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1 .Nuclis d'escales

Hem agrupat tots els espais de l'edifici en 4 categories diferents en 
funció de les característiques l'espai (superfície, volum, expossició al sol, 
ventilació, ussos, materials, ...) 

Característiques
- Zones de pas per accés o sortida de l'edifici. Ús no habitual.  
- Espais no compartimentats.

Sistema de ventilació/climatització
- Ventilació:          -Ventilació natural entre plantes per ull 

d'escala i amb exterior, per coberta.
- Refrigeració: - Ventilació natural. 

- No refrigeració mecànica.
- Calefacció: - No calefacció mecànica.

2 . Espais diàfans. Les fàbriques
Característiques generals

- Grans superfícies no compartimentades. Requeriments 
ambientals similars.

- Espais de més de 3 metres d'altura. Molt Volum.
- Ventilació creuada
- Materials amb capacitat tèrmica
- Factor de forma favorable.
- Espais flexibles per activitats diverses. Reunions,   
espectacles, classes, ...

Sistema de ventilació / Climatització:
- Ventilació: - Ventilació creuada natural per 

finestres.
- Refrigeració: - Ventilació creuada.
- Calefacció: - Terra radiant.

3 . Passadís, espais comuns
Característiques generals:

- Grans superfícies no compartimentades. Requeriments 
ambientals similars.

- Espais de més de 3 metres d'altura. Molt Volum.
- Ventilació no creuada
- Materials de poca capacitat tèrmica.
- Sòl técnic i fals sostre.
- Factor de forma no favorable.
- Zones de pas. Punts de trobada i de reunió
- Protegit de radiació directa per revestiment exterior.
- Façana ventilada

Sistema de ventilació/ climatització:
- Ventilació: - Ventilació natural per finestres o ventilació 

mecànica per bomba de calor.
- Refrigeració: - Refrigeració natural per finestres.

- Refrigeració mecànica per bomba de calor 
AIGUA - AIRE d'un únic circuit (2 tubs).
CLIMATITZADOR amb conductes d'impulsió 
i retorn. Difussors al fals sostre.

- Calefacció: - Calefacció mecànica per bomba de calor  
AIGUA - AIRE d'un únic circuit (2 tubs).
CLIMATITZADOR amb conductes d'impulsió 
i retorn. Difussors al fals sostre.

4 . Oicines / despatxos
Característiques generals:

- Espais compartimentats i de diferents superfícies.
- Ussos diversos. 
- Diferents horaris d'activitat.
- Ventilació no creuada
- Materials de poca capacitat tèrmica.
- Sòl técnic i fals sostre.
- Factor de forma no favorable.
- Protegit de radiació directa per revestiment exterior.
- Façana ventilada.

Sistema de ventilació / climatització:
- Ventilació: - Ventilació natural per finestres.  

- Ventilació mecànics per bomba de  
calor.

- Refrigeració: - Refrigeració natural per finestres.
- Refrigeració mecànica per bomba 
de calor AIGUA - AIRE de dos 
circuits (4 tubs).
Climatitzador tipus FAN COIL. 
Unitats de FAN COIL en funció  
del volum.
Climatitzadors integrats al fals 
sostre.

- Calefacció: - Calefacció mecànica per bomba de     
calor AIGUA - AIRE de dos circuits 
(4 tubs) .
Climatitzador tipus FAN COIL. Unitats 
de FAN COIL en funció del volum.
Climatitzadors integrats al fals sostre.

Requeriments tèrmics:
- Comfort tèrmic mig.

Requeriments tèrmics :
- Comfort tèrmic alt.

Requeriments tèrmics:
- Comfort tèrmic alt.

Requeriments tèrmics
- Comfort tèrmic baix.

CONDENSADORA

aire
exterior

EVAPORADORA
(producció fred)

EVAPORADORA
(producció calor)

aire
exterior

CONDENSADORA

aire
exterior 

EVAPORADORA

conducte d'impulsió d'aire

conducte de retorn d'aire

(fred o calor)

climatitzador 
tipus FAN-COIL

conducte d'impulsió d'aire

conducte de retorn d'aire

ESQUEMES SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ

BOMBA DE CALOR AIGUA - AIRE. 2 CIRCUITS (4 TUBS) BOMBA DE CALOR AIGUA - AIRE. 2 CIRCUITS (4 TUBS)

climatitzador 
amb conductes 

CONDENSADORA
climatitzador 

amb conductes 

EVAPORADORA CLIMATIZADOR  SEPARAT PER TUBS
UNITATS UBICADES AL FALS SOSTRE

CLIMATIZADOR  TIPUS FAN COIL
UNITATS UBICADES AL FALS SOSTRE

DIFUSSOR LINEAL
PER IMPULSIÓ I RETORN

Unitats bàsiques delsistema mecànic de climatització

UNITATS UBICADES A COBERTA

Degut a la gran superficie de coberta i a la ubicació estricte dels baixants s'ha près 
el criteri de fer una coberta plana utilitzant el sistema Geberit Pluja

criteri

Geberit Pluja consisteix en un sistema sifònic per drenar les cobertes que funciona 
degut a la creació d'un pistó hidràulic en el baixant al amplir-se completament el 
tub.

Aquest sistema respecte el sistema convencional 
- s'utilitza un diàmetre de tub més petit
- No és necessari preveure altures per els pendents de les tuberies, ja que el 
sistema preveu tubs situats horitzontals sota la coberta.
- Reducció del número de baixants i menys connexions als col·lectors. 
- El sistema ès autonetejable degut a la velocitat que duu el líquid.

descripció del sistema

FASE I: és la fase inicial, el cabal és petit i el sistema funciona per gravetat.

FASE II: Al augmentar el cabal, la secció es va omplint i tendeix a eliminar l'aire del 
sistema. Les boneres impedeixen l'entrada de l'aire  i l'aigua va emputjant l'aire 
formant unes onades a la part horitzontal del tub.

FASE III: Quan augmenta el cabal l'aire es transforma amb bombolles i augmenta la 
velocitat de sortida i millora el rendiment.

FASE IV:  Quan s'aconsegueix el cabal dissenyat, els tubs estan totalment plens i 
s'obté el màxim rendiment.

Funcionament

Superfície màxima per bonera de 400m2 en cobertes planes.
Distància màxima de la bonera al baixant de 50m

requeriments

Sistema recollida d'aigües. Sistema GEBERIT

Sistema CONVENCIONAL Sistema GEBERIT
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L'aigua pluvial recollida per les cobertes de 
l'edifici s'enmagatzemaran en dipòssits d'aigua. 
Es preveu l'ús del dipòssit per neteja general de 
la plaça i manteniment de les zones ajardinades.

DIMENSIONAT

Per predimensionat de dipòssit de recollida 
d'aigües de coberta a la ciutat de Barcelona, 
farem servir el valor aproximat de 1 m3 de 
recollida per cada 17 m2 de coberta.

3800 m2 plaça / 17 m2/m3 = 223 m3 de volum 
d'emmagatzematge.

Recollida d'aigües pluvials

1 Entrada d'aigua al dipòssit
2 "Ràcor" sortida d'aigues
3 Sobreeixidor
4 Aireació 

Ubicació dipòsit d'aigües pluvials
S'ubica un dipòssit de dimensions 20 x 5 x 2m a 
la planta soterrani a l'espai d'instal.lacions., on 
marca el plànol de situació annex

Esquema funcionament 
dipòssit

unitat exterior

unitat interior

Clima i recollida d'aigües pluvials dels espais públics

18. clima i aigües pluvials
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