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instal·lació de confort tèrmic i electricitat

ESTRUCTURA CONSTRUCCIÓARQUITECTURAINTRODUCCIÓ
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FONTS DE REFERÈNCIA

vivendes de Guilherme Torres amb instal·lacions vistes        ofi cina amb acabat de paviment de microciment  fi nestres de pavés      radiador runtal de gran dimensió

FAÇANES DE DOBLE PELL 

Les façanes de les vivendes tant la que dona a la via augusta com la de l’interior d’illa 
es composen de dues pells. La pell exterior, formada per elements de protecció solar 
(correderes de marbre prèviament modifi cades i re-col·locades), i la pell interior, amb 
una funció d’estanquitat al vent, a l’aigua i d’aïllament. La pell exterior juntament amb 
el voladís de les terrasses que creen al enre  rar la façana interior, garanteixen un con-
trol de la radiació solar que incideix dins de les vivendes en els mesos més calorosos. 

PATI DE VENTILACIÓ

El gran pa   central, a més de fer de distribuïdor garanteix la ven  lació creuada de les 
vivendes. L’obertura de les façanes laterals i el forat de pa   central obert fi ns a coberta 
garanteix que la ven  lació serà efec  va. A més el gran pa   abasteix mitjançant conduc-
tes tècnics totes les instal·lacions necessàries per a la vivenda i el edifi ci.

ENERGIA SOLAR TÈRMICA

U  lització d’energia solar tèrmica com a principal element per a la producció de l’aigua 
calenta sanitària. Contribuint així a una disminució del consum d’energies no renova-
bles de les vivendes. Els captadors solars es col·loquen a la vessant sud de la coberta 
inclinada. L’energia produïda es conduirà al sota coberta on estaran els dipòsits que sub-
ministraran l’aigua calenta a les vivendes pels conductes del pa   interior. 

SISTEMA DE CALEFACCIÓ

Per aprofi tar el màxim l’alçada de 4,09 lliure que disposem en la vivenda, s’ha volgut op-
tar per un sistema de calefacció mitjançant radiadors. S’ha escollit els radiadors Runtal, 
d’acer amb convectors i panells calefactors com a alterna  va als tradicionals amb tubs.  
Són radiadors de grans dimensions d’estructures més simples però refi nades i efi cients 
relacionats de forma sostenible amb l’electricitat i l’aigua. Al ser de grans dimensions te-
nen més àmbit d’escalfor. Es col·locaran en les zones més altes, i pròximes a les façanes.

FUSTERIES

La fusteria u  litzada serà d’alumini amb trencament de pont tèrmic per evitar con-
densacions superfi cials. La fusteria d’alumini permet major lleugeresa de les fulles prac-
 cables de les obertures. Com que tenim molta super  cie vidriada, s’ha volgut escollir 

un  pus de vidre amb cambra d’aire gran, per tal de disminuir el possible les pèrdues 
energè  ques en les vivendes. S’han escollit fusteries de Technal, amb vidres dobles 
amb càmera d’aire climalit 4+12+6. 

PAVIMENT

Com en el cas del sistema de calefacció s’ha volgut escollir un paviment mínim con  nu 
que ens garanteixi unes condicions òp  mes sense molt gruix. Per això s’ha escollit el 
paviment de microciment. És un paviment que té una bona transmissió de la calor i 
que absorbirà l’energia solar que incideix directament en les vivendes alliberant-la per 
les nits. A més de donar un caràcter de simplicitat en la idea conceptual d’u  litzar el 
mínims materials. 
En el cas dels altells de les vivendes, el paviment serà el mateix sistema estructural la 
fusta de KLH, amb una capa de pintura transparent de protecció. 

EVACUACIÓ DE FUMS I GASOS

Banys _ En les vivendes les zones humides estan sense ven  lació natural. Per això dispo-
saran de shunts de 20x45 cm per permetre una ven  lació forçada de l’estança. 

