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Boques d’impulsió

Boques de retorn

Unitat fancoil
(600x600x285mm)

Conductes d’impulsió

Conductes de retorn

Conductes d’aire tractat
Conductes de freons calents
Conductes de freons freds

Conductes verticals ventil·laciò 
forçada

Conductes verticals aire tractat

Conductes verticals aire pobre

Montant freons freds

Montant freons calents

Xunt ventil·lació forçada

Mur radiant

_CLIMATITZACIÓ:

Lògica projectual:

Com es pot comprovar el centre cultural i l’hotel funcionen 
com ha dos edificis independents per tal de poder complir 
les necessitats de cadascun sense afectar a l’altre, per 
altre banda també es facilita que d’aquesta manera pugui 
haver-hi dos propietaris, un de públic per al centre cultural 
i un de privat per a l’hotel. Per aquesta raó els sistemes de 
climatització també funcionen de manera separada.
Dins de cada edifici hi ha dos sistemes de climatització:
Per una banda una climatització individualitzada. Les estan-
ces petites, que poden treballar de manera independent i 
de forma puntual, com poden ser aules, habitacions, ofi-
cines, sala de conferencies, sala d’actes, etc, s’utilitza un 
sistema de fan-coils individualitzats permetent regular les 
condicions de cada espai segons les necessitats requeri-
des a cada moment. Val a dir que aquest sistema reque-
reix que les estances estiguin correctament aïllades i amb 
materials amb poca inercia, per tal d’assolir les condicions 
de confort el més rapidament possible.
Pel que fa a les zones d’ús més continu com poden ser 
el hall, l’ateneu, el bar i les dobles alçades, s’utilitzarà un 
sistema de murs radiants. Es pretent amb això jugar amb 
les inercies del murs. Per tal de regular-ne el grau d’hu-
mitat adient pel confort i assegurar les renovacions d’aire 
necessaries s’utilitzarà un sistema de aire-aire. Els espais 
esmentats són de grans dimensions, necessitant doncs un 
gran volum d’aire i per tant un requeriment calorífic elevat. 
El sistema aire-aire ja està pensat per espais de grans 
dimensions, pot garantir una renovació per hora de 6 o 7 
perfectament.

Pel que fa a la ventilació de la resta d’estances es planteja 
un sistema de ventilació principalment natural. Però espais 
com poden ser lavabos, cuines, magatzems i zones de 
calderes disposen d’extracció mecànica mitjançant xunts.

RESERVACIONS  per pas d’instal·lacions:
El projecte té una estructura formada per murs de formigó 
armat, i per tant, caldrà tenir ben clar com funcionen i el 
lloc de pas de les instal·lacions de l’edifici. Cal tenir ben clar 
per on passen els conductes de ventilació ja que acostu-
men a tenir unes dimensions importants i per tant s’haurà 
de reserva uns espais de pas per a ells. Així doncs, en 
un estudi previ, es faran unes reservacions per tal de no 
afectar a l’estructura i que aquest passos no s’hagin de fer 
a posteriori afectant a l’estructura havent de tallar part dels 
murs afectant a l’armat interior.

Els aparells es situaran a les cobertes dels respectius edifi-
cis fent que quests tinguin contacte amb l’aire lliure. També 
s’intenta que aquests tinguin un fàcil accés per a les feines 
de manteniment.

SISTEMES de climatització utilitzats:

Sistema mixt amb recuperació de calor

Sistema mixt amb ventilació conectada als elements terminals

Sistema de climatització tot per aire

Sistema de climatització zonificada segons usos

Sistema aire
ús puntual

Sistema radiant
ús continu
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m2 m3 aire/h Q

CENTRE CULTURAL

HALL 31 124 4 496

ATENEU 168’75 675 6 4050

BAR 79’27 317’08 6 1902 6982

CUINA 16’79 66’80 8 534

S. CONFERENCIES 127’5 510 5

S. ACTES 72 288 5

ESPAI EXPOSICIONS 153 612 5

AULES 98 284 4

S. REUNIONS 30 90 3

DESPATXOS 23’80 71’40 3

ZONES PAS 40 120 4

HOTEL

10 HABITACIONS 200 600 3

HALL 57’65 230’60 4

ZONES PAS 46 138 4

RESTAURANT 68’57 274’28 6 1645’68 2236

CUINA 18’47 73’88 8 591’04

DIMENSIONAT DE CONDUCTES
Q = 3600 x Velocitat x Secció
Suposem una velocitat de 6m/s

Per la zona de l’ateneu amb un cabal de 6982m3 aire/h secció 
= 35cm2

Per la zona del restaurant amb un cabal de 2236m3 aire/h secció 
= 15cm2


