
dades estàtiques

La demanda de calor/fred del casal està coberta amb un sistema de clima 
per aire d’impulsió/retorn situat en coberta. Està format per una bomba de 
calor que alimenta tres climatitzadors i cinc fan-coils.

Aquests elements es divideixen en 2 circuits. 
El circuit 1 serveix a la sala polivalent. És un circuit d’impulsió/retorn format 
per una climaveneta. Rep l’aire exterior filtrat i pre escalfat per la bomba 
de calor, passa per la climaveneta on es climatitza l’aire fins deixar-lo a la 
temperatura exigida pel termòstat de la sala polivalent. De la mateixa sala 
se’n recull l’aire viciat per passar-lo per la bomba de calor i aprofitar-ne la 
seva temperatura, augmentant, així, l’eficiencia del sistema.
El circuit 2 serveix a la resta d’espais: accés, aules, secretaria i AAVV. És 
un circuit format  per una climaveneta i 5 fan-coils, un per cada aula, l’AAVV 
i la secretaria.

La bomba de calor i les dues climavenetas sempre estan engegades durant 
les hores d’activitat per garantir una qualitat de l’aire constant i tempera-
tura si s’escau. 
Els fan-coils ofereixen autonomia a les sales. Quan una sala necessita tem-
peratura, és el fan-coil que s’encarrega d’oferir-la. La necessitat de tempe-
ratura es regula mitjançant els termostats presents a cada aula.
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sanejament: aigües sistemes: climatització

estructura

rectoret O.e. 

fan-coil airwell k 120GT

climaveneta tipus NECS-N/L 
rendiment d’1,6 climatitzador airwell PR

Es tracta d’una estructura de formigó a base de pi-
lars de secció quadrada i rectangular de 25x25cm o 
35x25cm, una llosa de solera de 25 cm de gruix (1) i 
cinc lloses de 25cm a diferents altures que formen 
les cobertes (2). La fonamentació és a base de sa-
bates corregudes en els límits de l’edifici i sabates 
aïllades en el centre.
L’estructura va ser construïda l’any 2012 i compleix 
totes les exigències de la normativa vigent en el 
moment.

2 coberta plana invertida amb recollida d’aigües plu-
vials mitjançant un sistema d’embornals i baixants que 
condueixen a un col·lector de sanejament i d’aquest a 
la xarxa general de clavegueram

3 punts de consum d’aigua.
cada un d’ells disposa d’una pica i un wc
a nivell d’equipament també trobem dos aixetes per 
a mànega exterior
per les característiques de l’activitat que s’hi des-
envolupa i els pocs punts de consum el consum d’ai-
gua és molt baix 

1 hort regat diàriament amb una mànega per inundació 
i amb aigua potable provinient de la xarxa
dimensions hort: 30 m2

demanda mensual d’aigua estimada: 3240 litres
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