
 

    Sistemes passius

P1 Ventilació creuada

La biblioteca i les altres zones públiques disposen de llums de 8,1 a 11,4 metres 
amb finestres batents automatitzables  a nord i a sud que permeten una ventilació 
creuada óptima.

P2  Protecció solar a Sud

La biblioteca, única façana Sud amb radiació incident directe, disposa d’unes lleixes 
de fusta fixes que complementen els sistems de lames automatizables i permeten 
una protecció adecuada.

P3 Protecció solar a Oest

La façana Oest disposa de vegetació caduca que permet regular la radiació directe 
entrant en aquesta façana.

P4 Inèrcia

Al ser un edifici prefabricat de fusta, el projecte no disposa de massa inèrcia. Es 
millora aquest aspecte instal.lant un paviment radiant que activa una inèrcia de 
6cm de sorra en tots els paviments.

P5 Circulació de l’aire

Els espais intermitjos autoregulats i vegetats asseguren un óptim control climàtic i 
una constant renovació de l’aire.

P6  Estanqueitat

El procès i el métode constructiu asseguren una óptima estanquitat que permet 
estalviar al máxim en climatització dels espais.

     

   Sistemes actius

A1 Earth tubes

Els patis coberts disposen d’una entrada d’aire forçada amb ventilador. Aquest 
aire entrant s’ha fet passar per 200m de tuberia de plàstic soterrada com a mínim 
1,50m sota terra (situada la zona de gabions) que permet pre-escalfar o pre-
refredar l’aire entrant millorant la qualitat ambiental d’aquests espais.

A2 Hivernacle: obertures a coberta

L’hivernacle disposa de sensors de pluja, temperatura i humitat que permeten 
automatitzar l’obertura dels moduls proporcionant un hermetització o una venti-
lació de l’espai segons interessi.

A3 Hivernacle: obertures a Est i Oest

També disposa d’uns émbols automatitzats amb els mateixos sensors que a la 
coberta. En conjunt que augmenten la ventilació dels espais intrmitjos.

A4 Hivernacle: malles d’omreig

Situades sota de les voltes i amb filaments d’alumini reflexant, la combinació 
ambl’obertura de les lames de l’hivernacle permet una expulsió de la radiació. 
Aquest mecanisme combinat amb la plantació de vegetació als patis permet aug-
mentar consideramblement el confort en temporades d’altes temperatures.

A5 Climatitzadora amb intercanviador de calor

Zones públiques.

Tots els establiments disposen d’una climatitzadora propia amb intercanviador de 
calor, que permet estalviar un 80% de l’energia necessaria per re-escalfar o 
re-refredar l’aire entrant.

Residència

Dos cèl.lules comparteixen una petita climatitzadora adossada a l’intercanviador 
de calor. L’aire entant a l’intercanviador de calor s’agafa de l’espai intermitg i 
s’expulsa a l’exterior. Això permet un gran estalvi en la climatizació d’aquests 
espais.

A6 Terra radiant (calor)

Aprofitant les calderes instalades a l’escola, s’opta per la instalació  de terra 
radiant a la biblioteca i habitatges principalment, i amb menys densitat al restau-
rant i a la llibreria. Aquest sistema de tubs d’aigua instalats ens sec sobre una capa 
de sorra permet reduir considerablement el volum de la climatitzadora. 

A7 Sostre radiant (fred)

Tots els serveis públics tenen instalat un sistema aigua-aigua de panells metalics 
radiants col.locats a soste que permeten reduir considerablement el volum de la 
climatizadora.

Tot i que s’ha previst l’espai necessari per instalar els panells radiants, les cèlules 
de la residència en principi no porten instal.lat aquest sistema, degut a que es 
preveu que la majoria dels habitatges es dosocupin durant l’estiu.
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