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RENOVACIÓ NATURAL DE L'AIRE
La gran façana vidriada amb portes corredisses
permet la ventilació i renovació de l'aire interior.
Mitjançant l'obertura de finestres a les façanes
oposades es garanteix la ventilació creuada de
l'edifici.

GALERIA D'INSTAL·LACIONS
S'ha projectat una galeria longitudinal i enterrada que
permet el pas de totes les intal·lacions de sanejament,
climatització i distribució de l'aigua sanitària. Tota aquesta
xarxa d'instal·lacions arriba a la galeria passant per les
cavitats dels cassetons de PVC del forjat.

AIGÜES PLUVIALS I SANEJAMENT

El principal aspecte a resoldre a la planta coberta és
l'evaquació de les aïgues pluvials. Es planteja una
gran linia longitudinal on conflueixen les aigües
recollides procedents de la part de la coberta
ajardinada, per una banda,  i de la part pavimentada
per l'altra. L'aigua és conduïda des del caneló
longitudinal cap als diferents baixants que després
queden amagats en els dobles murs de la planta
inferior.  Aquesta línia ens ajuda alhora a projectar
el límit entre les dos tipologies de cobertes.

La recollida de les aigües residuals i pluvials es fa a
través dels baixants que circulen a través dels
cassetons del forjat sanitari fins a ser conduïts als
col·lectors situats a la galeria d'instal·lacions.

VENTILACIÓ CREUADA

Tot i tractar-se d'un edifici semi enterrat, gràcies a
les obertures que generen els diferents accessos es
permet generar una ventilació creuada a l'edifici i
renovar cada cert temps l'aire viciat interior.

ENERGIA GEOTÈRMICA

Per tal d'aprofitar els recursos naturals i tenint en
compte la situació enterrada de l'edifici, es proposa
la captació de la calor del subsol a través dels
sistemes d'energia geotèrmica.
Amb aquest sistema aconseguim, per una banda,
escalfar l'aigua procedent de la xarxa  per al seu
posterior repartiment, així com escalfar i refrigerar
l'aire per el sistema de climatització, tot amb un
baix cost energètic.

AIGUA CALENTA SANITÀRIA

A través del sistema de geotèrmia, escalfem l'aigua
per a la seva distribució a les diferents xarxes de
l'edifici. Per una banda l'aigua que alimenta els
banys, aules i tallers, i per altra banda la utilitzada
per  els fan-coils per a la refrigeració o escalfament
de l'aire.

IL·LUMINACIÓ NATURAL

A través de la gran obertura longitudinal de finetres
corredisses de que disposa tota la zona expositiva, es
garanteix una òptima il·luminació d'aquests espais.
Els tallers, en canvi, al situar-se a l'interior i no en
línia de façana, disposen d'uns lluernaris en coberta
que permeten iluminar ampliament tot l'espai de
treball.

IL·LUMINACIÓ ARTIFICIAL

Les zones expositives disposen d'una il·luminació
de focos puntuals integrats al forjat de formigó.

CLIMATITZACIÓ fred/calor

S'utilitza un sistema de climatització per als espais
expositius i de lliure circulació. El projecte queda
dividit en varies zones en funció de la seva
dimensió i nivell de permanència per a poder
regular les temperatures independentment. És per
això que cada espai disposa d'aparells fan-coils i
recuperadors de calor per a la seva correcta
climatització.

SEGURETAT EN CAS D'INCENDI

Considerem l'edifici un edifici de pública
concurrència d'acord amb el que estableix el codi
tècnic. Els recorreguts d'evaquació són inferiors als
50 m complint, per tant, la norma del CTE.

PLANTA COBERTA     E  1/250
RECOLLIDA D'AIGÜES PLUVIALS

PLANTA SUPERIOR I INFERIOR    E 1/250
RECOLLIDA D'AIGÜES PLUVIALS I GRISES

PLANTA SUPERIOR I INFERIOR    E  1/250
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

PLANTA SUPERIOR I INFERIOR
E  1/250
CLIMATITZACIÓ  I IL·LIMINACIÓ
PER SOSTRE

DETALL DE CANAL DE RECOLLIDA
D'AIGÜES PLUVIALS   E  1/15

Trobament de les dos tipologies de coberta: ajardinada i pavimentada

COBERTA AJARDINADA
La coberta ajardinada ajuda a reduir el
consum energètic de l'edifici ja que
evita el sobreescalfament de la coberta.

Conductes aire de retorn
Conducte d'impulsió d'aire climatitzat
Conducte d'entrada d'aire exterior
Conducte expulsió aire viciat
Fan-coil
Recuperadors de calor

Il·luminació

Aigua calenta
Aigua freda
Baixants d'aigües pluvials
Baixants d'aigües grises
Col·lector d'aigües grises
Col·lector d'aigües residuals

Sala de màquines ascensor
Sala contador electricitat

PLANTA  INFERIOR    E  1/250
CLIMATITZACIÓ PER TERRA


