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Control tèrmic
REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

En aquest tipus de naus, és important tenir en compte l'efecte 
d'estratificació i la distribució de l'aire climatitzat sense causar 
molèsties als usuaris, de manera que es prestarà especial atenció a 
l'orientació de les toveres.

A més cal tenir en compte la facilitació dels futurs manteniments de 
màquines i conductes, per aquest motiu, recorrirem a una instal·lació 
vista, que les dimensions i naturalesa industrial de la nau, acepta 
perfectament.
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CONTROL ESTRATIFICACIÓ
El problema de les naus industrials de certa alçada és 
l'estratificació a causa de l'efecte convecció que impulsa 
l'aire calent cap amunt al ser aquest més lleuger. 

ACTIVITAT FÍSICA_ temperatura de comfort inferior 
A l’hivern, la pròpia activitat de caràcter cardiovascular, que 
s’hi realitzarà a les zones d’entrenament, genera calor, això 
permetrà climatitzar  a una temperatura molt menor que en 
les zones d’activitat estàtica.

A l’hivern, les naus industrials presenten un problema amb la 
calefacció : l'aire tendeix a pujar cap amunt, amb la qual cosa 
el sòl, que és on hi ha els usuaris , és també la part de la nau 
on fa més fred.  Amb els ventiladors a instal·lar solucionarem 
aquest problema.

I a l’estiu, amb l’obertura d’una nova façana, el sistema 
s’autoregularà de forma natural, l’aire calent, tendirà a pujar i 
per mitjà de la ventilació creuada natural, s’expulsarà cap a 
l’exterior, reduint el ús dels sistemes actius a només les 
temporades de màxima calor.

HOMOGENEITZACIÓ DE L’AIRE
Per evitar l’estratificació i malbaratament d'energia, necessita-
rem realitzar una instal·lació mitjançant la col·locació de ventila-
dors al sostre que impulsin l'aire calent cap a les zones més 
baixes uniformant la temperatura del local.

COIXÍ TÈRMIC
L’envolvent es condiciona climati-
cament, afeguint un trasdossat 
amb aïllament tèrmic

CLIMATITZACIÓ PER AEROTERMIA
L’aerotermia està considerada pel 
CTE com una font d’energia renova-
ble.

ACS PLAQUES SOLARS
I AEROTERMIA
La font de producció principal de 
ACS, seria la solar, i l’aerotermia 
s’utilitzaria com a suport, en cas de 
temporades de mal temps

VENTILACIÓ AMB RECUPERADOR DE 
CALOR
L’extracció d’aire viciat i impulsió del 
nou, es per mitjà d’un intercanviador 
entàlpic

APROFITAMENT SOLAR
La radiació solar incident garanteix 
bona il·luminació natural dels espais 
i pertant un major estalvi elèctric

CAIXA DINS CAIXA
Els grans espais, segueixen l’estra-
tegia d’espais intermig,i on es 
garantitza més el al paquet petit

VENTILACIÓ CREUADA
La ventilació nord- sud es fa per 
mitjà de fusteries osilobatents i 
gràcies a la nova obertura de 

PROTECCIÓ SOLAR
Les malles metàl·liques de façana 
protegeixen de la radiació solar 
directe, filtrant l’entrada de llum

A l'hivern s'aconsegueix pujar fins 3ºC la Tº del volum. Cada grau guanyat 
suposa una reducció del 7% en costos de calefacció.
A l'estiu el moviment de l'aire propicia una disminució de  Tº d'entre 4 i 6ºC.

Instal·lar ventiladors de baixa revolució soluciona els problemes de 
climatització en estades de gran alçada

estiu

hivern

FAN-COIL_ Espais activitat estàtica
Les capses programàtiques es climatitzen 
per mitjà d’unitats fancoil, per garantir les 
majors necessitats climàtiques

    Principis bàsics de passiv haus:

    _Aïllament

    _Eliminar/evitar ponts tèrmics

    _Control de filtracions

    _Ventilació mecànica amb recuperació de calor

    _Finestres i portes d’altes prestacions

    _Optimizació dels guanys solar i calor interior
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