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C L I M A T I T Z A C I Ó 

Normativa d’aplicació:
- RITE , Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis
- Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, pel que s’aprova el Regla-
ment de Seguretat per a instal·lacions frigorífiques y les seves instruc-
cions tècniques complementaries
- NTE , Normes Tecnològiques de l’Edificació
- NBE CT 79, Condicions Tèrmiques en els Edificis
- NBE CA 88, Condicions Acústiques en els Edificis

Justificació de la solució adoptada:

La principal caracterítica de l’edifici que condicionarà la seva climatit-
zació és la diversitat de les activitats que ofereix. Per una banda, les 
zones d’ús continu i per l’altre les d’ús altern. Això comporta sectoritzar 
la climatització i alhora utilitzar diferents sistemes:

 _ Zona 1: Biblioteca+ Arxiu

 _ Zona 2: Sala Polivalent

 _ Zona 3: Treball intern 

Per a cada una de les tres zones s’han instal·lat equips amb funcio-
nament independent entre ells, situant-se en les sales d’instal·lacions 
corresponents.

_Zona 2 i 3 _ Sistema VRV

Aquest sistema s’utilitza en espais de volum més reduit i d´ús intermi-
tent.

El sistema de Volum de Refrigenrant Variable és capaç de variar la quan-
titat de fluid refrigerant que es subministra a cadascuna de les unitats 
interiors, amb una única línia de líquid i una de gas per tal de donar fred 
i calor.

El sistema VRV amb recuperador de calor disposa de 3 tubs de refri-
gerant i pot donar simultàniament refrigeració i calefacció a diferents 
locals o dependències segons la demanda.

 Bomba de calor      Unitat independent 
      fan coil tipus Cassete

PLANTA BAIXA                      e 1/200 PLANTA SOTERRANI       e 1/200PLANTA COBERTA                       e 1/200

_ Zona 1 _ Sistema Aire-Aire

Aquest sistema s’utilitza en espais de grans dimensions i on el reque-
riment d’aïllament acústic és elevat. Cal tenir present que el pas d’aire 
impulsat es faci a velocitat baixa i que alhora permeti una climatització i 
renovació d’aire constant i silenciosa.  

Esta format per una bomba de calor que extreu energia de l’exterior i 
la cedeix als locals a climatitzar a la temperatura de confort mitjançant 
conductes. En funció de la proximitat del punt de servei els conductes 
han de dimensionar-se per no tenir una pèrdua de càrrega que dificulti 
les condicions de confort desitjades. 

Per tal d’optimitzar el seu funcionament, s’han col·locat dues UTA, una 
que climatitza la zona NORD-EST i un altre UTA que climatitza la zona 
SUD-OEST.

Unitat Tractament Aire (UTA)          Difusor Lineal

tub refrigerant alta pressió - calor
tub refrigerant baixa pressió - fred

tub refrigerant retorn

V E N T I L A C I Ó

La correcta VENTILACIÓ de l’edifici s’efectua de 
manera natural en gairebé la seva totalitat grà-
cies 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 que venti-
len mecàniament mitjançanat conductes con-
nectats a un extractor situat a l’àrea tècnica. 
Aquesta solució evita la presència d’elements 
sobresortints a la coberta. 


