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A l'hora de disenyar el sistema de climatització de l'edifici, s'ha tingut en compte certs factors:
- Estalvi energètic
- Diferents horaris de funcionament
- Localització de l'edifici.

Així, amb la voluntat de millorar el rendiment energètic, s'ha previst una sectorització d'ambits
que permeti la utilització de diferents sistemes específics. Ai´ò afavoreix l'ús de diferents rèims
de climatització en funció de les necessitats requerides. Com és d'entendre, no es el mateix el
funcionament d'un gran Hall a doble espai que un sector d'oficines, que un local comercial.

Per aquest motiu s'ha optat per dos sitemes bastant diferents:
_FAN COIL a la zona de locals i oficines
- Sistema AIRE-AIRE per el hall

Finalment, a l'aparcament i a les andanes s'ha creat un sistema de desfumatge d'impulsió i
expulsió d'aire amb motors seguint el CTE.

LLEGENDA DE SÍMBOLS
Ventilació natural

Climatitzador aire-aire

Climatitzador aire-aigua
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Reixa d'impulsió puntual

Reixa d'impulsió linial

Reixa de retorn linial a terra

Reixa d'impulsió linial

Conducte d'impulsió

Conducte de retorn

Conducte de retorn sota paviment

Conducte vertical d'impulsió

Conducte vertical de retorn

Motor d'impulsió d'aire

Conducció líquida suspesa

Muntant líquid

Cassette hidrònic per a sostre

Hi-wall hidrònic per a paret

Secció longitudinal  E: 1/250

Secció transversal  E: 1/250

FUNCIONAMENT DE LES PLAQUES SOLARS

Col.locació i manteniment

Situat a la zona de locals, l'atenció als viatgers i les oficines, és a dir, als llocs més compartimentats i de
gran varietat d'horaris i regims, podem definir el Fan Coil com:
- Sistema silenciós, ja que no necessital la circulació d'impulsió i retorn.
- Control individual dels diferents locals i oficines. Cada un disposa de bateria      projectada per circular
aigua freda o calenta.
- Dimensió reduïda dels conductes
- Facilitat d'instal.lació: es basa en el principi de la transferéncia de calor mitjançant un líquid, de baix  cost,
fàcil d'aplicar i no contaminant (aiuga)

Instal.lació:
- Cada unitat té una doble entrada d'aigua (freda/calenta) i dues canalitzacions de retorn.
- La renovació de l'aire es produeix mitjançant la ventilació directe per les obertures exteriors.
- Suspès del sostre a través de mecanismes antivibradors o penjats de la paret segons es desitgi.
Hem creat tres àreas de subdivisió:

Sistema Fan Coil

Àrea d'atenció al viatger

Àrea de locals comercials

Àrea d'administració interna

A l'area d'atenció als viatgers i banys, i als locals comercials de planta baixa, hem emprat uns
difusors al fals sostre amb una capacitat calorífica de 8 KW cadascuna.
Amb auqest sistema podrem distribuir l'aire fins a 4 direccions i assegurar la ràpida mescla de
l'aire d'impulsió amb el de l'habitació. A més, a més, el seu funcionament es molt silenciós.

Pel que fa a l'àrea d'administració interna, l'existencia de petits boxes, la menys altura lliure dins el
fals sostre, i l'existència dels lluernaris d'il.luminació, es porta a optar pel model de sostre penjat o la
paret, depenent del model de difusor, amb una potencia menor de 4 KW,  que ens portarà a
col.locar-ne 2 a les oficines de doble planta, una a cada planta, i un a cada box lateral

Sistema tot d'aire, són aparells compactes condensats per aire. Un aparell cobrirà el gran hall
de distribució.
És un sistema amb uns conductes de gran dimensionat i potent. Per això, els seus conductes
aniràn especialment aïllats amb llana de roca en tot el seu recorregut i col.locats a sobre el cel
ras, degudament anclats a l'estructura amb fixacions antivibratories. Alhora, la màquina
climatitzadora es col.loca dins un encapsulat que impedeix que transmeti vibracions

Sistema aire-aire (roof-top)

Difusor fals sostre
Difusor sostre

Compliment CTE DB-HS sore aire interior
- Caudal de ventilació mínim: 120l/s per plaça
365* 120l/s = 43.800l/s
- Sistema per depressió amb admissió i extracció mecànica
- Existirà una obertura per cada 100m2 o cada 10m de longitud per evitar estancaments de gasos.
- S'han de disposar de diferents reds d'extracció i admissió amb els seu corresponent aspirador
mecànic. en funcions de les places (P)
- Número de red d'extracció quan P>80
1 + part entera de P/40 = 10 reds.
- Proporcionalment tenim que cada red abarca una superfície de 1550m2
- Velocitat de l'aire pel conducte: 6m/2
- Àrea de conducte necessari: 0,2m2
- Secció conductes:  30x20cm
- Els aspiradors corresponen a una dimensio de 80x80x80cm

ESQUEMES DE FUNCIONAMENT
Sistema Fan CoilBOMBA CALOR

AIGUA-AIRE

Sistema Roof top

Recirculació

Captació aire exterior

Expulsió aire

DIFUSOR
Retorn

Captació aire exterior

Expulsió aire
RECUPERADOR
DE CALOR

BOMBA AIRE-AIRE
FRED-CALOR REVERSIBLE

Aire climatitzat

Aire de retorn

Comporta de regulació

Comporta de regulació

Anàlisis inicial

El Lloc
Les intencions
Emplaçament i situació

Descripció del projecte

Plantes

Façanes i seccions

- Planta Baixa
- Planta Hall i andanes

- Planta Aparcament

Solucions tècniques
Estructura
Seccions constructives
Instal.lacions

- Coberta
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