
[Academic use only] 

[Academic use only] 

RECENTRANT LA Estudiant: Pau Sorrosal Acosta
Tutor: Fernando Marzá

INSTAL·LACIONS PROPOSTA SALA POLIVALENT
Esquema clima i ventilació

Clima i ventilació

Il·luminació

Esquema il·luminació

Segons les característiques dels diferents programes es proposen dos mètodes diferents de climatització. En les dues sales 
grans es proposa una climatització per aire aprofitant el sistema de ventilació i amb l’incorporació d’un recuperador de calor.  
Per tal d’optimitzar l’ús de l’edifici, la climatització per aire tindrà dos ramals, un per la sala polivalent 1 (de 250 m2) i l’altre per 
la sala polivalent 2 (185m2) i el vestíbul (101 m2). A partir del càlcul d’ocupació i de les superfícies respectives, els dos ramals 
tenen un cabal molt semblant de aproximadament 7.000 m3/h i per tant, tindran un conducte rectangular de 44x82 cm amb 
una velocitat d’aire de 5,94 m/s.

A la resta d’espais es planteja una calefacció per ACS amb radiadors. Es plantegen dos ramals diferents, un per la planta sote-
rrani i una altra per la planta baixa, on es troba l’administració, permatent així l’utilització dels espais d’una forma independent. 

L’il·luminació de l’edifici es sectoritza en els diferents programes que s’hi donen per adaptar-lo als diferents usos.

Dins de les grans sales es planteja una il·luminació per franjes seguint les direccions dels pòrtics estructurals per 
poder optimitzar l’ús segons cada activitat.

El cablejat elèctric es distribueix mitjançant una safata tècnica que, a més a més, permet la col·locacció de punts 
de llum addicionals si es requereix.

- Model: Runtel Arteplano

- Color negre mate

- Dimensions: 1013x453x49 mm

iRoll Ø 240 mm Ledplus
Col·locat a les sales polivalents i al vestíbul 
i zones de circulació- Làmpares suspeses 
des de la llosa de formigó i en paral·lel a 
l’estructura de jàsseres. Proporsionen una 
llum directe i intensa.

Característiques tècniques:

- LED

- 13 W - 2000 lm

- Temperatura de color: 4000 k

- Dimensions: Ø 240x228 mm

- Pes: 3,75 kg

- Rendiment: 85%

Col·locat a les sales polivalents i instal·lats al paviment 
per tal de proporcionar una il·luminació indirecte als 
murs de pedra i de maó per tal de resaltar les seves 
irregularitats en l’acabat i accentuar la seva importàn-

cia. 

Característiques tècniques:

- LED

- 0,5 W - 80 lm

- Temperatura de color: 5700 k

- Dimensions: Ø 130x94

- Pes: 0,95 kg

- Rendiment: 22%
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Sala polivalent 2

Sala polivalent 2

Sala polivalent 1Aire viciat

Aire exterior

Intercanviador 
de calor UTA

Sala Sup. (m2) Ocupació/m2 Aforament IDA dm3/s perosna m3/h

Sala polivalent 1 250,1 1 250 3 8 7200

Sala polivalent 2 185,1 1 185 3 8 5332,6

Vestíbul + circulació 101,3 2 51 3 8 1459,1


