
Unitat
Exterior

Unitat
Interiror
Frigorífica

GENERACIÓ DE FRED

Caldera
modular

Acumulador
Principal

GENERACIÓ DE CALOR

Subministrament
de Gas

xemeneia
exterior

AMBIENT 01

AMBIENT 04 (només ventilació)

AMBIENT 02 AMBIENT 03

CLIMATITZADOR
(H i Tº)

CLIMATITZADOR
AIRE PRIMARI

(H)

xemeneia
exterior

xemeneia
exterior

FC 1 FC 2 FC

regulador regulador regulador

regulador

SUBMINISTRAMENT D'AIGUAXarxa
Subministrament

Clau de
Registre

clau general
de pas

filtre

bombaDipòsit Pluvials

recollida
pluvials subministrament d'aigua calenta sanitaria WC

sanitaris

reg

subministrament d'aigua freda sanitaria

connexió a xarxa
de clavagueram

SISTEMES PASSIUS:

La morfologia de l'edifici crea 3 patis interiors (madangs) els quals afavoreixen a millorar les característiques climàtiques de l'edifici, ja sigui refrescant l'aire que circula per ells (gràcies a les làmines

d'aigua), com afavorint la ventilació creuada. Les façanes interiror estan protegides de la radiació directa per unes lames verticals de fusta, que gràcies a l'ajuda d'un voladiu en la coberta afavoreix

al control lumínic i climàtic de l'interior. Les façanes (amb carpinteria de fusta) tenen dos tipus d'obertures: portes correderes i finestres oscil.lants, permeten la ventilació creuada. Pel que fa a la

planta -1, el control climàtic es fa a traves de l'inèrcia térmica del formigó i del terreny, creant un ambien fresc a l'estiu i càlid a l'hivern. La coberta, al tenir una gran superfície i ser de color

negre, afavoreix al comportament climàtic de l'edifici durant l'hivern; per aquesta mateixa raó, i pensant de cara a l'estiu, la coberta presenta una doble aïllament més una càmbra d'aire (a l'estil

coberta catalana). El primer aïllant es per a la làmina impermeable, en segón està inclòs al panell THERMOCHIP per aïllar l'interior de l'edifici
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SECCIONS CLIMÀTIQUES e 1:75
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SISTEMES ACTIUS:

Les aportacions extres que pot necessitar l'edifici en determinades époques de l'any es fan a través d'un sistema semicentralitzat multizona, creant una zonficació en l'edifici depenet de l'us de la

sala a climatitzar. Així doncs tenim l'ambien 1, que serien els espais principals de l'edifici; l'ambien 2 seria la zona d'oficines, que gràcies a dos fancoils podran regular la temperatura a les seves

necessitats, l'ambien 3 es tracta de l'espai polivalent que es al funcionar amb un fancoil independent es podra regular depenent dels requeriments de l'us que s'hi realitzi, per últim l'ambien 4 es

tracta de les zones tècniques de l'edificii per tant només hi haurà ventilació

Seguint el discurs projectual, s'ha optat per col.locar les instal.lacions pel mur perimetral i en efals sostre de la planta -1; d'aquesta manera permet deixar vistos els sostres de fusta


