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*principis actius estiu

25 +instal·lacions··· estratègies actives / passives reenergització

climatització activa.
la climatització activa a l'estiu es
resola amb un sistema de terra
radiant sec fred present tant en les
caixes com en els espais lliures on
es produeix una activitat
continuada.
per tal de garantir unes condicions
òtpimes de comfort s'inclouran
deshumidificadors en aquest espais
climatitzats.
els espais climatitzats i l'envolvent
de la preexistència disposen d'uns
sistemes de sensors per a l'obertura
de les zones de ventilació quan la
temperatura ho requereix
els espais d´ús temporal tal com
espais comuns, circulacions, serveis,
no es climatitzen i s'atemperen a
través d'estratègies passives de
reenergització.
l'existència del mur massís i la
situació de l'edifici semienterrat,
afavoreixen l'equilibri tèrmic de
l'espai.

renovació d'aire.
la renovació d'aire es duu a terme
amb un sistema d'impulsió d'aire
amb recuperador de calor.
l'aire residual s'evaquarà a l'espai
comú, que per succió i convecció el
renovarà.

*principis actius hivern
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l'espessor i densitat dels murs de la
preexistència actuen com a coixí de fre
de les oscil·lacions tèrmiques, molt
presents a vic.
altrament la situació de l'edifici
semienterrat i el replè de runes en planta
soterrani també juguen a favor de
l'estabilitat tèrmica.

*inèrcia *aïllament *espai coixí *espai climatitzat/ no climatitzat *protecció/ captacció solar *ventilació *convecció *humectació

*principis passius reenergització

l'estratègia es basa en ubicar l'aïllament
en el nou envolvent que tancarà la
preexistència, per garantir el bon
funcionament dels espais coixí.
també envoltarà els espais climatitzats
per optimitzar els sistemes actius.

aquelles activitats que necessiten un grau
de comfort alt junt amb una sèries de
prestacions tècniques, s'ubiquen dins de
les caixes.
aquest fet permet generar uns espais
especialitzats climàticament molt
controlats, i uns espais alternatius d'ús
temporal amb uns requeriments inferiors
optimitzant així els recursos.

la captació solar es produeix
principalment per les grans obertures a
est i a sud.
el ràfec permet el grau d'entrada solar a
l'hivern
es reforça la captació de llum amb unes
obertures zenitals.

la protecció solar es desenrvolupa en primer terme
per geometria.
la façana captadora s'obra a est i es tanca a oest.
a l'hora la separació respecte la façana genera un
ràfec que evitarà l'entrada a l'estiu des del sud.

ll'edifici disposa d'un sistema de sensors
de temperatura que activa l' obertura
dels espais de ventilació de façana i
coberta quan es requereix.
altrament, l'ample diferència de
temperatura entre cara nord-sud i
soterrani-coberta, i la comunicació a
través de l'espai coixí de totes aquestes
zones, afavoreix la ventilació creuada i la
succió per diferència de presió.

la disposició de les activitats
climatitzades en caixes, i la disposició
lliure en planta baixa, genera un
embolcall d'aire al voltant de tota la
secció.
aquesta situaciò afavoreix molt la
recirculació de l'aire, que s'activa gràcies
a la diferència de temperatura i presió de
les cares.

la vegetació present en tot l'edifici i
especialment en els patis comuns de
comunicació afavoreixen la humectació i
atemperament de l'aire.
l'aire d'aquest espai a l'hora es pretracta
amb un sistema passiu de tubs
canadencs soterrats.

l'espai intermig entre preexistència i
suport del programa -caixes- s'entén
com a espai no climatitzat d'ús temporal,
on esdevenen els espais comuns,
circulacions, serveis.
aquest espai a l'hora treballa com a espai
coixí que atempera l'aire interior.

climatització activa.
la climatització activa a l'hivern es
resola amb un sistema de terra
radiant sec calent present tant en
les caixes com en els espais lliures
on es produeix una activitat
continuada.
per tal de garantir unes condicions
òtpimes de comfort s'inclouran
deshumidificadors en aquest espais
climatitzats.
els espais climatitzats i l'envolvent
de la preexistència disposen d'uns
sistemes de sensors per a l'obertura
de les zones de ventilació quan la
temperatura ho requereix, que
romandran majoritàriament estancs
en aquesta època per a mantenir
l'acumulació tèrmica de l'aire i els
murs.
els espais d´ús temporal tal com
espais comuns, circulacions, serveis,
no es climatitzen i s'atemperen a
través d'estratègies passives de
reenergització.
l'existència del mur massís i la
situació de l'edifici semienterrat,
afavoreixen l'equilibri tèrmic de
l'espai.

renovació d'aire.
la renovació d'aire es duu a terme
amb un sistema d'impulsió d'aire
amb recuperador de calor.
l'aire residual s'evaquarà a l'espai
comú, que per succió i convecció el

renovarà.


