
[Academic use only] 

[Academic use only] 

[Academic use only] 

CLIMATITZACIÓ
e  1 400 i 1 150

LLAR D’INFANTS

Descripció del sistema de climatització
Pel que fa a la llar d’infants, s’ha optat per un sistema de climatització amb terra radiant, ja 

que els és on passaran la major part del temps i n’afavoreix notablement el confort. Aquest 

terra radiant proporcionarà tant calor com fred.Els elements del sistema són:

CALDERA DE BIOMASSA (model PELLETHERM 60 Tube) a base d’astelles amb un dipòsit de 

40m3 (autonomia d’un mes), col·locats a la sala d’instal·lacions de la llar d’infants -en planta 

baixa i amb ventilació exterior-, per a generar calor pel sistema de clima i també per a ge-

nerar l’aigua calenta sanitària. 

BOMBA DE CALOR REFRIGERADORA col·locada en coberta, totalment ventilada.

GRUP DE BARREJA, on es troba la vàlvula de barreja, que és l’encarregada de reduir la tem-

peratura de l’aigua de la caldera (que treballa a la seva màxima potència, 80ºC) a la tempe-

ratura de circulació (40ºC). Per a reduir la demanda energètica, una part de l’aigua de retorn 

del terra radiant es barreja amb la d’impulsió.

TUBERIES DE TERRA RADIANT, el sistema Dinamic de la marca Polytherm. Les canonades 

-una d’anada i una de retorn-, es disposaran seguint el recorregut del passadís, des d’on,  

a partir dels DISTRIBUIDORS, es regularà el cabal per a cada estança permetent així la ter-

moestatització independent de cada una d’aquestes. La disposició de les canonades dins de 

cada estança serà en forma de serpentí doble, que sent la distribució amb millor rendiment, 

garanteix una distribució regular de la calor tot permetent que els tubs tinguin radis de cur-

vatura petits, reduint així les possibilitats que es facin malbé.

Descripció del sistema de ventilació
Tot i que es disposa d’una ventilació natural creuada, es comptarà també amb un sistema de 

ventilació mecànica, per a garantir una bona qualitat de l’aire durant tot l’any (aire renovat 

i sense condensacions).

Cada una de les zones de ventilació comptarà amb una UTA (unitat de tractament d’aire) 

per garantir una recuperació de la calor de l’aire expulsat. Aquesta UTA, anirà equipada 

amb una BATERIA per tal que l’aire a impulsar no entri fred i no es creï així una sensació de 

desconfort.

L’aire s’ impulsarà pel cel ras, a través d’una reixa contínua de la marca TROX mOdel SeRie AH, 

situada adjacent a la façana, i s’extreurà fent-lo passar primer pel lavabo a través d’unes 

reixes contínues de la marca TROX SèRie eF situades a l’envà que separa l’aula del lavabo, i 

serà passat per la UTA situada en coberta abans de ser expulsat o recuperat.

Per a no reforçar el caràcter allargat de l’edifici, de mane-

ra general, les instal·lacions es col·locaran transversalment, 

creant visualment línies perpendiculars al pla de façana. 

S’aniran alternant línies d’il·luminació, que col·locant-se de 

manera paral·lela al mobiliari eviten crear reflexes molestos 

sobre el pla de treball, i l ínies que agrupin les instal·lacions 

de ventilació (impulsió i extracció) i els elements del sistema 

antincendis.

La impulsió d’aire es farà per les façanes de l’edifici 

i l’extracció pel centre de l’espai, sempre a través 

del cel ras. Per a la impulsió s’utilitzaran uns difu-

sors rotacionals amb placa perforada -marca TROX, 

serie DFS-, que ofereixen opció de cabal variable, 

i per a l’extracció s’utilitzaran reixes pel retorn 

formades per una placa de xapa perforada -marca 

TROX, series GLB i GLBE-.

