
Escala       1/200

CENTRALITAT A VALLDOREIX

Alumne: Albert Escudero Alberich    |     Tutor: Antoni Pérez Mañosa
Projecte final de carrera    |    ETSAV    |    UPC    |    Febrer 2016

20

INSTAL·LACIONS

Esquemes de funcionament dels sistemes actius

Fanc oils (volums petits)

Estiu Hivern
Climatitzador Fan coil

Introducció d'aire

de renovació

Fluid refrigerat

Fluid calent

Climatitzador Fan coil

Introducció d'aire

de renovació

Fluid calent

Fluid refrigerat

UTA (volums grans)

Estiu Hivern

Estratègies

Grans volums vs. petits volums.

L'estratègia del projecte opta clarament per la divisió dels espais en dos tipologies,
les de grans volums, les zones comuns dels equipaments i l'auditori envers els petits
volums, les aules, tallers, espais administratius. Això ens permet obtenir una major
eficiència en funció de cada ús.

Combinant els sistemes actius juntament amb els passius, obtenim una major
eficiència energètica i un estalvi econòmic.

Sistemes actius

UTA: Serveix a grans volums i en diferents plantes, on l'ús dels recintes és de llarga
durada i en espais on no existeixen obertures a l'exterior. La climatització es posarà
en funcionament abans i durant l'activitat. El sistema funciona a través de tubs de
distribució, difusors i reixetes. El sistema disposa de una entrada d'aire exterior,
filtratge i una sortida d'aire viciat.

Bomba de fred/calor:  Funcionament igual que l'UTA, però sense el filtratge de l'aire.
Són aparells més petits per a espais més reduïts. L'aire filtrat arriba a través dels
espais comuns.

Fan coils: S'utilitzarà en els volums petits, on les necessitats són més puntuals i els
volums a climatitzar són de menor superfície. El sistema aire-aigua funciona en un
circuit tancat distribuït per canonades fins als aparells.

< CLIMA>

Ventilació i renovació de l'aire

Ventilació forçada

La ventilació del garatge té com a objectiu la eliminació del monòxid de carboni i
l'evacuació de fums en cas d'incendi, això es duu a terme amb mecanismes
d'aportació i extracció d'aire. Es disposa una sala d'instal·lacions en el mateix garatge
que té un sistema de ventilació amb aportació d'aire des de l'accés i extracció per
coberta.

En els lavabos, es disposa de sistemes d'extracció mecànics que aspiren l'aire viciat i
l'expulsen per la coberta.

Ventilació natural

Tant els espais comuns com els espais més privats tenen ventilació natural a través
de les fusteries practicables.

Sistemes passius

El projecte prioritza l'ús de sistemes passius envers els sistemes actius. Es disposen
tot un seguit d'estratègies per a cada situació i època de l'any.

- Control solar

- Aïllament i inèrcia dels tancaments

- Fusteries

- Ventilació

Estratègies

Es prioritza la llum natural envers la llum artificial. La llum natural es regula amb els
elements de fusteria existents, tenint tres tipologies, els vidres fixos per aportació de
llum als passadissos, els porticons de lames de fusta que permeten regular part de
l'entrada de la llum depenent si s'obren o es tanquen, i porticons opacs que
permeten un total aïllament (sobretot en façanes oest). A la biblioteca s'ha optat per
una quarta opció amb la incorporació de lluernaris per una major aportació de llum.

Es treballen diferents tipologies de llum artificial depenent de les necessitats de
l'espai al que serveixen.

Luminancia segons l'activitat (UNE-EN)

< IL·LUMINACIÓ>

500lux
Escola de música

Auditori

Centre Cívic

Bar
Biblioteca

300lux 200lux 150lux 100lux
Aules

Administració
Circulació Zones comuns

Auditori
Administració

Magatzem Camerinos
Serveis
Foyer

Serveis
Aules

Administració
Circulació Zones comuns

Serveis
Zona públic Serveis
Zona lectura
Administració

Imformat.
Cuina Prestatgeries

Magatzem

Magatzem
Circulació

Zones comuns
Serveis

Instal·lació elèctrica exterior Instal·lació elèctrica interior

ConTempo LED:

Il·luminació de l'arbrat
exterior

Bollard LED:

Piló d'il·uminació LED,
tangencial al carrer
Jacint Verdaguer.

FCS 100:

Il·luminació sota els
voladissos d'accés als
edificis.

LEDline BCS710:

Línea LED perimetral al
canvi de paviment.

TCS019:

Il.luminació garatge.

CoreLine:

Downlight encastats
per a grans espais.

Vaya cove LP:

Línia LED en part
inferior i superior dels
aplacats de fusta

Pèndola:

Lluminaria penjada per
les dobles alçades

Celino LED:

Línia de fluorescents

Conducte de xapa
galvanitzada
Reixa impulsió
Reixa retorn

Conductes fluid
UTA / Bomba de calor/fred

Fan coil

Expulsió aire viciat
Absorció aire net

Unitats exteriors

LEDs Vaya cove LED
Lluminària penjada
Pèndola

Lluminària CoreLine

Lluminària FCS100
Lluminària TCS019

Lluminària Celino LED
E.T.
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Vidres climalit
amb cambra i
trencament de
pont tèrmic

Aïllament tèrmic
de llana de roca
e=12cm Inercia del paviment

per radiació directa

Sistema de climatització
impuls-retorn a través
de reixetes

Sistema de climatització
aire-aigua - Fan coils

21 Desembre 12.30h azimut=25º
Col·lector solar ACS

Vegetació de fulla caduca ombra

21
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21 Juny 16.00h azimut= 47º

Coberta enjardinada,
ombra i major inèrcia

Porticons de lames
practicables

ventilació natural

Aïllament tèrmic
de llana de roca
e=12cm

Sistema de climatització
impuls-retorn a través
de reixetes

Sistema de climatització
aire-aigua - Fan coils

21 Desembre 13.00h azimut=72º
Col·lector solar ACS
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Gràfica de temperatures exteriors 2014, Barcelona
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