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instAl·lAcions                                                     
climAtitzAció                                                      

Conducció aigua freda

Conducció ACS

Muntant aigua freda

Baixant ACS

Admissió d’aire

Extracció d’aire

Obertura de pas d’aire

càlculs dels cAudAls                          
Caudal mínim 
- Aula / laboratori: 388,8m3/h
- Aula petits grups: 140,4m3/h
- Aula taller: 777,6m3/h
- Departament: 129,6m3/h
- Despatx petit: 32,4m3/h
- Despatx gran: 86,4m3/h
- Biblioteca: 356,4m3/h

Secció mínima dels conductes
- Aula / laboratori: 25x15,5cm
- Aula petits grups: 15x12cm
- Aula taller: 2x25x15,5cm
- Departament: 15x11cm
- Despatx petit: 15x4cm
- Despatx gran: 15x8,5cm
- Biblioteca: 20x15,5cm

La climatització d’aquest edifici es realitza a través d’un 
sistema aigua-aire, amb fancoils. L’ACS produïda es 
distribueix als diferents aparells col·locats abans d’entrar 
als espais de treball. Aquests aparells individualitzats, 
que permeten un major control tèrmic, reben l’aire d’una 
altra unitat mitjançant conduccions vistes.
Aquesta altra unitat, també situada al passadís, 
s’encarrega d’agafar aire exterior i d’extreure’n el viciat. 
L’aparell inclou un intercanviador de calor per poder 
preescalfar l’aire entrant que es distribueix a l’interior.

El gran espai central actua com a pou de ventilació. La 
diferència de temperatura permet que, obrint els mòduls 
practicables del lluernari, l’aire circuli des de les aules 
a l’espai central. D’aquesta manera es crea un corrent 
d’aire que pot fer baixar la sensació tèrmica els dies de 
calor. Per als dies de fred, el mateix lluernari però tancat, 
crea a l’interior un efecte hivernacle que augmenta 
naturalment la temperatura.

Gràcies a les característiques constructives plantejades 
i a l’afluència del centre, durant els mesos d’hivern, 
només és necessari una aportació d’energia calorífica 
durant l’inici de la jornada i una mica abans, per assolir 
una temperatura de confort.

Planta baixa

Ventilació forçada amb aire climatitzat a l’interior dels espais de treball. 
(HIVERN)

Ventilació natural a través de l’interior dels espais de treball cap a la xemeneia de l’espai central. 
(ESTIU)

Planta segona
esquemA climAtitzAció Aire                                             

esquemA funcionAment                                            

Planta quarta                                                  Planta coberta                                                