L’aire s’ impulsarà pel cel ras, a través d’una reixa 

contínua de la marca TROX mOdel SeRie AH, situada 

adjacent a la façana, i s’extreurà fent-lo passar pri-

mer pel lavabo a través d’unes reixes contínues de 

la marca TROX SèRie eF situades a l’envà que separa 

l’aula del lavabo, i serà passat per la UTA situada en 

coberta abans de ser expulsat o recuperat.

A la zona administrativa, a la zona de treball en 

grup, a la sala polivalent i als vestíbuls, aquest siste-

ma no s’hi adhiu gaire, i s’ha optat per una impulsió 

i extracció de l’aire lineal, sempre embeguda al cel 

ras. La impulsió es farà mitjançant reixes metàl·li-

ques lineals, col·locades de manera adjacent a la 

façana, de la marca TROX serie EF, i l’extracció es 

realitzarà pel centre de l’estança mitjançant el ma-

teix model d’elements.
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Vestíbul i àrea de búsqueda d’informa-
ció (pis inferior) 
Vestíbul i àrea de búsqueda d’informa-
ció (pis superior)
Zona infantil   
Àrea de diaris, revistes i música 
Sala polivalent 
Àrea d’estudi en grup i classes teòriques
Àrea d’estudi individual 1
Àrea d’estudi individual 2
Àrea de treball intern
 · Oficines / Despatxos
 · Dipòsit documental 
 · Magatzem logístic 
 · Passadissos i àrea de descans

Sala per reunions exempta

DIMENSIONAT DELS APARELLS DE CLIMA I VENTILACIÓ
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BIBLIOTECA

Per a la climatització de la biblioteca es farà una divisió de l’equipament en diferents zones 

de climatització. Aquesta divisió es farà en funció de l’orientació dels espais i de les activi-

tats i l’ocupació previstes a l’interior, ja que s’entén que els requeriments de cada una de les 

zones durant el dia seran diferents.

Descripció del sistema de climatització i ventilació
A la biblioteca s’ha optat per un sistema de climatització i ventilació aigua-aire. En els pe-

ríodes en què calgui calefactar, l’aigua serà calefactada mitjançant DUES CALDERES DE 

BIOMASSA (2x150KW) a base d’astelles (1), connectades en sèrie i amb un dipòsit de 70m1 

(autonomia d’un mes), situats en planta baixa, ben ventilats i amb accés independent des de 

l’exterior de l’equipament.

En les èpoques de l’any caloroses, en canvi, l’aigua es refredarà mitjançant una BOMBA DE 

CALOR REFREDADORA (2) situada a la coberta de l’edifici.

El sistema disposarà també amb un DIPÒSIT D’INÈRCIA i un DIPÒSIT D’ACS.

D’aquestes dues màquines naixeran uns conductes transportadors de l’aigua a la tempera-

tura desitjada, degudament aïllats, que transportaran l’energia cap a les zones a calefactar. 

Cada una d’aquestes zones a calefactar disposarà d’un climatitzador ubicat al cel ras, on 

es farà l’intercanvi de l’energia calorífica transportada per l’aigua a aire, que és el fluid que 

finalment s’expulsarà per a climatitzar.

1    Aules de la llar d’infants orientades a sud o oest

2    Impulsió mecànica d’aire adjacent a la finestra

3    Extracció de l’aire de l’aula passant pel lavabo a 

través d’una reixeta

4    Renovació de l’aire viciat de les aules i lavabos a 

través d’una UTA

5    Zona administrativa orientada a est

6    Passadís a oest, funcionant com a filtre de la in-

cidència solar d’oest

7    Impulsió mecànica d’aire adjacent a les obertu-

res i extracció fent passar abans pel passadís a tra-

vés d’una reixa

8    Per a la biblioteca, que té una orientació a 4 

cares, es propicia l’orientació de les obertures    a 

nord i est

9    Per a les obertures a sud i oest, es preveu una 

protecció solar a base de cortines de fibra de vidre 

enrotllables. Per a mantenir la relació amb l’espai 

públic, a la cara que dóna a la plaça interior es pro-

cura que no hi hagi mai la necessitat de posar pro-

tecció, realitzant el filtre amb zona de pas

Biblioteca

1   Orientació dels espais

2   Activitat prevista

3   Ocupació prevista

Llar d’infants

1   Orientació dels espais

2   Ocupació prevista

3    Horaris d’ús previstos

Estratègies clima

Criteris per a la zonificació

Biblioteca, zona general

Biblioteca, zona general

Estratègies de ventilació mecànica

Llar d’infants

Biblioteca, àrea administrativa, àrea de treball 
en grup, sala polivalent i vestíbulsBiblioteca, àrea administrativa, àrea de treba en 

