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instal.lacions _ climatització

CLiMATiTZACiÓ PB _ E 1/250

SiSTEMA dE CLiMATiTZACiÓ

El sistema de climatització divideix els espais segons el tipus d’ús que se li dona, i també segons 

el volum del espai a climatitzar. Per un costat estaran els petits espais del sòcol que estaran 

climatitzats per sistemes d’aire-aigua, amb sistema VRV, col.locant fancoils en cada sala a cli-

matitzar però establint dos espai on ubicar els compressors de les màquines. Per l’altre costat 

trobem la sala polivalent i l’auditori-teatre, que degut al seu gran volum estaran climatitzats per 

sistemes de climatització per aire-aire, des de U.T.A.’s independents.

- CLiMATiTZACiÓ PER AiRE-AiRE

Auditori

L’auditori ubicarà la maquinària d’aire acondicionat en un espai ventilat, especialment des-

tinat per aquesta funció. En aquest punt es generarà i tractarà per ser enviat a través de 

conductes de 1,2x0,6m que  plènums cap a la platea i l’escenari. degut a la distància, la 

climatització del foyer es realitzarà a través d’una U.T.A. de suport ubicada sobre em magat-

zem, que rebrà refrigerant des de l’a UTA principal però no aportarà aire fresc.  

Polivalent

La sala polivalent ubicarà la maquinària d’aire acondicionat en l’espai ventilat que queda en 

una cota superior. des de allà les màquines introduiran l’aire climatitzat a través de conduc-

tes de 1,2x0,6m que es distribuiran per la part superior de la sala, quedant vist entre les 

plaques del cel ras. Per altre banda el conducte de retorn estarà situat en la part inferior, 

embegut en la solera que pavimenta la sala.

- CLiMATiTZACiÓ PER AiGUA-AiRE

Tallers

dividirem el sòcol en tres zones, cadascuna amb el seu equip VRV. Un equip climatitzarà les 

sales i els tallers, un altre el restaurant i l’àrea de gestió i un últim els camerinos. Els conduc-

tes de refrigerant transcorreran pel plènum de cel ras del passadís fins a alimentar cada 

faincoil individual per a cada sala, amb la finalitat d’adequar-se a la necessitat requerida per 

cada sala en cada moment.   
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