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tecnologia climatització
e 1:300

SECTORITZACI Ó:
Els conductes que travessen 
sectors d'incendis van 
degudament aïllats i aquells 
que subministren aire a dos 
sectors diferents contenen 
en el canvi de sector un 
element que augmenta de 
volum amb l'increment de la 
temperatura segellant el 
conducte.

CIRCUIT 1:

CRITERI DISTRIBUTIU:

- SISTEMES INDEPENDENTS SEGONS ELS USOS:

Circuit 1 correspon a la SALA D'ACTES en planta baixa, amb una bomba de calor.
Circuit 2 correpon al BAR en planta baixa, amb una bomba de calor.
Circuit 3 correspon al MENJADOR PRINCIPAL de la planta primera, amb una bomba de calor.
Circuit 4 correspon a les ZONES COMUNES de la planta primera i segona del colze de 

l'edifici,  amb una bomba de calor.

Circuit TALLERS - SALES DE LECTURES - SALES D'ESPERA - SERVEIS... petits espais en 
què l'aportació d'aire s'efectuarà mitjançant fan-coils. Se subdivideixen en tres grups de dues 
climatitzadores per tal de poder subministrar a cada fan-coil fred o calor.

-SITUACIÓ CLIMATITZADORES:

En planta coberta en els espais destinats per aquest ús: en un extrem de la coberta a l'aire lliure i en uns 
badalots tècnics. La façana d'aquests badalots és ventilada per tal de garantir la ventilació de les màquines.

-BAIXADA DE CONDUCTES:

En cada cas els conductes baixen pels espais reservats per aquest ús, ja siguin patis strictu sensu o 
altres tipus d'espais assimilables.

-DIMENSIONAT DE CONDUCTES I MÀQUINES:

Tant les climatitzadores com els conductes es dimensionen a partir de la quantitat d'aire que s'ha de 
tractar.

EIX CONDUCTE D'IMPULSIÓ

SALA D'ACTES (planta baixa)

Superfície en planta 300 m2
Alçada d'impulsió 3,50 m
Retorn a cota 3,50 m
Ocupació mitjana => 4 renovacions/hora

300 m2 x 3,50 m x 4renov./h= 4200 m3/h
Velocitat de sortida 4m/s

Disposant d'una màquina => 4200 m3/h 
4200 m3/h x 1h/3600 s x 1s/4 m = 
conducte que surt de la màquina 0,29 m2
Baixada conducte de 70x40 cm

CIRCUIT 2:

BAR CASAL (planta baixa)

Superfície en planta 200 m2
Alçada d'impulsió 3,50 m
Retorn a cota 3,50 m
Ocupació mitjana => 4 renovacions/hora

200 m2 x 3,50 m x 4 renov./h= 2800 m3/h
Velocitat de sortida 4m/s

Disposant d'una màquina => 2800 m3/h 
2800 m3/h x 1h/3600 s x 1s/4 m = 
conducte que surt de la màquina 0,20 m2
Baixada conducte de 50x40 cm

CIRCUIT 3:

MENJADOR PRINCIPAL (planta primera)

Superfície en planta 132 m2
Alçada d'impulsió 4,50 m
Retorn a cota 4,50 m
Ocupació mitjana => 4 renovacions/hora

132 m2 x 4,50 m x 4 renov./h= 2376 m3/h
Velocitat de sortida 4m/s

Disposant d'una màquina => 2376 m3/h 
2376 m3/h x 1h/3600 s x 1s/4 m = 
conducte que surt de la màquina 0,18 m2
Baixada conducte de 50x40 cm

CIRCUIT 4:

VESTÍBUL planta segona

Superfície en planta 51,60 m2
Alçada d'impulsió 3 m
Retorn a cota 3 m
Ocupació mitjana => 4 renovacions/hora

51,60 m2 x 3m x 4 renov./h= 620 m3/h
Velocitat de sortida 4m/s

EIX CONDUCTE DE RETORN

EIX CONDUCTE D'EXTRACCIÓ

EIX DOS CONDUCTES A/DES DE FANCOIL D'IMPULSIÓ

TUB DE PUJADA

TUB DE BAIXADA

CONDUCTE VERTICAL D'IMPULSIÓ

CONDUCTE VERTICAL DE RETORN

CONDUCTE VERTICAL D'EXTRACCIÓ

BOCA D'EXTRACCIÓ A SOSTRE TIPUS GPD-160

FAN-COIL A CEL RAS

EXTRACTOR

REIXA DE VENTILACIÓ

planta baixa [casal]
+47.50

planta primera [centre de dia]
+51.00

planta segona [residència]
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planta tercera [residència]
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planta àtic [residència]
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VESTÍBUL planta tercera

Superfície en planta 64 m2
Alçada d'impulsió 3 m
Retorn a cota 3 m
Ocupació mitjana => 4 renovacions/hora

64 m2 x 3m x 4 renov./h= 768 m3/h
Velocitat de sortida 4m/s

Tenint 1 màquina => 620 +768 m3/h 
620 + 768 m3/h x 1h/3600 s x 1s/4 m = 
conducte que surt de la màquina 0,10 m2
Baixada conducte de 25x40 cm
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La ubicació definitiva dels elements caldrà replantejar-la en obra


