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UTA 1: BIBLIOTECA I ARXIU
PLANTA BAIXA

EL SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ

La climatització de l'edifici està desenvolupada concorde a l'organització, combinació i possible
simultaneïtat d'usos. El sistema de climatització proposat consisteix en un sistema mixt amb
climatizador (UTA) amb recuperador de calor i amb ventilació connectada a fan coils. La producció de
fred i de calor es realitza a través de bombes de calor d'aerotermia, aire - aigua, que es tracta d'una
energia renovable.

Per poder abastar el volum de l'edifici i els diferents usos l'edifici s'ha dividit en les següents parts:

- Escola de bressol
- Vestíbul entrada biblioteca i soterrani (sala d'actes i arxiu)
- Biblioteca parteix 1
- Biblioteca parteix 2

Cadascuna d'aquestes parts disposa d'una UTA (unitat de tractament d'aire) amb recuperador de calor
situada a la coberta. Descendeix un conducte d'impulsió d'aire fins a arribar a la zona a climatitzar, on
es ramifica per proveir a cada unitat interior (fan coil). La unitat interior, que rep els conductes tèrmics
de l'aerotermia, s'encarrega de regular la temperatura i conduir l'aire a la sala a través de conductes i
difusors finals. Les unitats interiors Iels conductes horitzontals circulen a través del cel ras. Les difusora
van encantats al cel ras, o bé situats en vertical als dobles espais.

Com a estrategia l'impulsó d'aire es produeix en zones próximes a la façana o grans finestrals, així com
als espais de doble alçada. L'extracció es produeix el més allunyat possible de la impulsió per tal de
generar un flux d'aire i climatitzar el més homogeni possible l'espai.

L'aire viciat s'extreu a través d'uns conductes que fan el camí al revés fins a arribar a la UTA on passa
pel recuperador de calor.

Respecte als banys, cal destacar que no disposen de sistema de climatització, però si de conductes
d'extracció d'aire que van directament a l'exterior per la coberta sense ser barrejats amb l'aire de
climatització. La cuina de l'escola de bressol disposa d'impulsió d'aire però l'extracció es realitza de
forma independent.

Per dotar de major confort a les aules de l'escoba de bressol aquestes disposen de terra radiant per a
la calefacció. El mateix sistema d'aerotermia és l'encarregat d'escalfar l'aigua a través d'una unitat
interior (termo) que també proveeix d'ACS.

REQURIMENTS PER AL CONTROL HIGROTÈRMIC

Segons les exigencies imposes per el RITE sobre qualitat tèrmica de l'ambient i l'aire interior:

-   Tots els edificis disposaran d'un sistema de ventilació mecànica.
-   L'aire exterior de ventilació s'introduirà degudament filtrat a l'edifici.
- L'aire es podrà introduir  sense tractament tèrmic sempre i quan s'asseguri que mantenim les
condicions de benestar en la zona ocupada.
-   En molts casos s'haurà de disposar de recuperador de calor.

TEMP. OPERATIVA
(ºC)

ESTIU   23 - 25   45 - 60
HIVERN 21 - 23   40 - 50

HUMITAT RELATIVA
(%) QUALITAT AIRE INTERIOR

CABAL D'AIRE EXTERIOR
IDA1: ÓPTIMA IDA2: BONA

ESCOLA BRESSOL BIBLIOTECA I ARXIU

20 l/s persona 12,5 l/s persona
0,83 l/s m2

VENTILACIÓ NATURAL

Les aules de l'escola de bressol obren cap al pati exterior i la fusteria a més, permet obrir la part
superior i tenir la porta tancada. Això se li afegeix el fet de que les obertures del pati central permeten
generar ventilació creuada.

La biblioteca i l'arxiu preten funcionar amb climatització mecànica per tal d'establir un correcte
funcionament i disposar d'un bienestar continuat. No obstant, presenta obertures que poden obrir-se
a l'exterior, generant ventilacions creuades, per evitar patologíes higrotèrmiques com la lipoatrofia.
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PAS VERTICAL TUBS AEROTERMIA FAN COIL - UNITAT INTERIOR

UNITAT TRACTAMENT AIREUTA
BOMBA DE CALOR AEROTERMICA

LOCALITZACIÓ CIRCUIT TERRA RADIANT
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