
Unitat interior casset penjada del forjat amb anclatges i tacs 
de neoprè.

Unitat interior split empotrada al falç sostre i penjada del for-
jat amb anclatges i tacs de neoprè.

Difussor d’impulsió d’alumini extrudit per clima. Lames 
orientables i regulador de cabal.

Difussor d’extracció d’alumini extrudit per clima. Lames 
orientables i regulador de cabal.

Conducte frigorífic d’impulsió aïllat al 100% amb coquilla aï-
llant flexible tipus AF.

Conducte frigorífic de retorn aïllat al 100% amb coquilla aï-
llant flexible tipus AF.

Conducte aire d’impulsió de fibra de vidre, secció mínima 
30x35cm

Conducte aire de retorn de fibra de vidre, secció mínima 
30x35cm

Unitat condensadora exterior múltiple recolzada sobre es-
tructura de tramex amb 4 suports antivibratoris i conexions 
aïllades fins la unitat interior

Reixeta extracció dels banys

Conducte d’extracció de banys

Unitat exterior d’extracció d’aire

Lavabos P.Baixa

Àrea infantil

Unitat de tractament d’aire (UTA). Motocondensadora exterior rooftop (AIRE-
AIRE). Amb sistema de recuperació i free-cooling (AUTÒNOMA)

Cafeteria

Unitat exterior d’extracció amb sistema de recuperació. Motocondensadora ex-
terior rooftop (AIRE-AIRE)

Àrea general

Zona treball intern

Motocondensadora exterior - Bomba de calor (AIRE-LIDUID). Transport 
d’energia fins el punt de consum.

Unitat de tractament d’aire (UTA). Motocondensadora exterior rooftop (AIRE-
AIRE). Amb sistema de recuperació i free-cooling
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