Cuines_ Els fums procedents de la cocció d’aliments es recolliran mitjançant campanes 
extractors amb un tub metàl·lic de 150mm i arribaran directament fi ns a la coberta. 

CRITERIS GENERALS EN LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

Per a la instal·lació elèctrica, es proposa un sistema d’il·luminació dinàmica interior. És a 
dir, oferir un equilibri entre la llum ar  fi cial i la llum natural per a crear un bon ambient. 

U  litzarem unes lluminàries de marca PHILIPS, aquesta empresa disposa d’un sistema 
que permet regular el fl ux lluminós segons la necessitat en l’interior de l’edifi ci tenint 
en compte la contribució de llum externa i la presència de persones. D’aquesta manera 
s’aconsegueix una efi ciència màxima en la instal·lació generant fi ns a un 57% d’estalvi 
energè  c si ho comparem amb una instal·lació convencionals. Amb aquest sistema també 
contribuïm en la reducció d’emissions de CO2.

COMPOSICIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

La instal·lació d’electricitat i enllumenat es realitzarà seguint la norma  va del RBT i CTE 
DB-HE-3 i CTE DB-SU-4.

Escomesa → Part de la instal·lació compresa entre la xarxa de distribució pública i el 
quadre general de protecció. Aquesta és subterrània i anirà fi ns a l’estació transforma-
dora des d’on es connectarà amb el quadre general de protecció.

Quadre general de protecció → Caixa on estan allotjats els elements de protecció, fusi-
bles... de la línia repar  dora. Aquest ja està col·locat en el interior de l’edifi ci.

Centralització de comptadors → Conjunt de comptadors d’on parteixen les derivacions 
individuals de consum d’electricitat.

Derivació individual → També anomenats muntants, aniran per tubs i per safates pel 
fals sostre separats de la instal·lació de l’aigua.

Disposi  us de protecció i comandament → Ja a l’interior de la vivenda, elements de 
seguretat per a evitar curtcircuits. Consta de ICP, IGA, ANEU, PIA i una presa de terra.

Conductes → Cables interiors de la vivenda que distribueixen l’energia. Aquest conduc-
tes seran de coure amb aïllament i en cas de que hi hagin en l’exterior seran estancs. 

Presa de terra → Directe als fonaments es connectaran totes les instal·lacions per raons 
de seguretat.

IL·LUMINACIÓ DELS ESPAIS

La il·luminació de l’edifi ci estarà dotada d’uns sistemes de control per tal d’estalviar ener-
gia i op  mitzar el bon ús i funcionament de les lluminàries. 

Zones comunitàries de pas → S’ u  litzaran dos sistemes combinats: 
- Sistema luxsense per aprofi tar la llum natural. Conjunt de disposi  us des  nats 
a regular de forma automà  ca el fl ux lluminós aportat a la zona per la llum na-
tural, de tal manera que ambdós fl uxos apor  n el nivell d’il·luminació fi xat en el 
punt on es trobi el sensor de llum. 
- Sistema ac  lume per detectar la presència de persones. Conjunt de disposi  us 
des  nats a controlar de forma automà  ca l’apagada i l’encesa d’una instal·lació 
d’il·luminació en funció de la presència o no de persones en la zona. El sistema de 
detecció emprat serà d’infrarojos. 

Zones de servei, locals tècnics → Es realitzarà mitjançant làmpades fl uorescents 
compactes i de consum reduït col·locades en el sostre emprant un sistema controlat 
mitjançant commutadors convencionals.

Escales de comunicació ver  cal → S’ u  litzaran dos sistemes combinats: 
- Sistema ac  lume per detectar la presència de persones. Conjunt de disposi  us 
des  nats a controlar de forma automà  ca l’apagada i l’encesa d’una instal·lació 
d’il·luminació en funció de la presència o no de persones en la zona. El sistema de 
detecció emprat serà d’infrarojos. 
- Sistema d’il·luminació d’emergència amb una bateria en la mateixa llum 
que assegurarà la il·luminació necessària per a l’evacuació de persones en cas 
d’emergència.
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