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*construcció ::: clima14

* Clima natural i artifi cial ESTIU : 

* Clima natural i artifi cial HIVERN : 

difusors d’aigua suspesos sobre estructura umbracle per a humidifi car i refrescar l’ambient

xemeneïes i shunts d’extracció de fums i olors

ventil·lació creuada principal permanent a l’estiu

ventil·lació creuada secundària

galeries de control de clima amb tancament de vidre practicable tipus climalit

espai semi-exterior amb tancament de vidre tipus climalit

espais calents de l’edifi ci, no necesiten aportació de calor

punt d’expulsió d’aire calent/fred segons necessitats, en els màstils equipats

acumulació i dissipació de la calor a les galeries de control de clima

5m 10m 15m

* Òculs amb accionament (d’obertura i nivell de translucidesa) a distància per a entrada de llum i ventil·lació  segons estació

* Es vol aconseguir :

- ventil·lació natural :
a través de l’obertura de fi nestres als patis i galeies, i de l’efecte xemeneïa als òculs accionats a 
distància

-protecció de la radiació : 
la pèrgola vegetada protegeix de la radiació directa sobre la coberta i els patis es troben gairebé 
en ombra

 - frescor : 
amb les làmines d’aigua als patis ensobrits i els difusors a l’ombra sobre la pèrgla 
en les zones amb més personal o més allunyades s’accionen els sistemes de clima artifi cial

* Es vol aconseguir :

- acumular calor :
a través del tancament de fi nestres als patis i galeies per efecte hivernacle, i de la supressió 
l’efecte xemeneïa als òculs amb tancament a distància

-aprofi tament de la radiació i la llum solar: 
la pèrgola vegetada perd massa a l’hivern i la tardor i permet passar la radiació directa sobre la 
coberta i als patis on hi ha una làmina d’aigua que rebota la llum cap a l’interior

 - calor : 
les galeries de control de clima han acumulat calor per efecte hivernacle, si les obrim cap als 
espais de treball, l’aprofi tarem

òculs i patis

* Secció se-no escala 1/75 


