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545.6mm
Temperatura mitjana (Tmm):

Velocitat mitjana del vent (a 10m):
Humitat relativa mitjana:

1.3m/s
Sud
71%

+12.00

+11.50

+11.00

Planta coberta
E 1 | 500

canals que amb un pendent del 2% deriven l'aigua cap a els
La
manteniment

de coberta recullen cada 150m2 l'aigua acumulada en un
baixant de 70cm de diametre segons normativa vigent. Es

Es projecten diferents circuits de

d'aigues pluvials ja que suposen una despesa al voltant del

UNITAT DE

UNITAT DE

DE FRED

DE CALOR

de trens i autobusos disposa de
projecte del intercanviador.

* sistema aire-aigua

lavabo 0.10
0.46

aire
exterior

0.69

CLIMATITZADOR
AIRE-AIGUA
TIPUS
FANCOIL EN
LOCALS,
OFICINES I
HABITACIONS
HOTEL

0.50

La temperatura de l'aigua de subministrament ha de ser

segons els usos de l'edifici i

- circuit de l'hotel
- circuit del centre comercial

reapofitament d'aigues pluvials a grises.
El regim pluviometric es de 545.6mm/anuals

dutxa 0.10
rentaplats 0.20
pica 0.75
hidrant 16.60

de l'edifici
la finalitat d'aconseguir el control i el
de les condicions ambientals
per assolir la

conducte de retorn aire

*fan.-coil

cota-7
cota-10
cota-12

ESTRATEGIA

CONCEPTE

ARQUITECTURA

ESTRUCTURA

aire
provinent
botigues

CLIMATITZADOR
AIRE-AIRE
EN ZONES
COMUNS I
PASSADISSOS

independent al

SISTEMES
-Sistema AIRE-AGUA (hotel i centre comercial)
El sistema aire-aigua funciona amb la unitat de tractament tipus FAN-COIL.
El sistema consta de una unitat externa que escalfa o refreda l'aigua.
Aquesta arriba a la unitat interna, els fan-coils, on el ventilador,
a
l'aigua, introdueix arie fred o calent al espai a climatitzar. Els fan-coils
aparells dissenyats especialment per
adossats o encabits a
qualsevol parament.
petites unitats de tractament de
destinades
a filtrar i refredar o escalfar les condicions ambientals, facilitant la
de
tractat. Dissenyats amb un baix nivell sonor,
consum
i alt rendiment. Repartiment homogeni de
i
de
Aquest sistema es ideal per les botigues, oficines i les
habitacions de l'hotel ja que cada espai
ser climatitzat segons els
requeriments dels seus ocupants. La
a aquestes elements

sistemes compactes que contenen el circuit complert de
en
una sola
i intercanvien calor amb aire tant en el evaporador com en
el condensador, dissenyades per a la seva
amb conductes d'aire que
distribueixen el fred o el calor a
de reixetes a les diferents zones
del edifici. La
a la coberta i normalment els conductes de
i retorn es connecten per la part inferior o per un lateral de la
Disposen d'una
de ventiladors axials per intercanviar calor amb
l'exterior.

