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la unificació del sistema de climatització ni el de renovació d'aire.
La diferència d'ús i d'horari d'utilització dels dos edificis, no permeten 

UTA 
d'unadispondran biblioteca, la com d'infants llar la Tant calor. de 

es farà mitjançant un sistema mecànic i la climatizació amb bomba
d'aire renovació La independent. sistema seu el tindrà edifici Cada 

pròpia.

LLAR D'INFANTS

s'utilitzarà la meitat del dia, l'altre meitat, la llar d'infants queda buida.
només curt, però continuat horari un amb edifici d'un tracta Es 

BOMBA DE CALOR

BIBLIOTECA

bomba de calor.
amb refrigeració i climatització de sistema un proposa es l'edifici de 

volumétriques característiques i dimensions les a degut així, i Tot horari. 
La biblioteca, té un ús continuat al llarg del dia, i sempre mantè el mateix 

VENTILACIÓ MECÀNICA - UTA

sistema
Als edificis de la biblioteca i de la llar d'infants, es proposa el mateix

 d'extracció i renovació d'aire.

a desplaçar l'aire calent a l'altra costat de les estances.
sistema de climatització per tal d'aprofitar la mateixa extracció per 

al contrari costat al col·locaran es extractors els d'infants, llar la A 

directament a la UTA.
dirigirà es conducte aquest freds, com calents fluxos a per Tant 

ventilació.correcta una d'assegurar tal per fain-coils als encarats 
A l'edifici de la biblioteca, en canvi es situaran a l'espina de l'edifici

VENTILACIÓ NATURAL

carrer amb una gelosia feta de peces ceràmiques.
del vistes les de i directe solar radiació la de protegint-se carrer, al  

Totes les aules ventilen directament al pati central i la barra e serveis,

farà 
ho nord-est, façana la a troba es que del cas el en i forjats, dels 

pujada la de resultants obertures les per ventilen es passadisos Els 
ventilació.bona una d'asegurar tal per l'edifici 

ot per repartides obertures amb projectada està d'infants, llar La 

tambè per tres patis.

t

les èpoques d'estiu.
durantl'edifici de altes parts les a concentrat calent l'aire sortir fer 

permetràque el lluernaris, pels venitalarà es superior planta La 

abatibles.seran que i l'edifici, de perímetre del part 
grana troben es que fusteries les de superiors parts les a gràcies 

La planta baixa de la biblioteca es ventila de forma no mecànica, 

climatitzar 
de haver sense determinat, moment un en ús faci es on aules 
les només refredar o escalfar podran es manera, D'aquesta zona. 

cada a independent manera de fer-ho i sales, les ràpidament 
refredar i escalfar permet que ja sistema aquest proposa Es 

l'edifici.tot per l'aire repartiran fain-coils de grup d'un 
travésa que  aire-aigua sistema un És calefacció.  i refrigeració 

la a per calor,  de bomba  d'aerotèrmia, sistema un proposa 
Tant  a la zona d'aules  com a la barra de  serveis i passadissos, es 

tot l'edifici.

Bomba de calor Ciat Fan coil Rpiz per fals sostre

Reixetes impulsió/extracció

través de les obertures practicables dels lluernaris.
Extracció d'aire calent acumulat a la part superior de l'edifici a 

EXTRACCIÓ
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RETORN AFS

RETORN ACS

SUBMINISTRAMENT D'AFS

SUBMINISTRAMENT D'ACS

UNITAT DE FAN-COIL

PLANTES
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un clima homogeni i sense canvis bruscos de temperatura.
a l'hora d'escalfar els espais. El que es busca en tot moment és crear 

efectivitat major una així asegurar per perímetre, al l'edifici, de freda 
part la a disposats estaran sistema el composen que coils fain Els 
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