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confort tèrmic i instal·lacions

E 1/50

ventilació

A nivell general de tot l’edifi ci, ventilació permanent tant vertical com transversalment a través dels patis de 
la zona comunitària i els buits de les façanes est i oest.
Les façanes est i oest tenen jardineres a cada planta amb plantes trepadores que refresquen l’ambient a 
l’estiu.

A nivell d’habitatge, ventilació creuada entre la façana i 
els patis de ventilació de la zona comunitària.

Els voladissos de les terrasses regulen la radiació solar 
permetent l’entrada del sol a l’hivern i evitant-la a l’estiu.

estanquitat i confort tèrmic

resistències tèrmiques
     e (mm) λ (W/mK) R =  e

                 λ

fàbrica de maó massís  140  0,8  0,175
llana de roca    60  0,036  1,667
panell de fusta contraplacada 94  0,13  0,723
placa de guix    13  0,81  0,016

Rse         0,04
Rsi         0,13

RT         2,751

transmitància tèrmica

U=   1    = 0,36 << 0,95 (CTE DB HE1)       RT

La primera pell de fàbrica aporta es-
tanquitat al vent i l’aigua, mentre que 
l’aïllament tèrmic i la fusta aporten el 
confort tèrmic.

climatització

aportació d’aigua calenta sanitària

càlcul de la demanda d’ACS segons el decret d’ecoefi ciència* i el CTE DB HE4**

demanda diària d’ACS, Dd
ocupació (persones)      Demanda diària (litres)

24 habitatges x 3* persones/habitatge = 72 persones

16 habitatges x 4* persones/habitatge = 64 persones  136 persones x 28* litres/persona = 3.808 litres

espais de treball = 100 persones    100 persones x 3** litres/persona = 300 litres

Dd = 4.108 litres/dia

contribució solar mínima, CS
Zona climàtica III*

CS = 50%

demanda anual d’ACS, Da

Da = 4.108 litres/dia x 365 dies/any

Da = 1.499.420 litres/any

demanda energètica anual per a l’escalfament d’ACS, EACS

EACS = 1.499.420 litres/any x (60-13,75**)ºC x 0,001163 kWh / ºC kg x 1 kg / litre

EACS = 80.652 kWh/any

demanda energètica anual a cobrir amb ACS, EACS solar

EACS solar = 80.652 kWh/any x 50%

EACS solar = 40.326 kWh/any

àrea de captadors solars, ACAPTADORS solars

ACAPTADORS solars =         
40.326 kWh/any

      1680 kWh/m2 x 1 x 1 x 0,4

ACAPTADORS solars = 60 m2

volum d’acumulació d’ACS solar, VACS solar

50 <         
VACS solar       < 180 **

          ACAPTADORS solars

20 col·lectors de 3m2

mínim 3.000 litres

instal·lacions als habitatges
· aigua

· ACS

· calefacció

· incendis

· electricitat

· telecomunicacions

planta altell

planta tipus

planta tipus

solstici d’hivern

solstici d’estiu

ventilació creuada

col·lectors solars de tub buit col·locats a 
la pèrgola del terrat de planta primera

La font de calor principal serà la caldera comunitària 
de gas natural situada al soterrani:

· calefacció 40ºC
 3.200 m2 habitatges +
 +1.300 m2 espais de treball
 x 100 W/m2 = 450 kW

· ACS 60ºC

A l’altell dels habitatges es situaran els dipòsits d’acumulació 
tant de calefacció com d’ACS.
Als espais de treball estaran situats a la zona de serveis.

La calefacció serà per terra radiant, més efi cient i 
comfortable que altres sistemes de calefacció més convencio-
nals.

La refrigeració serà per terra refrescant, aprofi tant la 
instal·lació de terra radiant.

Aprofi tant la ventilació creuada i les plantes 
trepadores als extrems de les passeres 
de la zona comú, es pot aconseguir una 

ventilació refrescant, alhora que 
es fi ltren agents contaminants.

aire calent

aire més fresc i net


