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CLIMATITZACIÓ 15Ampliació del museu d'art modren de Ceret

P.F.C. ETSAV, Joan Manel López Capdevila
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-La sala de màquines de sobre el hall de la sala de conferències centralitza les dues 
bombes de calor del museu: la de la sala d'actes i la de la sala d'exposicions.

-Agafa aire a través de les obertures practidacades al parament vertical, on es mante la 
sub-estructura de la façana ventilada i es preveuen uns talls horitzontals a pedra per 
tal de millorar el trànsit d'aire. D'aquesta forma només es veuen uns talls a la pedra 
amagant l'obertura 

-expulsa l'aire amunt ja que és descoberta.

-La climatització de la sala d'exposicions comença a la bomba de calor situada sobre el 
hall, els conductes descendeixen al magatzem des d'on, penjats del sostre, es ramifiquen 
a banda i banda al llarg de la sala.

-L'impulsió de l'aire es fa per reixetes quadrades situades a la part baixa del panell 
expositiu, a ran de terra.

-L'aire retorna per la part superior del panell amb els conductes situats darrera 
d'aquest, tancant així el circuit

-Al mateix temps es preveuen finestres practicables als lluernaris per tal d'evacuar 
possibles bosses de calor

-la sala de conferències té la seva bomba de calor també sobre el hall.

-Tant l'impulsió com el retorn es fan per reixetes situades al cel ras, les d'impulsió es 
situen a la part central sobre les butaques, i les de retorn als passadissos laterals

-Per aproximar el nombre de reixetes d'impulsió s'ha realtitzat el càlcul seguent:

- La sala d'exposicions té un volum aproximat de 2400 m3, si volem fer tres 
renovacions cada hora necessitarem moure 7200 m3 per hora, o el que és el mateix 
2 m3 cada segon, amb una velocitat de 1,2 m/s.
Dividint el volum d'aire a renovar entre la velocitat desitjada trobem que 
necessitem 1,70 m2 de sortida d'aire. 
Cada reixeta  fa 0,3m x 0,3m, per tant són 0,09 m2 de superficie.
dividint la superfície necessària entre 0,09 m2 de cada reixeta, resulten 19 
reixetes.

- La sala d'exposicions té un volum aproximat de 1000 m3, si volem fer tres 
renovacions cada hora, necessitarem moure 3000m3 per hora, o el que ès el mateix 
0,84 m3/s cada segon, amb una velocitat de1,5 m/s.
Dvidint el volum d'aire a renovar entre la velocitat desitjada, trobem que 
necessitem 0,56 m2 de sortida d'aire. 
Cada reixeta  fa 0,3m x 0,3m,.
dividint la superfície necessaria entre 0,09 m2 de cada reixeta resulten 6 reixetes.
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Màquina exterior multisplit

-L'annex de l'ajuntament es climatitza mitjançant splits. En el cas de l'oficina d'informació 
al turisme 2 splits cassete. Al segon pis es preveuen 3 consoles murals

-Les bombes de calor es situen sobre coberta, els freons descdendeixen per la façana 
ventilada i arriben pel cel ras a cada consola.

Split cassete

Split mural

REIXETA D'IMPULSIÓ
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