La

de l'edifici

per objectiu maximitzar el confort en l'edifici, quan les

Aquesta,
per
l'escalfament i el refredament de l'edifici,
la
i el tractament de l'aire. La normativa
a seguir es recull al "Reglamento de

El sistema que
aire-aire. S'han escollit dos tipus de
per splits de
paret o de sostre, i per conductes. El sistema de splits
en les aules, despatxos i
oficines, ja que permet controlar individualment la temperatura de cada espai, amb
dels altres. El segon cas es
a la cafeteria, que a part de tenir una
gran, pot tenir una alta
i per
Amb el

S'utilitzen dos tipus de splits: les unitats de sostre i les unitats de paret, en

de

Per a disposar d'aire natural, a les plantes cobertes se situa la majoria de
agrupada pels sectors als quals
aire. Cada aparell
de fer treballar
diverses unitats pertanyent a la mateixa planta i zona. Excepte en el cas de
per

De manera general es poden dimensionar els aparells tenint en compte que calen
aproximadament 100 Kcal/h per m2, o 50 Kcal/h per m3.
els
de
de
i
desenvolupats a
responen al manual "Aire
acondicionado" d'Angel
Miranda (que exposa els criteris similars al manual de
"Carrier").
S'han calculat les
per a tots els espais, exceptuant els que
molt similars
entre ells. Per exemplificar-ho s'ha triat el cas de la cafeteria, que
el
desfavorable, i
on
caldria calcular les dimensions dels tubs
ja que la seva
aniria
minvant en el seu recorregut. En aquesta zona s'hi hauran d'instal.lar dues

Planta primera

Planta coberta

Planta baixa

Planta tercera

Planta segona
LLEGENDA
Split paret Mitsubishi
PKFY-P15-100VBM/VHM/VKM

El soterrani alberga l'arxiu de la Biblioteca Nacional de Catalunya, on hi ha documents molt antics i valuosos
que cal preservar en condicions
constants. Per a garantir aquestes
actualment hi ha
sis grans lloses sobre la planta baixa, que permeten la
al soterrani.
el projecte proposa

VRF (planta coberta)
Split (unitat de paret)
Split (unitat de sostre)
Unitat interior de conductes

Dimensionament de les ventilacions per garantir les condicions
Distribuidor de refrigerant

Split sostre Mitsubishi
PCFY-P40-125VKM
Cal renovar el volum d'aire un cop per hora com a
i a un cabal de
1,92m3/s. Suposant que l'aire va a una velocitat
de 2m/s,
necessitarem 3,06m2 d'area d'intercanvi amb l'exterior, en el sostre de la
planta soterrani.

Bomba de calor
Mitsubishi
PUHZ-RP250YKA

Reixeta de retorn

Unitat interior conductes
Mitsubishi PEFY-VMA

N
PFC Aline Petit

Escala 1/250
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