny de climatització s'han tingut en compte 
- l'estalvi energètic
- horaris de funcionament
- localització de l'edifici

Per tal de millorar el rendiment energètic s'ha previst una sectorització d'àmbits que permeti 
la utilització de subsistemes específics, amb un ús de diferents règims de climatzió en funció 
de les necessitats requerides, ja que cada zona té una demanda diferent (oficines, andana, bar-
restaurant, pàrquing..)

FAN-COIL
S'utilitza en els espais de dimensions reduïdes, com el bar-restaurant, la botiga i les oficines. 
Es tracta d'un sistema format per un ventilador serpentí alimentat per aigua, que presenta les 
següents aventatges:
- Sistema silenciós, ja que no té circulació d'impulsió-retorn.
- Permet un control individualitzat de les diverses estances. Cada una disposa d'una bateria pro-
jectada er la circulació d'aigua calenta o freda)
- Conducte de dimensions reduïdes.
- Facilitat d'instal·lació. Aquesta es basa en el principi de transferència de calor mitjançant 
aigua.

INSTAL·LACIÓ
Cada unitat té una doble entrada d'aigua (freda/calenta) i dues canalitzacions de retorns. 
La renovació d'aire es produeix mitjançant la ventilació directa per les obertures exteriors.
La instalació va suspesa dins del cel ras mitjançant mecanismes antivibració.
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