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El projecte conté una sèrie de recintes amb necessitats ambientals i de

funcionament molt dispars. Aquest fet impedeix l´utilització d'un únic sistema

de climatització i ventilació que funcioni per a tot l'edifici, havent de recórrer a

un sistema específic per a cada àrea del projecte.

El quadre sintetitza els mètodes de renovació de l'aire així com els sistemes

de climatització emprats a cada àrea.

DESCRIPCIÓ DELS SISTEMES DE VENTILACIÓ PER ÀREES

A les plantes superiors es disposa de sistemes de confort tèrmic passius

mitjançant la ventilació creuada i un sistema de reforç d´aire provinent de

pous canadencs. A aquestes plantes, l'aire viciat surt de manera natural a

través de reixetes situades en les lluernes de coberta ia la franja superior de

les façanes.

A la planta -1, on es troba la piscina, és necessària l'extracció mecànica ja

que tot hi haver-hi obertures que permeten una ventilació natural, no es pot

dependre de poder obrir aquestes obertures. L'aire nou es fa circular a través

de pous canadencs soterrats, permetent que aquest aire faci un intercanvi de

calor amb el terreny i aconseguint que arribi a una temperatura diferent de la

de l'exterior (més calent a l'hivern, i més fred a l'estiu).

DESCRIPCIÓ DELS SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ PER ÀREES

Durant l'estiu, les pistes esportives, els vestidors i la piscina no disposar de

cap sistema de climatització. L'únic pretractament de l'aire tindrà a veure

amb l'intercanvi de calor entre l'aire exterior i el terreny, a causa dels pous

canadencs. Per contra, la cafeteria, la zona d'adminsitració i la sala polivalent

comptaran d'una sèrie de Fan-coils (sistema Aire-Aigua) que permetran

aconicionar cada estada en funció de les necessitats i la freqüència d'ús.

A l'hivern, per contra, tots els espais comptaran amb sistemes de

climatització. Les pistes esportives seran calefactades gràcies a tubs de gas

radiants, la piscina aconseguirà el seu confort tèrmic mitjançant terra radiant i

ls vestuaris mitjançant radiadors tradicionals.

En les estades de planta baixa (cafeteria, administració i sala polivalent) els

Fan-coils comptaran amb una bateria de calor (a més de la bateria de fred)

per climatitzar independentment cada àrea.

ESTRATÈGIES DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ PASSIVES

1. VENTILACIÓ CREUADA

2. POUS CANADENCS

El pou candenc o provençal és una tècnica que permet mantenir un edifici

més fresc a l'estiu i més calent a l'hivern.

Observem una diferencia entre la temperatura superficial y la temperatura del

terra a diferents profunditats, a partir dels 2 metres de profunditat la

temperatura es manté constant al llarg de l'any i correspón a la temperatur

mitjana del lloc.

El pou canadenc consisteix en una serie de tubs situats a 3 metres de

profunditat que recorren una determinada quantitat de metres per sota la

terra per on circula aire i es du a terme un intercanvi de calor entre l'aire que

hi circula i la terra que el rodeja.

Aquesta tècnica  serveix tant a l'estiu per baixar la temperatura com a l'hivern

per augmentar-la i així disminuir l'energía necessària per climatitzar l'aire

interior.

3. FAÇANA VENTILADA AMB DOBLE PELL

4. PLANTES SOTERRADES AMB MILLOR INERCIA TÈRMICA

5. COBERTA AJARDINADA I COBERTA VENTILADA

6. SISTEMA DE REUTILITZACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS

Pou canadenc UTA amb ventiladorReixeta d'impulsió

QUADRE DE SÍNTESI DELS SISTEMES DE VENTILACIÓ I RENOVACIÓ D´AIRE PER ÀREES

PISTES ESPORTIVES PISCINE VESTUARIS

ALTRES

(CAFETERIA, ADMINISTRACIÓ I SALA POLIVALENT)

ESTIU

HIVERN

PISTES ESPORTIVES PISCINA VESTUARIS

ALTRES

(CAFETERIA, ADMINISTRACIÓ I SALA POLIVALENT)

Sostre radiant

S'empren tubs radiants a gas situats al

sostre com a sistema de calefacció de les

pistes esportives. Es tracta d'un sistema de

baix consum, especialment eficaç en grans

espais ja que no escalfa aire sinó persones

o objectes. La calor s'irradia en forma d'ones

partint dels tubs encesos. És un sistema de

baixa inèrcia tèrmica que permet la

zonificació de la calor independientement

que les estàncies estiguin connectades.

Addicionalment, es fan servir els pous

canadencs (sistema pasiu) com a

tractament complementari d´escalfament

de l'aire interior.

Pou canadenc

FORÇADA

+

UTA

NATURAL

Adicionalment a la ventilación natural, es fan

servir unitats de tractament d´aire per a la

renovació d'aire i el control de la seva

humitat, les quals se situen a la planta

tècnica superior i aportaran aire de l'exterior

juntament amb els pous canadencs (sistema

pasiu).

