Criteris de diseny
El proposit del diseny del sistema de climatització és el de aconseguir un confort tèrmic en aquelles situacions extremes on el propi edifici no satisfà els mínims de confort. Tot i que l'edifici es
disenya per asolir el màxim confort utilitzan els elements naturals: sol, ventilació, protecció solar, necessitats de cada espai, etc.
Donat a les diferents necessitats programàtiques dels equipaments utilitzem 3 sistemes diferents:
- Biblioteca: sistema aire-aire i sistema aigua-aire (fan-coils).
- Escola bressol i vivendes: sistema de calefacció radiant.
- Locals sistema aigua-aire (fan-coils).

Sistema aire-aire

Sistema calefacció radiant (reversible)

A la biblioteca tenim sales grans amb molt volum d'aires, en aquest
cas és mès aconsellable utilitzar els sistemes per aire.

El sistema de calefacció radiant es el triat per mantenir el
confort tant el les vivendes com en l'escola bressol.

Aquest sistema ens permet aportacions d'aire exterior sense ser
tractat previament. si les conducions de l'aire exterior ens ho permet,
reduint així el consum energetic.

Com aquest sistema funciona mitjantçant l'escalfament de
un serpentí col·locat sota del paviment interior (per radiació)
ens proporcionarà un bon confort a les vivendes estalviant
entre un 15% i 20% respecte d'altres sistemes, sense
perdre confort tèrmic. Aquest mateix sistema pot ser
reversible, es a dir al estiu la bomba de calor refreda l'aigua
del tubs a uns 15 graus aconseguint així refrescar la
temperatura interior.

Col·locant una bomba de calor comuna a la coberta de la
bilblioteca, s'escalfa o es refreda l'aire. D'espres es condueix cap a
cada una de les 3 plantes on les màquines climatitzadores regulen
tots els paràmetres de confort necessari. Aqui es on aportem aire
exterior per renovar l'aire.
L'aire es reparteix per les sales gracies als conductes d'impulsió i de
retorn (separats entre ells 6 metres) repartint i recollint l'aire
homogeniament. En aquest conductes de retorn es on s'associen
els conductres que aporten aire exterior, així conseguim la renovació
d'aire exigides.

A l'escola d'infans on els espais son mès grans ens
proporciona un gran confort ja que el sòl es on es duran a
terme una gran part de les activitats infantils d'aquesta
manera el confòrt serà màxim.

Sistema aigua-aire (fan coils)

La climatització per aigua-aire consisteix en la col·locació de
bombas de calor a la coberta per escalfar un circuit d'aigua
que portara aigua calenta o freda al aparells de climatització
de cada sala. Aixó ens permet regular la temperatura de
cadascún de les diferents sales independentment. Aquest
sistema alhora ens redueix la secció dels conductes dels
sistemes aire-aire.
S'utilitza aquest sitema en tots els llocs on existeixen sales
independents unes de les altres. Als locals de la planta
baixa a les diferents sales de la escola bressol i de la
biblioteca.
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Climatitzador Fan-coil
Utiilitzat en sales petites
situat al fals sostre
Climatitzador Fan-coil
Utiilitzat en sales mes grans
situat al fals sostre amb varies
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Bomba de calor
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Sistema de ventilació (extraccio de fums cap al exterior)
entrada d'aire a travès de la rampa de parquin
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Conducte de retorn
Conducte d'impulsió
Entrada d'aire exterior
Conducte d'aire pretractat
Baixant d'aire pretractat
Climatitzadora
Baixant liquid refrigerant
Unitat fan coil sostre

Conducte impulsió de fan coil
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Unitat exterior de fan coil
Baixant terra radiant
Terra radiant
Conducte terra radiant
Baixant extractor d'aire
Extractor d'aire forçat
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Conducte d'extraccio d'aire
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