
Conducte d'extracció

Conducte d'impulsió

Conducte de retorn

Reixa de ventilació

Extractor

Entrada d'aire fred de l'exterior

Sortida d'aire calent a l'exterior

CLIMATITZACIÓ
RENOVACIÓ AIRE GENERAL

La sala Canigó té un dèficit important en quan al confort interior. Degut al seu volum i la seva
alçada, és difícil climatitzar l'espai sense invertir molta energia i un alt cost econòmic.

Inicialment, aquest espai tenia prevista la ventilació mitjançant una xemeneia
permanentment oberta, que permetés l'extracció de l'aire contaminat i generés una
renovació d'aquest. Actualment però, aquesta està tapada i fa que la sala tingui uns salts
tèrmics importants i incòmodes per a realitzar-hi activitats.

Es planteja obrir de nou aquesta xemeneia amb un sistema de finestra automàtica, que els
mateixos usuaris poguessin controlar en funció de les temperatures interior/exterior.

RENOVACIÓ AIRE CAMBRES

S'aprofita la mateixa instal.lació als vestidors però afegint un sistema MultiSplit, que permet
gestionar el subministre de l'ACS i la renovació de l'aire.

La ventilació forçada anirà acompanyada d'una ventilació natural, garantida per la
xemeneia. L'aire contaminat de la seu social i dels despatxs de la planta segona, circularà
lliurement i s'expulsarà per aquesta, passant pel fals sostre de la sala. Es genera un efecte
Venturi.

BALANÇ ENERGÈTIC

S'ha fet un estudi del confort interior de la sala Canigó estiu/hivern en el seu estat actual i
amb la intervenció. L'objectiu és mantenir la temperatura interior estable i evitar-ne les
oscil.lacions. Així doncs, amb la millora de la ventilació de l'espai i l'increment de massa amb
nous materials, s'aconseguiex que     Tºint sigui 0,0.

1.
Suport opcional de finestra ZCE 0015 que permet elevar l'alçada 15cm

2.
Finestra practicable amb perfils de  PVC blanc (RAL 9010), 100% reciclable.

3.
Cúpula exterior acrílica (PMMA polimetilmetacrilat), d'alta resistència a l'impacte i gran
durabilitat. Acabat translúcid o transparent.

4.
Sistema d'obertura amb doble motor i tisores ocultes al laterals del marc. Obertura de
50cm per a evaquació de fums i de 15cm per a ventilació.

Finestra VELUX que garanteix l'evacuació de fums i de calor en cas d'incendi i alhora, permet una
renovació de l'aire interior.

COMPONENTS:

- Finestra amb cúpula crílica transparent o translúcida
- Sistema de control KFC 210 per a una finestra
- Detectors de fums KFA 100
- Polsador d'emergència KFK 100, que activa automàticament l'obertura de la finestra en cas

d'emergència, elevant la fulla 50cm
- Sensor de pluja KLA 200, que tanca automàticament la finestra en cas de pluja. L'evacuació

de fums prevaldrà en cas de pluja i incendi simultanis.

La finestra es podrà accionar manualment a mode de ventilació amb un polsador de pared
auxiliar KFK 200, aconseguint una obertura de 15cm.

Secció transversal_esquema ventilació
e:1/200

Secció longitudinal xemeneia ventilació
e:1/100

Cúpula de polimetilmetacrilat transparent
U=0,72 W/m2K

Envidrament de baixa emissió
Uw=1,4 W/m2K

Base de PVC extrudit

Membrana
impermeabilitzant polietilè
e= 6mm

ESTIU (actual)

Tª int. màxima Tª int. mitja

ESTIU (proposta)

29,0º

26,2º

28,4º

25,2º
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TECNOLOGIA

LA CANIGÓ

HIVERN (actual)

Tª int. mínima Tª int. mitja

HIVERN (proposta)
14,1º

17,8º

14,4º

18,1º

PROPOSTA RENOVACIÓ AIRE NATURAL

Detall xemeneia_D1
e:1/10
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