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SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ

S'ha previst un sistema capaç de donar fred a l'estiu i calor a l'hivern mitjançant
bombes de calor exteriors i unitats terminals de tractament d'aire repartides per les
estances.

L'avantatge d'aquest sistema és que proporciona fred i calor en funció de les
necessitats

A planta primera trobem ubicada la sala de màquines exterior que ventil·la
directament a l'exterior gràcies a un tancament metàl·lic perforat

A cada planta trobem una màquina interior ubicada al fals sostre. D'aquesta
màquina en surt el conducte principal d'impulsió d'aire; i d'aquest les conduccions
derivades, en paret o sostre, que impulsaran les sales i la zona comú.

La recuperació de l'aire es fa mitjançant reixes de retorn ubicades a les parets, que
mitjançant plenum, circulen fins al fals sostre, i d'aquest a la màquina de cada
planta

LLEGENDA CEL RASOS

Cel ras continu fonoabsorbent e:15mm col.locat en perfils tipus "U" fixat a forjat.

LLEGENDA CLIMATITZACIÓ

H= 3.05mH= 2.80m

PLANTA COBERTA

PLANTA SEGONA

PLANTA PRIMERA

PLANTA BAIXA

PLANTA PLAÇA

VENTILACIÓ

La correcte ventilació de l'edifici s'efectua de manera natural en gairebé la seva
totalitat gràcies al sistema constructiu que combina façana ventilada i obertures
practicables, per garantir la ventilació de façana i la renovació de l'aire interior. Els
serveis són les úniques peces dotades d'extractors de ventilació a travès dels
conductes de sanejament.

El bar està previst de ventilació forçada mitjançant un conducte de 40cm de
diàmetre que arriba fins la coberta.

Les ventilacions de l'estació transformadora s'han desplaçat mitjançant ventilacions
per plenum, ja que es el sistema que tenen actualment, conservant la superfície de
ventilació.

MÀQUINA PRINCIPAL

MÀQUINA SECUNDARIA

MÀQUINES TIPUS "DAIKIN-VRV"

ESQUEMA TIPUS DE VENTILACIÓ

AÏLLAMENT TÈRMIC

Les característiques dels materials utilitzats per a l'aïllament tèrmic i com a barrera
contra el vapor i la seva col.locació hauran de complir amb lo especificat a
l'instrucció UNE 100171.
Els materials utilitzats per al revestiment interior dels conductes de xapa, els
gruixos i la col.locació hauran de complir amb lo especificat a la UNE 100172.

Conducte d'impulsió aïllat acústicament (d.max = 350 mm)

Maquina secundaria dintre de fals sostre

Maquina principal ventilada a façana

Difusor rectangular d'impulsió 450x200mm d'alumini en tabica per conducte

Difusor rectangular de retorn de 450x200mm d'alumini en envà per plenum

Difusor rotacional d'impulsió de 400mm de diàmetre d'alumini en fals sostre

Ventilació Bar

LLEGENDA

1_REIXA IMPULSIÓ PARET
2_REIXA IMPULSIÓ SOSTRE
3_REIXA RETORN (TRESBOLILLO)
4_CONDUCCIÓ PRINCIPAL
5_DERIVACIONS CONDUCTES
6_PLENUM
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