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CLIMATITZACIÓ I RENOVACIÓ D’AIRE

La instal·lació de calefacció ha de complir les especificacions establertes al 
Reglament d’instal·lacions Tèrmiques als edifcis i les seves Instruccions Tècniques 
(RD 1027/2007).

El sistema de calefacció serà centralitzat. La calefacció serà centralitzat. Pero la del 
gimnàs-sala polivalent i els vestidors haurà de funcionar amb independència de la del 
centre. 

Per aquest motiu, i per tal d’integrar la xarxa correctament es planteja una sala 
tècnica a la coberta, on es situen els dos UTA i les calderes que garanteixen la 
ventilació i l’acondicionament per una banda del centre docent  en general, i per 
altra banda del gimnàs i els vestidors.

La xarxa es compon de conductes principals que circulen pel fal sostre del atri, i 
els secundaris que connecten amb cada aula o espai especificament. Cada UTA té 
dos circuits que es complementen, un d’inducció i l’altre d’extracció. A més, estan 
connectats a una caldera que garanteix la temperatura de confort a l’hivern.

En conclusió, l’UTA és un conjunt climatitzador dque realitzará el tractament 
d’aire en els següents aspectes: ventilació, neteja de l’aire (filtrat), temperatura 
(escalfament o refredament) i humitat (humectant en hivern i deshumectant a 
l’estiu).

Els UTA realitzen un tractament més complet i de caudal superior que els fancoil, ja 
que aquests nomès escalfen o refreden l’aire.

Com aquest equip de tractament son de gran dimensió, s’han ubicat a un local específic 
a la coberta amb disposició de ventilació directa a l’exterior, per poder realitzar la presa 
i expulsió d’aire.

El producte triat es un UTA de l’empresa Airtècnic que es caracteritza per:

-S’adapta a les necessitats, incloent recuperador.
-Construïts amb perfileria d’alumini extrusionat o acer galvanitzat.
-Panells sandwich de xapa galvanitzada amb aïllament termoacústic de 20, 40 o 
60mm de gruix.
-Tots els panells són registrables.
-Ventiladors amb motor extern protegit per contacte o a transmissió.

A més a més tenen un funcionament energètic eficient permetent:

- Regulació de caudal de ventilació en funció de la medició de CO2 en l’ambient.
- Sistema de caudal variable en funció de les condicions tèrmiques de l’edifici.
- Possibilitat de refredament gratuït (freecooling) directament amb l’aire exterior sense 
atemperar quan les condicions climàtiques ho permetin.
- Recuperació de part de l’energia tèrmica de l’aire que s’expulsa a l’exterior.

Es fabriquen a mesura mitançant moduls acoplats que formen l’equip, per tant, l’UTA 
pel gimnàs i vestidors tindrá uns requeriments de caudal inferiors que el de la resta 
del centre.

DISTRIBUCIÓ DE XARXA EN PLANTA PRIMERA I PLANTA SEGONA

DISTRIBUCIÓ DE XARXA EN PLANTA BAIXA

PLANTA  COBERTA - SALA TÈCNICA  


