
Secció transversal

Equipament eficient- disseny arquitectònic: reducció de la demanda
Forma compacta aprofitant secció topogràfica, volumetria integrada: 
Equilibri impacte paisatgísti - Optimització condicions orientació solar 
Protecció front vent de llevant - marinades: 
Aument aillament pell edifici e augment inercies pell edifici 
Patis i lluernaris - llum natural - Cobertes ventilades / verdes
Utilització de colors clars: blanc 
Façanes ventilades - Control i equilibri obertures façanes
Fusteries i vidres d’alt rendiment - Protecció solar - Plantes tècniques instal·lacions
Reducció important desde el disseny i la configuració del edifici de la despesa energètica

Optimització sol.lucions i procesos constructius
Materials reciclables i materials naturals - Materials i sistemes industrialitzats de muntatge en sec
Sol·lucions industrialitzades repetitives i estandaritzades
Reducció desde la definició de projecte de la despesa energètica i emissions de co2

Sostenibilitat economica
Sol·lucions constructives i materials de qualitat de nivell mig/alt viables economicament
Definició exhaustiva i detallada desde el projecte executiu
Estudi de viabilitat i retorn d’inversió a sol.lucions alternatives
Sol·lucions constructives i materials repetitives
Optimització dels costos d’inversió i funcionament del edifici

Us de recursos naturals: estalvi energia
Utilització sistemes energies amb sistemes de producció d’alt rendiment
Estalvi consum elèctric global 24-35%, 50% en climatització (182.700 kwh/any i 119 tones de co2)
Plaques solars tèrmiques: 
Estalvi 70 % consum tèrmic anual per producció acs., reducció combustió o2

Plaques solars fotovoltaiques: Estalvi de 1740.000 m3/any de gas natural i 4080 tones de co2

Gestio eficient i estalvi d’aigua
Xarxes separatives aigües pluvials grises i fecals
Aprofitament de les aigües grises - Aprofitament aigües pluvials 
Reducció 18% consum d’aigua estalvi de 5.000 m3/any
Aixetes limitadores de cabdal i airejadors 
Aixetes d’accionament automàtic amb sensors o i temporitzades
Estalvi addicional del 22% del consum

Eficiència energètica: sistemes d’instal·lacions eficients
Bombes de calor d’alt rendiment
Equips d’alta eficiència i baix consum: - calderes de condensació 99% rendiment 
refredadores d’aigua amb compressors de levitació magnètica cee 5
Reducció emisions de combustió: reducció de calderes per producció de  calefacció
Estalvi 65% en consum de gas natural (125.000 m3/any i 298 tones de co2)
Trigeneració
Sistema de climatització a quatre tubs: Freecooling 
Sostre radiant (fred-calor) habitacions i despatxosllum natural, façanes llum natural, patis i lluernaris
Detectors de presència, control lumínic, i d’intensitat
Llumeneres d’alta eficiencia i baix consum, tecnologia de leds
Estalvi 20% en consums per enllumenat (176.000 kwh/any i 114 tones de co2)
Arquitectura eficient de comunicacions xarxa 10 gigabyte
Sistemes de transport automatitzat-pneumàtic
Gestió i control intel·ligent dels sistemes
Estalvi addicional 15% consums

Confort per les persones
Claritat accesos i sistema circulatori eficient - Sistema de comunicació vertical fluid i eficient
Òptim condicionament tèrmic i acústic - Privacitat - Instal·lacions eficients 
Respecte per el medi ambient - Llum natural - Vistes al exterior- paisatge interior
Qualitat espaial i arquitectònica

Disseny arquitectonic + sostenibilitat + eficiencia  = confort per les persones: 
el usuari, el personal, el visitant, acceleració dels procesos de curació, eficiencia del sistema sanitari
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