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Boca d’impulsió

Bomba de calor

Conducte d’impulsió de xapa 
metàl·lica aïllada

Conducte de retorn de xapa  
metàl·lica aïllada

Boca d’expulsió d’aire biciatConducte d’expulsió a l’exterior de 
xapa metàl·lica aïllada

Boca d’admissió d’aire exterior
Conducte d’admissió a l’exterior de 
xapa metàl·lica aïllada

Situació: Barcelona
Categoria: Higrometria 3 o inferior zona C
Temperatures de confort: Hivern-21ºC /50%hr
               Estiu- 23ºC /50%hr
Temperatura mínima: 0ºC
Qualitat de l’ambient segons activitat: 
  Auditori o sala de conferències, oficines i  bar:
  - activitat 1,2 Met / qualitat B /Tº operativa 23ºC/velocitat mitja hivern 0,15 estiu 0,18
1.2.1 Ventilació de locals segos RITE
Categoria d’aire interior IDA 2: Aire de bona qualitat 
Caudals segons IDA 2 0,83 l/m2

 

DADES segons RITE

Degut a que hi ha dos programes molt diferenciats a cada edifici, s’utilitzaran dos sistemes passius 
mecànics per a cadascun d’ells. A la Nau Ivanow hi col·locarem un UTA i al nou volum un altre que 
distribuirà a diferents zones climàtiques.

Bar
Sales polivalents nou edifici
Edifici Nau ivanow

ZONES CLIMÀTIQUES

Com recomana la RITE, per a edificis d’exposició, representació, teatres, auditoris, etc. el sistema de 
climatització tot aire té un bon funcionament.

Aquesta climatització activa es realitzarà als espais de producció i treball. No es considera necessari 
climatitzar els espais generals com els foyers i els dobles espais, pero sí garantir la ventilació i renova-
ció de l’aire

El tractament de climatització es farà amb una màquina climatitzadora autònoma amb un sistema tot 
aire.

Les unitats teminals d’aquest sisema són unitats de difusió: difusors i reixetes
La unitat central és la unitat de tractament d’aire (UTA) o climatitzador on té lloc el tactament de l’aire 
que s’impulsa als espais a climatitzar. Les màquines tenen admissió i extracció exterior i impulsió i 
retorn interior. L’aire passa a través d’una bateria de calor o de fred, per l’interior de la qual hi circula 
aigua/líquid calent o fred. Aquesta bateria serà alimentada per una bomba de calor amb funciona-
ment geotèrmic.

Utilitzarem dues UTA’s:     A. Volum existent + tallers planta -1
      B. Nou volum i part soterrada
          Aquesta UTA se situa en planta soterrani amb dos circuïts:
     1. Bar(planta -1)
     2. Sala polivalent 1/Sala polivalent 2/ camerins (nou volum)

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ ACTIVA -TOT AIRE

INSTAL.LACIONS


