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Planta Quarta     E  1.200 Planta Coberta    E  1.200

Planta Segona     E  1.200 Planta Tercera    E  1.200

Planta Primera    E  1.200Planta Baixa     E  1.200

Planta Soterrani    E  1.200

LLEGENDA CLIMA

Conducte retorn aire climatitzat Centre
Conducte impulsió aire climatitzat Centre

Tubs frigorífics de coure (Connecten les
bombes de calor amb les climatitzadores)

- tubs d'aigua freda impulsió/retorn
- tubs d'aigua calenta impulsió/retorn

Conducte ventilació higiènica

Conductes impulsió aire exterior i posterior
filtrat i extracció aire interior Centre

Reixeta d'impulsió aire climatitzat

Conducte retorn aire climatitzat Bar

Conducte impulsió aire climatitzat Bar

Conducte impulsió aire exterior i posterior
filtrat i extracció aire interior Bar

Conducte retorn aire climatitzat Biblioteca

Conducte impulsió aire climatitzat Biblioteca

Conducte impulsió aire exterior i posterior
filtrat i extracció aire interior Biblioteca

Conducte retorn aire climatitzat Galeria

Conducte impulsió aire climatitzat Galeria

Conducte impulsió aire exterior i posterior
filtrat i extracció aire exterior Galeria

Sup total circulacions: 1138m2

Qi total circulacions: 18208m3/h
Qi total aules: 9880m3/h

NB 35       9450x2190x2190mm

Volum total circulacions: 2276m3
Volum total aules: 988m3

(Renovacions: 8)
(Renovacions: 10)

Qi total escola: 28088m3/h

Simpulsió: 0.975  (100x100cm)
Sretorn: 0.78   (90x90cm)

Sup total circulacions: 417.9m2

Qi total: 6687.4m3/h

NB 8       5950x1140x1140mm

Volum total : 835.8m3 (Renovacions: 8)

Simpulsió: 0.23   (Conducte 45x50cm)
Sretorn: 0.18 ( Conducte 40x45cm)

Superfície total : 138.1m2

Qi total: 2209.6m3/h

NB 30      5250x790x790mm

Volum total : 276.2m3 (Renovacions: 8)

Simpulsió: 0.076   (Conducte 30x30cm)
Sretorn: 0.061   (Conducte 25x25cm)

Sup total edifici: 3007.1m2

Hivern : (3007.1 x 30 kcal/h·m2) x (1KW/860Kcal·h) = 107.69KW
Estiu : (3007.1 x 50 frigories/h·m2) x (1KW/860 frigories·h) = 179.5KW

30RH-240mm de Carrier o similar

Superfície total: 349.8m2

Qi total: 5596.8m3/h

NB 5       4250x1140x1140mm

Volum total : 699.6m3 (Renovacions: 8)

Simpulsió: 0.19  (Conducte 40x45cm)
Sretorn: 0.16  (Conducte 40x40cm)

Conductes Centre

Conductes Bar

Conductes Biblioteca

Conductes Galeria

SECTORS DE CLIMA

Degut a la pròpia estructura de l’edifi ci (murs de formigó) aquest propi funcionarà com a magatzem 
d’energia gràcies a la inèrcia tèrmica del formigó. Tanmateix la varietat i corrent continu degut 
a la ventilació transversal permetran tanmateix la corrent d’aire per tot l’edifi ci. 

Tot i així  en els casos d’extrema calor/fred disposaria d’un sistema de climatització re-
gulable que permetria escalfar, refredar i renovar l’aire de l’edifi ci de manera artifi cial. 

La climatització de l’edifi ci s’aconsegueix mitjançant un sistema tot aire. Aquest tipus de sistemes 
empleen un cabal d’aire fred o calent, per tal d’aconseguir les condicions de confort desitjades uti-
litzant uns climatitzadors que impulsen l’aire per els conductes que s’encarren de climatitzar els 
espais i alhora uns altres conductes seràn els encarregats de retornar l’aire viciat al climatitzador. 
Degut a les dimensions i als usos de l’edifi ci, aquest s’haurà d’organitzar amb sectors a climatit-
zar. Així doncs, cada sector tindrà el seu propi climatitzador per tal de subministrar l’aire a cada 
zona. En el cas del centre interessa també en cas que sigui necessari poder regular la temperatura 
dels tallers o sales individualment. Per a això el sistema incorpora climatitzadors tipus fancoils 
que acabarien de regular la temperatura de l’aire de cada sala en particular.

INSTAL·LACIONS  


