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Instal·lació de Climatització i Ventilació
Sistema HIDRÒNIC

Al tractar-se d’un edifici dissenyat en diverses zones, algunes de les quals 
podries ser usades mentre d’altres no ho són, i que el seu ús horari serà, quasi 
íntegrament, en horari laboral, s’escull climatitzar l’edifici mitjançant aire.

S’escull un sistema hidrònic instal·lat a la coberta (P. Sotacoberta) amb dues 
bombes de calor que permetran climatitzar mitjançant unitats interiors fancoils 
que tant poden calefactar com refrigerar. Hi ha també l’opció que aquetes unitats 
treballin únicament com a ventiladors. 

La renovació de l’aire es realitzarà mitjançant una xarxa d’extracció d’aire que 
es s’acabarà de dimensionar segons els requeriments de cada sala i laportació 
d’aire es farà a través de les fusteries que donen a les façanes exteriors, les quals 
comptaran amb reixetes que garanteixin una renovació òptima de cada sala.

La sala de màquines a P.Sotacoberta estarà constantment ventilada gràcies a 
les obertures de la mateixa sala i rebrà la injecció d’aire nou net de l’exterior 
directament a través d’una d’aquestes obertures. 

La xarxa de canonades vertical es realitzarà pel buit creat darrere l’ascensor. 
Pel  que fa a la distribució en planta, ja es preveu des d’un principi un fals sostre 
generós per al pas sense dificultats dels tubs. Tot i així, en els cassos que no sigui 
possible (per manca de fals sostre, com a la zona sud-oest de l’arxiu en P.Soterrani) 
fer arribar les instal·lacions corresponents per fals sostre, es col·locaran safates 
vistes adosades al forjat segons la direcció que hagin de prendre.

Cada planta disposarà de 3 fancoils de dos o tres vies encastats dins el fals 
sostre. La Unitat de Tractament d’Aire a la planta Sotacoberta, s’encarrega de 
recollir l’aire viciat provinent de les diferents unitats de Fancoil i expulsar-ne una 
part. N’expulsa un 70-80% mentre que l’altre, ja calent, el barreja amb l’aire net 
provinent de l’exterior i el prepara per a impulsar-lo de tornada cap als fancoils.
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