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Climatització Natural

L'edifici té un doble sistema de ventilació natural i pro-
tecció solar que regula tèrmicament el seu interior

  - Una pell exterior que actua com a filtre i protec-
ció   solar. Genera una capa d’espai que actua com  
  a  ‘coixí tèrmic’  i embolcalla l‘espai habitat. 
Aquest   espai de filtre tèrmic correspon a les 
circulacions   perimetrals i espais comuns de buga-
deria.

 - Un forjat sanitari que permet la  ventilació i 
la   creació de corrents  d'aire a través dels 
atris centrals   de l’edifici. El diferencial tèrmic 
genera corrents d’aire   que ajuden a la venti-
lació natural de l’edifici

La façana exterior  i la coberta protegeixen de la radia-
ció solar en els moments de l’any en què aquesta és 
més desfavorable i permeten la seva entrada per tal de 
calefactar l’edifici en les èpoques de fred.

Sector 1
Bar
   370 m2 

   3,25 m d’alçada lliure
   8 v/h renovació d’aire
contem la meitat de la superficie  

185 x 3,25 = 601,25 m³
601,25 x 8 = 4810 m³/h

S = 4810 / 3600x8 = 0,16m2 =>
0,3x0,5 m

Gimnàs
   250 m2

   3,5 m d’alçada lliure
   15 v/h renovació d’aire

270 x 3,5 = 875 m³
875 x 15 = 13125m³/h

S = 13125 / 3600x15 = 0,24m2  => 
0,6x0,4 m

Climatització Artificial

L’edifici funciona perfectament a partir de sistemes de 
climatització natural. No obstant això es preveu un 
sistema de climatització artificial per tal de calefactar els 
espais habitats en les èpoques de fred.

Es diferencien dos sistemes de climatització separats

 -Sistema de radiadors alimentats per la xarxa 
‘District   Heating’ en els espais habitats.

 -Climatitzadores en els edificis pre-existents

La xarxa pública de ‘District Heating’ de barri escalfa la 
xarxa interna d’aigua per als radiadors de les diferents 
habitacions. Es tracta d’un circuit tancat perimetral (els 
conductes circules per sota de les passeres laterals) 
que escalfa l’aigua en les galeries inferiors i distribueix a 
les diferents plantes. Es generen diferents circuits sec-
toritazats i es distribueixen a través de passos  
d’instal·lacions verticals coincidents amb els nuclis de 
comuniació verticals.

Els edificis pre-existents que allotjen usos comunitaris 
es climatitzen a partir de climatitzadores aire-aire. 
L’expulsió es realitza a través de la coberta i d’espais 
exteriors. Les climatitzadores es col·loquen en sales 
tècniques i els conductes circulen pel sostre vistes.

Requeriments Climàtics

S’utilizarà una combinació de sistemes passius de 
climatització, complementats per sistemes actius. Es 
diferencien els espais de les habitacions de les zones 
comunes, ja que tenen uns requeriments diferents 
derivats del seu ús (tipus i intensitat

Exigència climàtica alta
Espais residencials (habitacions i espais comuns d’ús 
intens). Es regularan tèrmicament de forma natural a 
partir de sistems passius. Puntualment, en els periodes 
de l’any més crítics, es reforça la climatització a partir 
de la xarxa de calefacció de radiadors.

Exigència climàtica mitja:
Espais comuns en els edificis pre-existens. Tenen un ús 
menys intensiu, per tant, es climatitzaran de forma 
artificial a partir de climatitzadores aire-aire en els peri-
odes de l’any necessaris.
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