
SISTEMA VRV AMB RECUPERADOR DE CALOR

Pel que fa a la climatització de l’edifici, s’ha escollit el sistema de VRV (Volum de Refrigerant Variable) amb re-
cuperador de calor. Consisteix en una instal•lació única que ofereix calefacció i refrigeració de mane-
ra individual per a cada usuari i, per tant, permet assolir el màxim confort segons els seus requeriments.

El sistema VRV inclou una unitat exterior centralitzada i una unitat interior descentralitzada per a cada sala. Es trac-
ta d’un sistema que no només climatitza l’aire a la temperatura desitjada, sinó que també renova l’aire de l’estança.

Les prestacions d’aquest sistema permeten aconseguir de manera independent la temperatura desitjada per a cada 
usuari, gràcies al líquid refrigerant que regula la temperatura de l’aire, proporcionant un control climàtic més precís.

En els sistemes convencionals, el motor compressor funciona només quan es detecta una temperatura diferent a la que es precisa 
en cada moment. El sistema VRV en canvi, està en constant funcionament, bombejant més o menys líquid refrigerant segons la 
diferència de temperatura. Al evitar l’encesa i apagada constant de l’aparell, pateix menys desgast, cosa que beneficia l’usuari. 

El concepte de la recuperació de calor pretén aprofitar les pèrdues energètiques que es produeixen en un sis-
tema comú de condicionament d’aire. Aquest sistema permet aprofitar l’escalfor residual del líquid refrige-
rant i dur-lo cap a una altra estança on es necessiti, redistribuint el líquid refrigerant de manera convenient.

Com a criteri general de climatització de l’edifici, sempre que és possible es climatitza l’ambient a par-
tir d’una “cortina d’aire” propera a les obertures de façana, i s’extreu l’aire a l’extrem oposat de la sala.

A les habitacions, els conductes de climatització passen per sobre el sostre dels lavabos. El Fan-Coil es troba sobre l’armari, i la 
paret del capçal del llit inclou un moble amb espai per passar-hi instalacions. Un cop l’aire es troba a la temperatura adecuada, 
és conduit fins una “reixa” propera a la façana, que l’expulsa en forma de cortina d’aire per tal de compensar la pèrdua calorífi-
ca provocada per la finestra.
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