
SISTEMA CONFORT PASSIU

INÈRCIA TÈRMICA DELS FORJATS DE LLOSA MASSISSA

Els forjats de llosa massissa són reguladors tèrmics de l’espai, degut a la seva gran inèrcia 

tèrmica, permetent la acumulació de calor i l’amortiment de les temperatures extremes.

SISTEMA CONFORT ACTIU

EL  sistema de climatització està format per dos sistemes, un per les zones comunes (sis-

tema aire-aire) i l’altre per les zones d’us privat; habitacions, zones comunes dels blocs mul-

tipacients i les zones d’infermeria.

ELECTRICITAT

AIRE-AIRE
La climatització mitjançant aire-aire es realitza a partir d’una climatitzadora central que 

proporciona calor i fred a tres UTAs. Cada UTA alimenta a un dels tres sectors d’incendis. El 

sistema també incorpora la renovació d’aire amb recuperador de calor.

AIGUA-AIRE
La climatització mitjançant aigua-aire es realitza a partir d’un sistema VRV de tres tubs amb 

sistema de renovació d’aire, que permet la regulació de temperatura a gust del pacient. El 

sistema també està compartimentat  amb els tres sectors d’incendis. La extracció d’aire es 

realitza en dos punts, un en l’habitació i l’altre dins el lavabo. La renovació d’aire es realitza 

a través dels fancoils, per introduir el aire ja climatitzat. 

Càlcul de la bomba de calor

Per un desgast energètic estàndard cal aportar 75W de potència per m2.

917 m2*75Wx0’8 = 55020W = 55KW

Cada sector constarà de d’una boba de calor de 55 kW.

Càlcul de la bomba de calor

Per un desgast energètic estàndard cal aportar 75W de potència per m2.

3819 m2*75Wx0’8 = 229140W = 229,2KW
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El circuit d’electricitat es basa en una estació transformadora situada a la planta 
de instal·lacions, que es alimentada des de la central d’instal·lacions de tot el 
recinte hospitalari. Seguit de la caixa general de protecció,el comptador del edi-
fi ci, el quadre general del edifi ci, connecta a la presa de terra i un subquadre per 
planta situat a al costat del bloc principal d’infermeria.

El circuit de telecomunicacions està format per l’avís d’atenció a les infermeres, 
el sistema de televisió, el servei de internet, la telefonia i la xarxa informàtica 
pròpia del hospital. Aquesta compta amb un espai sota coberta i un espai per 
planta  al costat del bloc principal d’infermeria.

El gasos medicinals es distribueixen a tot el recinte mitjançant la planta tècnica 
de tot el hospital, situada a la planta dos, coincidint amb la planta dos del mòdul 
d’hospitalització i la planta d’instal·lacions del hospital. A la planta d’instal·laci-
ons si ha disposat un espai per instal·lar els dipòsits i elements necessaris per a 
la seva distribució dins el mòdul d’hospitalització.
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