
*ESTACIÓ 
INTERMODAL
AL PORT DE BCN
ELISA FERRANDO MARTORELL
TUTOR: CLAUDI AGUILÓ ARAN
TRIBUNAL 8

Renovació de l’aire: sistema independent de ventilació
Es tracta d’un sistema d’expansió directa on la impulsió de l’aire de ventilació es realitza de forma independent a l’aportació de la 

potència per part de les unitats de calefacció o refrigeració.

Aquest sistema inclou un recuperador de calor que aprofita l’energia de l’aire expulsat, és a dir, permet que l’aire s’impulsi al local 

en condicions similars a les d’impulsió de l’aire de refrigeració a l’estiu o calefacció a l’hivern. 

El recuperador de calor facilita el funcionament del sistema de clima ja que una part de la càrrega tèrmica s’obtindrà de forma 

“gratuïta”.  

aire
expulsat

aire de
ventilació

recuperador
de calor

Ventilador 
d’expulsió

Ventilador 
d’impulsió

PrefiltrePrefiltre

aire d’expulsió

aire exterior

interacumulador

separador de circuïts

xarxa d’aigua freda

xarxa d’aigua calenta sanitària

punt d’aigua freda

punt d’aigua calenta sanitària

xarxa d’aigua freda per a clima

xarxa d’aigua calenta per a clima

muntants des de la bomba de calor

col·lector per a terra radiant per calefactar

fancoil de dos tubs per a refrigerar

baixants coberta (100 mm)

recuperador de calor

conductes d’expulsió

conductes d’impulsió

sortida de ventilació

retorn de ventilació

xarxa de subministrament elèctric 

punt de llum

Clima: Aerotèrmia aire-aigua-aire
L’estratègia és que amb les condicions que s’han creat amb la pròpia arquitectura s’assoleixi el màxim confort al llarg de l’any però, 

per aquelles dates puntuals de màxims i mínims, es planteja que es pugui fer servir un sistema de clima autònom, que agrupi el 

màxim de les exigències en pocs aparells. 

L’aerotèrmia és un innovador sistema termodinàmic que genera fins a un 80% del calor mitjançant una energia renovable, inesgotable 

i totalment gratuïta, que procedeix de l’aire exterior. A més, no genera gasos nocius.

La bomba de calor aire-aigua no necessita treballar amb refrigerant en la instal·lació ja que tota la conducció calor-fred es realitza 

a través de les canonades utilitzant aigua com a fluid caloportador. 

El sistema híbrid utilitzat permet tenir calefacció per terra radiant, refrigeració amb fancoils i ACS, tot elèctric. El terra radiant és el 

sistema de calefacció que millor reparteix l’escalfor per l’ambient sense crear corrents d’aire. Per tal de tenir ACS durant tot l’any 

i també gaudir d’un sistema de refrigeració sense patir per les condensacions s’ha optat per instal·lar uns fancoils de dos tubs.

Franges servidores
En cadascun dels volums, dotats d’un sistema de clima, s’ha intentat agrupar les instal·lacions en una franja que serveix a la resta 

de volum i fàcilment accessible per al seu registre. A partir d’aquesta franja servidora les diferents instal·lacions surten a buscar 

els punts d’aplicació de forma vista, com per exemple en el cas de la il·luminació.
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L’aerotèrmia és un innovador sistema termodinàmic que genera fins a un 80% 
del calor mitjançant una energía renovable, inagotable i totalment gratuïta, que 
procedeix de l’aire exterior. A més a més no genera gasos nocius.
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Il·luminació artificial
   Libra
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   Lluminària de suspensió per tubs fluorescents d’alt rendiment. El tub lluminós protegit per una pantalla 

   realitzada en extrusió de policarbonat transparent és suportat per elements en tecnopolímers d’altes 

   prestacions que permeten simplificar les operacions d’instal·lació i manteniment.  

MÒDUL TIPUS I
INSTAL·LACIONS 1/75 i 1/10020

Calefacció i ACS

Renovació de l’aire

Refrigeració i Baixants de la coberta

Il·luminació artificial


