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AIGUA, SANEJAMENT

El circuit d‘aigua....El sistema d‘il.luminació

La llum en el Meeting Hall, és una part important del projecte. Es preveu llum natural 
en les parts del programa on es requereix, a través d‘una pell de façana que permeti 
el seu pas.A més a més es projecta un gran lluernari sobre el triple espai ubicat en la 
part dels auditoris, i petits lluernaris en el pas central del cos baix.

Per altre banda, el sistema d‘il.luminació artificial es preveu discriminada per espais, 
degut a que el programa del projecte es divers i complex. Així, els espais de dimensi-
ons més grans (Auditoris, sales exposició, entrada,..) es resolen amb llums més po-
tents, a diferencia dels petits que es solucionen amb altres tipus de lluminàries.

El sistema de climatització i ventilació

El sistema de climatització es preveu mitjançant un sistema de bomba de calor 
geotèrmica que permeti mantenir la temperatura interior de l‘edifici constant durant tot 
l‘any. 

Degut a la situació geogràfica del projecte, no es preveu un sistema de refrigeració 
per èpoques d‘estiu, ja que la temperatura en aquesta època de l‘any no es excessi-
va. Així, és indispensable obtenir un sistema de ventilació natural efectiva i directe.

Esquema de sondes geotèrmiques

Esquema coberta

Els auditoris son dos caixes tancades, per tant s‘ha de preveure 
un sistema mecànic forçat de ventilació, mitjançant ventiladors.

Per afavorir la renovació d‘aire es preveu un sistema automa-
titzat que pot funcionar quan no es realitzin activitats dins les 
sales esmentades. Es col.loquen entrades d‘aire natural sota 
les grades,juntament es col.loquen ventiladors dins el fals sostre 
dels auditoris que extreguin l‘aire viciat de la sala. A mes a més, 
s‘hauran de preveure unes reixes en la part de la coberta de 
zenc.

La terra com a font de calor

L‘ús de col·lectors geotèrmics en forma de serpentins soter-
rats per on circula una solució salina, es realitza sobre una 
superfície del terreny apropiada. 
Es pot extreure del sol una quantitat de calor igual a la que 
reb per mitjà de la radiació solar durant el transcurs de L‘any, 
com a màxim 20-40 W/m2.

El tipus escollit són les sondes geotèrmiques. Consten de 
tubs dobles (coaxials) que s‘introdueixen dins la terra fins 
una profunditat de 100 m. Pels tubs flueix una solució salina 
que absorbeix el calor de la terra. A partir, d‘una profunditat 
de 5m no es produeix cap variació de temperatura, aquesta 
variant tecnològica d‘absorció del calor permet una funcio-
nament monovalent de bomba de calor amb un coeficient de 
prestació constant.

El diàmetre del tub exterior es de 4-5 c, i es produeix amb 
materials protegits contra la corrosió. Es pot aplicar una 
protecció addicional contra la corrosió de PVC. El diàmetre 
del tub interior de PVC es d‘uns 2 cm, com a solució salina 
s‘utilitza un liquid biodegradable, a mes a mes, La solució 
salina que circula pels serpentins tubulars esta formada, per 
una barreja de glicol i aigua amb un punt de congelació al 
volant de -20 °C, aixi es pot treure calor dels sols gelats..

La potencia d‘extracció del calor pot suposar entre 50-100W 
per metre de sonda geotèrmica.

El sistema d‘aigües pluvials
La coberta de graves, es presenta amb un sistema de pen-
dents per afavorir la recollida d‘aigua pluvial, tot conduit 
cap a 8 punts de baixants que passen pels diferents espais 
reservats.

Les cobertes de zenc, es preveuen a dos aigües, am un ca-
naló perimetral que recull l‘aigua de coberta i la recull en els 
seus baixants corresponents.

la coberta del cos baix, es una coberta aljub. Aquest tipus de 
coberta, te un sistema d‘aigua estanca per afavorir el creixe-
ment de plantes; i per tant es preveuen un sistema de sobre.
eixidors.

L‘acústica 

Fals sotre, superfície sobre la boca del escenari; el material escollit es un 
panell de fusta de 12.5 mm D‘espessor, i 14 KG/m2 de densitat. Perforat 
en un 5% mitjançant forats de 5 mm de diàmetre separats uns 20 mm. 
Muntat sobre una cambra d‘aire de com a mínim 200 mm forrada per 
aïllament de llana de roca de 40 mm i 70 Kg/m3.

Finestra sala de control, Vidre.

Parets laterals i sostre dels palcos, placa de guix.

Parets posteriors als palcos, per afavorir L‘absorció del so, es convenient 
introduir cortines de 0,45 Kg/m2 de densitat.

les àrees de circulació han d‘estar correctament aïllades de L‘Auditori a 
traves de portes D‘Acústiques apropiades.

Il.luminació dels auditoris,
Es preveu una il.luminacio de pas en els escalons d‘acces 
a les grades mitjançant leds. Tambe en les parets laterals, 
sota els palcos.

A més a més, hi trobem lluminaria lineal sota el cel ras.

*nota; Auditoris de referència,

1. Conservatorio de música en Sarriko, Roberto Ercilla y 
Miguel Ángel Campo

2.Centro de exposiciones y congresos de Àvila,
 F Mangado

Il.luminació  entrada

Lluminària der sostre Vague Stelle, Antoni de 
Moragas. 

Il.luminació  Restaurants

Lluminària penjada Berlino, de Iguzzini. 

Il.luminació  Restaurants

Lluminària empotrada a fals sostre i orientable 
Laser, de Iguzzini. 

Il.luminació  interior Auditori

Aplic de paret ITEKA, Igguzzini.

Il.luminació  de la Sala d‘Exposicions
S‘instal.len projectors Tècnica amb llums tipus Led de la 
marca Iguzzini, sobre rails electrificats artificials. Aquests 
projectors generen una amplia gama d‘efectes llumino-
sos, des de feixos de llum molt concentrada per il.luminar 
detalls o petits objectes a feixos de llum tipus world 
washer que asseguren una il.luminació uniforme de les 
parets i superfícies verticals d‘exposició.

Els llums tipus Led combinen qualitat de llum i eficiència 
energètica.

Il.luminació  Aules

Lluminària supesa del sostre amb fluorescent 
tipus iplan de Iguzzini, que proporciona una llum 
suau, difosa i sense enlluernaments.

Il.luminació  Sala Exposicions

Focus projector, Tecnica  de Iguzzini.

Il.luminació exterior
La il.luminació exterior de la plaça s‘adequa a les dimensi-
ons del projecte. Es resol mitjançant un grup de columnes 
troncocòniques d‘acer corten de la marca Escofet, disse-
nyades per Jaume artigues i Pere Cabrera. Funcionen per 
separat o per grups, i proporcionen una quantitat de llum 
adient per il.lumionar la zona especificada.


