
Instal·lació de Climatització i Ventilació

Sistema HIDRÒNIC
A l’hora de plantejar l’edifici s’observa que l’única part que cal calefactar és l’administració i gestió de les caves, l’edifici industrial no 
comptarà amb climatització, doncs l’època de verema es a finals d’agost i setembre, i no cal climatitzar-ho.

La divulgació quedarà també sense climatitzar, doncs no té sentit ja que la gent farà un recorregut a través de l’edifici intentant estar 
sempre en contacte amb la part industrial i entrant a la cava, zona que es conservarà constantment a 15º C. Els únics llocs on es 
preveu una estança de llarga durada per als visitants és la sala de cates principal, que serà la única zona a climatitzar del recorregut.
La divulgació és a més una àrea que funcionarà de forma puntual durant les èpoques de més fred, ja que cessa l’activitat industrial 
i amb ella les visites.

La part administrativa es preveu climatitzar mitjançant aire, ja que no es tracta d’una zona de grans dimensions i que el seu ús es 
redueix al de l’horari laboral.

S’escull un sistema hidrònic instal·lat a la coberta amb dues bombes de calor que permetrà climatitzar mitjançant unitats interiors 
fancoils que tant poden calefactar com refrigerar. Hi ha també la opció que aquestes unitats treballin únicament com a ventiladors.

Aquest sistema permet també la instal·lació de cortines d’aire i d’altres elements per controlar la temperatura de l’edifici.

La renovació de l’aire es realitzarà mitjançant una xarxa d’extracció d’aire que es dimensionarà segons els requeriments de cada 
sala i l’aportació d’aire es farà a través de les fusteries, que donen a les façanes de maó, les quals comptaran amb reixetes que 
garanteixin una renovació optima de cada sala. 

La sala de dipòsits comptarà amb una obertura lineal a la coberta feta amb murs de gelosia, a més de comptar amb grans extractors 
col•locats a la part baixa de la sala per extreure l’aire viciat de CO2  fruit del procés de fermentació del cava. Aquests extractors, amb 
tubs vistos fixats a la façana lateral s’activaran automàticament 2 minuts cada 20 minuts al llarg de dia.

La xarxa de canonades es realitzarà pel buit posterior a l’ascensor, i en aquelles sales on no sigui possible arribar per fals sostre es 
col·locaran safates vistes adossades a les jàsseres o congrenys, segons la direcció que hagin de prendre.

La planta baixa comptarà amb fancoils de 2 o 3 vies encastats al fals sostre, la resta de sales disposaran d’unitats de superfície.
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  Unitat interior de cortina d’aire.
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  Unitat interior de sostre sala.
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  Xarxa de refrigeració.
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  Reixa d’extracció d’aire interior.

  Xarxa d’extracció.

Planta Refrigeradora Cava

Control sala Cava
Durant el procés de producció del cava és molt important tenir un control tant de temperatura com de ventilació de la sala on és 
realitza la criança del cava. Les caves acostumen a estar enterrades per buscar una temperatura estable al voltant dels 15 graus. 
Sovint, les instal·lacions modernes compten amb una instal•lació de refrigeració per conservar la temperatura en èpoques de molta 
calor, aquestes unitats refrigeradores poden servir també per altres fases del procés, sobretot a les sales de fermentació en dipòsits, 
però actualment aquests ja compten amb una camisa pròpia de refrigeració.

Es proposa ubicar la planta refrigeradora just sobre la cava, a la sala ubicada darrere del magatzem i sota la rampa dels tractors.
El mur que tanca la sala per la cara de la plaça es solucionarà amb gelosia per dotar a la sala de la ventilació correcte.

Aprofitant la fase d’excavació es col·locarà un calaix exterior per instal·lacions que punxarà  la sala de cava per la paret lateral, per 
no debilitar la coberta d’arcs prefabricats de formigó.

Tal i com s’ha vist prèviament a les seccions la coberta de la cava és inclinada per evacuar amb més facilitat l’aigua de la coberta, 
s’aprofita aquest fet per fer expulsar l’aire enfocant les tuberes cap al sostre i fer arribar així l’aire el màxim de lluny possible, no 
molestar a la gent que pugui estar treballant i generar una corrent a l’interior de la sala recollint l’aire amb tuberes enfocades cap 
avall.
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