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EL CLIMA DE L’ESPAI COL·LECTIU
- FUNCIONAMENT BIOCLIMATIC : ELS PULMONS DE L’OBRADOR - 

08 axonometria climàtica 1:250 - obrador d’arts escèniques a Reus

plaques fotoelèctriques
producció elèctrica que cobreix puntes de demanda 

plaques fotoelèctriques
producció elèctrica que cobreix puntes de demanda d’energia

ventilació natural
lluernaris en posició oberta per permetre la ventilació natural dels espais, mitjançant mecanisme 
automètic d’obertura connectat a detector de CO2

ventilació natural / renovació de l’aire
obertures amb lames per permetre la ventilació natural de l’espai, amb mecanisme automàtic 
d’obertura connectat a detector de CO2

umbracle
darrera el vidre es despleguen unes teles per ombrejar els espais interiors i refrescar-los

hivernacle
les teles en posició plegada i els vidres tancats creen l’efecte hivernacle en la façana sud 

arbrat
unes xicrandes (jaracanda mimosifòlia) existents davant el foyer lateral ombregen la façana i 
confereixen un espai flitre fresc

galeria umbracle
la galeria umbracle es situa davant l’actual façana de vestidors, camerinos i oficines del centre 
i forma un espai fresc d’on prenen l’aire els climatitzadors, que d’aquesta manera estalvien una 
quantitat important d’energia

arbrat
les xicrandes perden la fulla a l’hivern i deixen passar els rajos solars per escalfar l’edifici

plaques solars + dipòsit acumulador d’aigua
producció ACS_demanda a vestidors + demanda de màquina d’absorció

plaques solars + dipòsit acumulador d’aigua
producció ACS_demanda a vestidors

màquina d’absorció
produeix fred a partir de la ACS. Cobreix puntes de demanda.

climatitzadors de sales, aules i bar
aportació d’aire des de galeria solar a una temperatura de 28 graus + 
utilització de recuperadors de calor

climatitzadors de sales, aules i bar
aportació d’aire des de galeria umbracle des de la plaça

climatitzadors de oficines, vestidors i camerinos
aportació d’aire des de GALERIA SOLARa una temperatura de 28 graus + 
utilització de recuperadors de calor

climatitzadors de oficines, vestidors i camerinos
aportació d’aire des de pati umbracle a plaça

efecte hivernacle
lluernaris de vidre en posició tancada


