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Quan es tracti d'un climatitzador,
el model de la marca TROX adient, i tenint en compte les
dimensions,
l'aparell en fals sostre i el
proper possible al/s local/s a climatitzar. Calcularem les
seccions
del conductes
i retorn que neixen del climatitzador i es
el recorregut dels

Temperatura operativa (TO) i humitat relativa (HR) dins dels intervals adequats
Velocitat mitjana de l'aire dins dels intervals adequats

Volumetria de l'edifici: 3 peces

Nuclis verticals de l'edifici

Quan es trcati d'un fan-coil, escollirem el model adient de la marca TROX i, tenint en compte les dimensions,
Per
2. Disseny

calcularem els volums d'aire de

necessaris per a cada sector i les seccions de tub

zones vinculades als tres nuclis

per a

la coberta.

Per tal de garantir aquestes
es dissenya un sistema de
i
adequat per a l'edifici tot
sectoritzant els diferents locals en
del seu tamany, i
D'aquesta manera, cada local o grup
de locals que es considerin un sector
climatitzat amb una Unitat de Tractament d'Aire (climatitzador o
fan-coil) independent per garantir les seves necessitats particulars.
Un cop feta la

per a cada un dels sectors es

En el cas dels locals amb climatitzador, l'aire de
abans de reintroduir-lo.
En el cas dels locals amb fan-coil, l'aire de
l'aspira per tractar-lo.

impulsat i recollit al propi aparell, que el tracta
impulsat i recollit directament al i del local, d'on el fan-coil

el cabal d'aire a recircular (segons el volum de
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CONDUCTES D'AIRE CLIMATITZAT DE RETORN

RETORN AIGUA FREDA

CLIMATITZADORS TROX-TKM
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FAN COILS TROX-TFCU
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3. Bateria
4. Purgadors
5. Filtre
6. Boca de sortida
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