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. Estratègies general 

L’estratègia bioclimàtica ha sigut un factor determinant del projecte.
Es genera una franja totalment passiva a la façana sud-oest, amb la construcció de la 
nova franja. D’altra banda, la colonització de l’espai interior de la nau, es fa acotant 
les zones de confort només a aquells espais que ho requereixen, generant un espai 
intermig semi-climatitzat i reduint així la demanda energètica.

La distribució bàsica de les instal·lacions es fa per la franja de l’espai servidor,  amb 
unes safates que pengen del sostre.
D’aquesta línia bàsica, les instal·lacions es ramifiquen cap als diferents secotrs de la 
nau. La sectorització de la climatització de l’espai intermig de la nau en 5 sectors, 
permetria una colonització per fases.

s.1 s.2 s.3 s.4 s.5

. Climatització passiva
Durant les èpoques més templades i també a l’estiu i l’hivern, funcionaran els sistemes 
passius de climatització.
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. Climatització activa
Per assegurar el grau de confort requerit i pels pics de calor i de fred, s’instal·len uns 
sistemes actius.

ESTIU

Temperatures mitjanes Barcelona (23-26°)

Estratègies passives:
. Hivernacle: La façana de l’hivernacle s’obra, i aquest passa a ser com un element   
     més de l’espai lliure
     Protecció solar amb malles d’ombra i vegetació a sud
. Espai intermig: ventil.lació creuada de tota la nau per mitjà de les obertures a coberta 
i façanes
. Espais programàtics: ventil·lació creuada per mitjà de les obertures

ESTIU.  COMPORTAMENT ACTIU

Temperatures màximes Barcelona (35°)

Estratègies actives:
. Espais intermitjos: ventil.lació complementària amb ventil·ladors mecànics.
. Espais programàtics: sistema mixt (aigua-aire) amb bomba de calor a coberta i unitats 
climatitzadores independents per cada un d’ells. 
Cada espai programàtic disposarà d’un element que reculli l’aigua que desprenen les 
climatitzadores, el qual s’anirà buidant quan es requereixi.
Es genera una xarxa de tubs d’aigua fixes amb claus de pas, on s’hi podran connectar 
els elements programàtics, i  dels quals penjaran unes mànegues, dotant de més 
flexibilitat al sistema.

HIVERN.  COMPORTAMENT ACTIU

Temperatures mínimes Barcelona (6°)

. Espai intermig: sistema de calefacció mixt (aigua-aire), amb una bomba de calor i 
aerotermos Jaga (cada 10-14m).

. Espais programàtics:  Sistema aigua-aire, amb climatitzadora individual.
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Conducte impulsió aire pre-escalfat

Conducte impulsió aigua calenta

Conducte retorn aigua freda
Aerotermo. Marca Jaga
Clau de pas per connexió futura

Conducte impulsió i retorn aigua calenta

Conducte impulsió aigua freda
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Extracció d’aire

Conducte ventilació forçada

HIVERN

Temperatures mitjanes Barcelona (9-12°)

Estratègies passives:
. Hivernacle: Captació solar (orientació sud-oest)
     Vegetació caduca a sud-oest 
. Espai intermig: aprofitament de l’aire pre-escalfat a la nova franja de façana. quest 
aire es repartirà al llarg de la nau mitjançant conductes d’aire que aniran d’una façana 
a l’altra.

. Espais programàtics: aïllament tèrmic. 