grup, sala polivalent i vestíbuls
Llar d’infants
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Ventilació natural

Ventilació mecànica

Incidència de la llum natural 

(solstici d’hivern)

Incidència de la llum natural 

(solstici d’estiu)

ZONES A VENTILAR

Zona 1: vestíbul i secretaria: tub de 0,4x0,3m

Zona 2: aula de psicomotricitat i passadís: 

tub de 0,2x0,1m

Zona 3: 3 aules i una aula dormir: tub de 

0,5x0,3m

Zona 4: 4 aules tub de 0,5x0,3m

Zona 5: cuina: tub de 0,5x0,35m

Zona 6: sala de professiors, sala polivalent, 

vestuari, bugaderia i sala de neteja : tub de 

0,5x0,3m

Vestíbul i secretaria
Aula de psicomotricitat
Aules 1-2 anys (x2)
Aules 0 - 1 anys (x2)
Aula dormir bebés
Aules 2-3 anys (x3)
Cuina
Sala de professors
Sala polivalent
Vestuari
Bugaderia
Sala de neteja

73
38
33
28
27

43,5
41
20
72
10
12
10

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

292
152
132
112
108
174
164
80

288
40
48
40

6
2
4
4
4
4

15
6
4
5
5
2

1752
304
528
448
432
696

2460
480

1152
200
240
80

(m2) (m) (m3) (m3 /h)
REQUERIMENTS DE VENTILACIÓ Superfície H VOLUM Renov. Cabal

DIMENSIONAT DEL SISTEMA DE VENTILACIÓ

VENTILACIÓ
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Canalitzacions d’aigua (calenta 

o freda, segons s’escaigui) 

degudament aïllades

Tub d’aire d’impulsió

Tub d’aire d’extracció

Reixa d’impulsió

Reixa d’extracció

Llegenda planta 1 400
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Reixa d’impulsió

Reixa d’extracció

Canalització d’anada del 

terra radiant

Canalització d’anada del 

terra radiant

CLIMATITZACIÓ
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1     2 calderes de biomassa (2x150KW) connvectades en 

sèrie

2     Dipòsit d’astelles de roure (80m3, autonomia d’un mes)

3     Bomba de calor refrigeradora

4     Bomba i barrejadora de la caldera

5     Vas d’expansió

6     Dipòsit d’inèrcia

7     Col·lector

8     Dipòsit d’ACS

       Canalitzacions d’aigua (calenta o freda, segons s’escai-

gui) degudament aïllades

Llegenda biblioteca

Climatitzador, a cada una de les zones a climatitzar, 

on es duu a terme una transposició d’aire a aigua

Impulsió de l’aire calefactat arran de façana

Extracció de l’aire viciat pel centre de l’estança

Unitat de tractament d’aire (UTA) situada en coberta 

per tal de recuperar una part de l’energia que conté      

l’aire viciat expulsat

Àrea a calefactar

Estances regulables independentment
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1    Caldera de biomassa (150KW)

2     Dipòsit d’astelles de roure 40m3

3     Bomba de calor refrigeradora

4     Bomba i barrejadora de la caldera

5     Vas d’expansió

6     Dipòsit d’inèrcia

7     Col·lector

8     Dipòsit d’ACS

9     Vàlvula barrejadora

       Distribuidor anada

       Distribuidor retorn

       Circuit d’anada

       Circuit de retorn

Llegenda llar d’infants
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