
La teperatura de comfort a l’hivern estarà compresa entre 

18º - 22 ªC i a l’estiu a 23ªC. Les habitacions i els espais co-

muns es climatitzen individualent mitjançant fan-colls, que 

es troben connectats a un circuit d’aigua freda i a un altre 

d’aigua calenta. 

Tots els conductes que travessen diferents sectors d’incen-

dis estan correctament aïllats i es col·loquen sistemes anti-

vibradors en el punt de connexió amb les màquines.

Les unitats habitacionals es ventilen forçadament a través 

d’una ventilació de doble fl uxe, que assegura l’extracció 

de l’aire viciat dels banys i simultàniament impulsa aire nou 

de l’exterior al dormitori. La resta d’espais també es venti-

len forçadament mitjançant aquest mètode col·locant els 

conductes d’extracció a cuines i banys, i els d’impulsió a 

zones d’estar.

L’aire d’extracció puja fi ns a la coberta on abans de ser 

expulsat passa per un recuperador de calor, que permet 

mitjançant el encreuament de l’aire d’extracció i el nou 

aire d’entrada, recuperant part de l’energia tèrmica de 

l’aire que s’expulsa.

L’extracció dels fums de la cuina es fa mitjançant campa-

nes extractores amb uns conductes individuals, que  pu-

gen fi ns a la coberta.

ESQUEMA TIPUS RESIDÈNCIA

PLANTA COBERTA

PLANTA QUARTA

PLANTA TERCERA

PLANTA SEGONA

PLANTA PRIMERA

PLANTA BAIXA

PLANTA SOTERRANI

RECUPERADOR 
DE CALOR

Recuperador de calor

Muntants d’extracció

Muntants d’admissió

Reixa d’extracció ventilació híbrida

Reixa d’admissió ventilació híbrida

CUINA
ESTAR

ZONES COMUNES

BANY

UNITAT HABITACIONAL

aire d’extracció

aire d’impulsió

aire net 
d’impulsió

aire viciat 
d’extracció

Ventilació

Fan - coll

Reixa d’extracció

Reixa d’admissió

Xarxa de distribució d’aigua freda

Xarxa de distribució d’aigua calenta

Climatització

Conducte individual de Ø 150 mm

Extracció de fums
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CLIMATITZACIÓ, VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ DE FUMS ESQUEMA TIPUS RESIDÈNCIA

PLANTA MÒDUL INDIVIDUAL     PLANTA MÒDUL COMPARTIT      PLANTA MÒDUL APARTAMENT     

MÒDULS HABITACIONALS   e: 1/100

PLANTA BAIXA - CLIMATITZACIÓ  e: 1/200

CALEFACCIÓ

REFRIGERACIÓ

PLANTA SOTERRANI  e: 1/200


