
SISTEMES ACTIUS

Es tracta d’un edifici amb diferents necessitats funcionals i, per tant, es planteja un sistema 
de climatització que permeti l’ús independent de cada estància. Per això es planteja 
l’ús de fan-coils individuals en cada sala, per poder climatitzar cada una d’aquestes de 
manera independent segons les necessitats de cada moment i espai. És un sitema aire-
aigua que proporciona aire calent i aire fred a través d’una bomba de calor aerotèrmica, 
conectada a uns acumuladors, d’on també obtenim ACS.

Es tracta d’una màquina capaç de captar energia a través de l’aire. D’aquesta manera la 
bomba de calor encalenteix l’aigua per la calefacció - refrigeració i per l’ACS.

Les bombes aerotèrmiques utilitzen el calor de l’aire aspirat per cedir-lo i escalfar 
l’aigua. Aquest sistema és conegut com tecnologia cascada. L’aire exterior és aspirat 
per un ventilador situat a la unitat exterior de la bomba de calor. Aquest aire passa per 
un evaporador, on cedeix el seu calor perdent uns 10 graus per tornar a ser expulsat a 
l’exterior.

Una de les avantatges que té l’aparell, és que no produeix gasos contaminants. 
L’aerotèrmia, és una fon d’energia renovable, inesgotable i gratuïta, procedent de la 
natura. Es troba definida com una energia renovable en l’apartat 2 de la Directiva Europea 
2009/28/CE

Els fancoils es situen al fals sostre per evitar molèsties, excepte a la sala de fisioteràpia 
que aprofiten l’espai situat sota els bancs. No es necessari recuperador de calor en cap 
fancoil ja que tots es conecten amb l’aire exterior a partir de la conexió amb la façana.

Al bar, degut a la doble altura i, per tant, al gran volum d’aire a climatar, s’obta per la 
solució de terra radiant aprofitant també la plataforma sobra la que s’eleva. Els tubs del 
terra radiant en aquest cas, només escalfaran l’ambient ja que aprofita l’escalfor de l’ACS, 
utilitzant un tipus d’acumulador que permet la cominació dels dos sistemes.

SISTEMES PASSIUS

VENTILACIÓ NATURAL

El vent tèrmic de l’illa, l’embat, arriba en la localització de l’àmbit en direcció sudoest.
L’edifici, tant per la seva forma en planta, com per la secció plantejada, manté les 
ventilacions creuades afavorides per la direcció del vent.

Les façanes ventilades amb revestiment de pedra de marés eviten l’entrada de calor per 
les façanes, mantenint un ambient de confort a l’estiu. A l’hivern, les temperatures no 
són gaire extremes. Els tancaments, tant exitents com nous,  es protegeixen amb 5cm 
d’aïllament de poliestiré extrudit.

La façana Sud i la façana Oest es protegeisen amb persianes correderes. Les persianes 
de fusta són un element tradicional a l’illa. Així que s’gafa aquest element incorporant-li un 
moviment d’obertura més adequat per l’activitat existent.
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1  Unitat exterior Bomba de calor
2  Unitat interior Depòsit d’inèrcia
3  Depòsit acumulador d’ACS 
4   Depòsit acumulador Solar Primari
  Terra radiant 
F  Fan-coils
  Aigua Calenta
  Aigua Freda
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PLANTA BAIXA
ESCALA 1/150

PLANTA PRIMERA
ESCALA 1/150

PLANTA SEGONA
ESCALA 1/150

PLANTA TERCERA
ESCALA 1/150

PLANTA COBERTA
ESCALA 1/150

VITOCELL 300-B 
MARCA VIESSMAN

Producció d’ACS amb 
doble serpentí. El calor de 
l’aereotèrmia es transmeteix 
a l’ACS mitjançant el serpentí 
de sota. El serpentí de sobre 
aprofita el calor de l’ACS 
escalfada per aereotèrmia 
per el circuit tancat del terra 
radiant. Depòsit de 300l.
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LÀMINA 23/24

S’ATALAIA DE  S’ARENAL
Centre Cívic a la Platja de Palma, Mallorca

Aina   Jordi   Ballester
PFC JUNY 2016       

ETSAV
EMBAT
SW-SSE
Vent tèrmic (direcció mar-ter-
ra) conseqüència de la 
diferència de temperatura 
entre el mar i la terra produida 
a l’estiu.

VENTS FORTS
SW-NNE
Els vents dels quals 
ens hem de protegir 
són el ponent W,  la 
tramuntana N, i el 
gregal NE

TERRAL
NNW-NE
Vent tèrmic 
(direcció terra-mar) 
que entra a la nit 
com a efecte 
contrari de l’embat

VISTES
A la planta de 
sobre, aconseguir 
els màxims punts 
de vista a la mar és 
l’objectiu.

VENTS FLUIXOS
NE-SSE
Els llevants E, porten 
el calor acumulat per 
la terra a l’interior de 
l’illa, creant sensació 
de basca.


