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La climatització de l'edifici està dividida en dos nuclis verticals

segons la seva utilització i posició. El sistema es desenvolupa

mitjançant la utilització de climatitzadores de calefacció i

refrigeració amb deshumectació.

Per abarcar el colum de l'edifici i els diferents usos es

planificaran dos nuclis climatitzadors independents.

- Nucli climatitzador 1: Espai distribuidor i biblioteca.

Aquest nucli abarca els espais servidors principals tanmateix els

lluernaris de l'escala. Tot el bloc de la carbonera: espais de

biblioteca, aules gimnàs en l'ultima planta.

El nucli es situa a la coberta del nou edifici, sobre els nuclis de

serveis amagat per el mur de carga estructural.

L'accés serà desde l'escala de emergència de la carbonera.

INSTAL·LACIONS

INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ

- Nucli climatitzador2 : Espais polivalents, entitats i tallers

Aquest nucli abarca tots els espais polivalents i tot el bloc de

l'edifici existent d'urgell 26: totes les entitats i tallers i en planta

baixa el bar i l'espai comercial.

El nucli es situa en un entresòl de la ultima planta de urgell 26

sobre els nuclis de serveis d'aquest.

L'accés serà desde l'escala de l'edifici avans d'arribar a la

coberta.

Respecte els lavabos, no presentaran climatització algun al igual

que els espais de magatzem i neteja. Si que tindran un sistema

d'extracció d'aire viciat.

Dins de l'edifici trobem els dos lluernaris principals, aquests no

estaran climatitzats de forma mecànica. Aquests espais estaran

atemperats pel fet de tenir climatització en l'espai de "hall"

adjacent. Però aquests espais tindran ventilació per efecte

ximeneia a l'estiu i acumulació de calor per efecte hivernacle a

l'hivern.

Cada nucli de climatització tindrà dos sistemes

diferents de climatització per aire segons les

dimensions de l'espai i del seu ús.

-Sistema aire-aire: escollit per els espais de més

dimensió, com els espais polivalents, els tallers,

gimnàs, bar i biblioteca en planta baixa.

Els conductes de distribució seran rectangulars i

aniran per dins del fals-sostre en les zones de la nova

edificació (distribuidor i espais polivalents).

En les zones d'edificis existents rehabilitats els

conductes seran circulars d'acer galvanitzats i vistos

al igual que els forjats.

Calcularem els conductes a partir del volum i

renovacions per hora segons la utilitat. La pàgina

www.isover. net ens dona les dimensions d'aquests

conductes.

.

Planta baixa climatització 1:200 Planta 1 climatització 1:200 Planta 2 climatització 1:200

Planta 3 climatització 1:200 Planta 4 climatització 1:200

-Sistema aire-aigua: escollit per els espais de més

petits, o espais de difícil accés amb els conductes

com aules, despatxos, sales d'entitats...

Els conductes seran per aigua amb líquid refrigerant

fins arrivar als Fan-coil que regulara l'entrada i sortida

d'aire a l'estança. Els conductes d'aigua seran tractats

desde la unitat de bomba de calor.

Esquema de funcionament dels Fan-Coils

Baixants conductes aire-aire de secció circular (acer galvanitzat). Impulsió/Retorn

Baixants conductes aire-aire de secció rectangular(fibra). Impulsió/Retorn

Disfusor circular d'aire en fals-sostre. Impulsió/Retorn

Reixetes d'aire en conductes circulars d'acer galvanitzat. Impulsió/Retorn

Conductes de fibra rectangulars dins el fals-sostre. Impulsió/Retorn

Conductes d'acer galvanitzat vistos.  Impulsió/Retorn

Climatitzador

Bomba de calor

Baixants conductes aigua refrigernat. Impulsió/Retorn

Conductes aigua refrigernat. Impulsió/Retorn

Unitat Fan-Coil en fal-sostre

Unitat Fan-Coil amagat en doble envà.

Reixeta d'extracció d'aire exterior renovada.

Shunt d'extracció d'aires de lavabos i cuines

Extractor

Reixetes i boques d'extracció en lavabos i cuines

Conductes d'extracció d'aires

Esquema sistemes de climatització passius a l'estiu:

- Efecte ximeneia

Esquema sistemes de climatització passius a l'hivern:

- Efecte hivernacle

Nucli màquines 2

Àmbit nucli 2

Espais sense climatització

Nucli màquines 1

Àmbit nucli 1

Espais sense climatització

- Ventilació creuada


