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* ventilació caixes de programa.

la proposta de ventilació es basa en un sistema passiu amb impulsió
d'aire net i sec directe de l'exterior a l'interior de les caixes de
programa, i un sistema d'extracció que pre-condiciona l'espai coixí.

les impulsions es realitzen per mitjà de tubs que capten l'aire fresc
exterior amb sortides d'aire a les parts baixes de les caixes de fusta. les
extraccions de l'aire viciat de l'interior de les caixes es realitzen a través
de les obertures de les caixes (portes i finestres) cap als espais de
circulació. la façana de carrer incorpora unes franges amb porticons
opacs d'obertura automàtica per renovar l'aire d'aquest espai coixí.

per tal de reduïr el salt de temperatura entre l'exterior i l'interior,
s'incorpora unes màquines recuperadores de calor als tubs d'impulsió
d'aire que pre-escalfen l'aire provinent de l'exterior aprofitant el calor
existent en l'aire viciat. amb aquest sistema aconseguim impular aire a
temperatures que oscil·len entre els 12 i els 28ºc, reduïnt
considerablement l'ús i el consum d'un sistema actiu de climatització.

* ventilació patis de circulacions.

les adoberies que funcionen com a nucli de circulacions entre les
diferents plantes, disposen d'uns tubs canadencs connectats a un
recuperador de calor com a sistema de ventilació. aquest sistema
aire-terra ens permet impulsar aire exterior a una temperatura més
constant (aprofitant l'inèrcia de la terra). al incorporar una màquina
recuperadora de calor al sistema d'impulsió encara redueix més el salt
tèrmic interior-exterior, aconseguint impulsar aire a temperatures que
oscil·len entre els 16ºc i els 20ºc.

* climatització caixes de programa.

els espais de treball del centre requereixen uns nivell de comfort
climàtic adequats per a tasques administratives i docents, amb poc
moviment. el sistema ideal per aquest ús és el terra radiant, consistent
en uns serpentins de tubs de polietilè separats 20cm per on circula
aigua calenta-freda. la radiació de temperatura aconsegueix una
distribució uniforme a tot l'espai de treball, millorant la sensació de
comfort dels usuaris i reduïnt el consum energètic per climatització.

esquema ventilació amb recuperació de calor esquema ventilació amb pous canadencs i recuperació de calor
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