Els espais esportius situats en cotes

sobre rasant  compten amb una ventilació

natural creuada  que recorre l'edifici de

costat a costat (de pista a pista) i en

diagonal, mitjançant finestrals en façana i

obertures en els lluernaris de coberta.

La piscina compta amb la possibilitat d'obrir

diverses portes laterals que comuniquen

amb un pati anglès, per disposar d'una

ventilació natural .

La pista esportiva situada al soterrani

compta amb ventilació natural  a través de

diverses portes que connecten amb un ampli

pati anglès.

La renovació de l'aire interior es realitzarà

principalment a través de

deshumidificadors. El aire circularà

prèviament a través de pous canadencs

soterrats.

No hi ha ventilació natural.

No hi ha climatització a l´esitu.

El sistema de climatització proposat

consisteix en un sistema tradicional de

radiadors d'aigua . L'aigua calenta

procedent dels acumuladors solars (sistema

d'aprofitament de l'energia solar) i d'una

caldera de gas que servirà de suport per

aconseguir la T ª necessària quan les

plaques solars no puguin aportar prou

energia.

Radiador

+
Caldera

de gas

+
UTA FCoils

+

- +
BCalor

Aquestes zones comptan amb la possibilitat

d'obrir diverses portes i finestres que

comuniquen amb el espai exterior de planta

baixa que permeten disposar d'una

ventilació natural creuada .

Només l'àrea de cuina i la sala polivalent

comptaran amb un sistema forçat de

renovació/extracció d'aire a través d' UTAs

situades a la planta tècnica .

UTADeshumidificadors

+
- +

Atès que cada estança requereix unes

condicions de temperatura diferents i tenen

horaris i freqüències d'ús diferents, s'utilitza

un sistema aire-aigua mitjaçant fan-coils

amb una bateria de calor,  alimentada per

una bomba de calor reversible . L´aire

d´impulsió serà agafat mitjançant una UTA

situada a la planta tècnica .

+
UTA FCoils

+

- +
BCalor

Atès que cada estança requereix unes

condicions de temperatura diferents i tenen

horaris i freqüències d'ús diferents, s'utilitza

un sistema aire-aigua mitjaçant fan-coils

amb batería de fred , alimentada per una

bomba de calor reversible . L´aire

d´impulsió serà agafat mitjançant una UTA

situada a la planta tècnica .

CLIMATITZACIÓ I RENOVACIÓ D´AIRE

QUADRE DE SÍNTESI DELS SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ PER ÀREES

FUNCIONAMENT EN SECCIÓ

Conducte d'aire procedent dels pous canadencs

Conducte d'aire per ventilació forçada (impulsió)

Conducte d'aire d'extracció

Conducte d'aire d'impulsió per climatiztzació (Fan Coils)

Conducte d'aire de retorn/recirculació (Fan Coils)

Ventilació natural.

Reixa d'impulsió/extracció d'aire

Muntant d'aire d'impulsió/extracció

Boca exterior per aportació d'aire

Unitat de tractament d´aire (UTA)

Fan Coil

Bomba de calor

Aigua refredada per la bomba de calor

Aigua escalfada per la bomba de calor

Espai sense climatitzar a l´estiu

Tubs radiants a gas

Radiadors d´aigua

Canonada d´aigua calent sanitaria

Canonada d´aigua calent sanitaria (retorn/recirculació)

Canonada d´aigua freda

Canonada de gas

UTA1

ESQUEMA DE PRINCIPI DE TOT L´EDIFICI

SECCIÓ TRANSVERSAL TIPO

SECCIÓ LONGITUDINAL TIPO

ESTIU

SECCIÓ TRANSVERSAL TIPO

SECCIÓ LONGITUDINAL TIPO

SECCIÓ TRANSVERSAL TIPO

SECCIÓ LONGITUDINAL TIPO

HIVERN

CLIMATITZACIÓ

VENTILACIÓ

SIMBOLOGÍA DE CLIMATITZACIÓ

No hi ha climatització a l´esitu.

S'empren tubs radiants a gas situats al

sostre com a sistema de calefacció de la

piscina. Es tracta d'un sistema de baix

consum, especialment eficaç en grans

espais ja que no escalfa aire sinó persones

o objectes. La calor s'irradia en forma d'ones

partint dels tubs encesos. És un sistema de

baixa inèrcia tèrmica que permet la

zonificació de la calor independientement

que les estàncies estiguin connectades.

Addicionalment, es fan servir els pous

canadencs (sistema pasiu) com a

tractament complementari d´escalfament

de l'aire interior.

No hi ha climatització a l´esitu.

Pou canadenc Deshumidificadors

+
- +

Pou canadenc

La renovació de l'aire interior es realitzarà

principalment a través de

deshumidificadors. El aire circularà

prèviament a través de pous canadencs

soterrats.

+
Plaques

solars

Sostre radiant
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