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1//SISTEMA DE CALEFACCIÓ 
PER TERRA RADIANT COMBINAT 
AMB TRACTAMENT DE L’AIRE

L’edifici té dos sistemes de calefacció i 

refrigeració. Per una banda, el terra radiant 

que aporta alhora fred i calor pels seus 

tubs. Aquest es troba en tota la llargada de 

la barra on el programa són les oficines i 

l’arxiu en planta primera i en l’entrada i els 

laboratoris en planta baixa.

En canvi en els tallers degut a la seva forma 

irregular  faria díficil i costós la aplicació 

de les plaques del terra radiant. A més a més 

al haver-hi obres d’art que precisen d’un 

tractament de l’aire molt particular s’ha 

optat per un sistema de control més exhaustiu 

així com també en el diposit.

Aquests sistemes solen ser costosos per això 

només s’utilitzen en aquests llocs concrets on 

els paràmetres d’estat de l’aire han de restar 

en límits prefixats.

L’auditori també consta de climatització al 

ser de un ús puntual.

També val dir que l’edifici consta de 

ventil·lació natural al tenir obertures a 

ambdues façanes.

2//FONT D’ENERGIA 
GEOTÈRMICA

Al utilitzar terra radiant una de les fonts 

amb la que aquest sistema funciona millor 

és la geotèrmia. Es tracta de un sistema on 

s’aprofiten les oscil·lacions de temperatura 

del sòl en profunditat per generar calor.

Aquest sistema és pot emprar en sòls urbans 

que disposin de espais lliures i com que 

l’edifici té tot un patí l’opció semblava 

idònea.

També aseguren que els entorns on hi ha 

l’existència de circulacions d’aigües properes 

són més recomanables perquè l’espectre de 

calor que propaga el terreny és més extens.

Tot i això al sistema va reforçat amb una 

caldera.

sa l’esquerra terreny amb presència d’aigua subterrànea i a la dreta sense.


