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Llegenda 
Unitat terminal d’expulsió (difusor)

Unitat de retorn (reixa) 

Conducte d’impulsió

Conducte de retorn 

Entrada de l’exterior

Sortida a l’exterior

Situació climàtica exterior 
ESTIU
- Temperatura màxima:   31 ºC
- Temperatura mínima:   13 ºC
- Velocitat del vent promig:  7,5 km/h
- Precipitacions anuals:  394 mm
- Humitat relativa:   67%

- Temperatura màxima interior: 27 ºC

HIVERN
- Temperatura màxima:   23 ºC
- Temperatura mínima:   -1 ºC
- Velocitat del vent promig:  6,5 km/h
- Precipitacions anuals:  529 mm
- Humitat relativa:   66%

- Temperatura mínima interior: 21 ºC

DEMANDA DE FRED

ZONA DE CONFORT 

DEMANDA DE CALOR 

Temperatura exterior màxima i mínima 2010
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Volum total de l’edifici

Volum total a climatitzar

ESTIU
La façana bioclimàtica crea una corrent d’aire fresc que ventila de 
forma natural degut a la obertura dels airejadors a la part superior.  
Tancament practicable: consisteix en finestres practicables de 
fusta, obertes per permetre la ventilació de forma natural i passiva. 
Tancament de policarbonat que dissipa gran part de la radiació UV.

ESTIU
La façana bioclimàtica de policarbonat cel·lular recull l’aire calent 
i el porta fins la Unitat de Tractament d’Aire, on serà tractat.
Tancament practicable: consisteix en finestres practicables de fus-
ta, obertes per permetre la renovació de l’aire escalfat. 
Tancament que dissipa gran part de la radiació UV incident.

HIVERN
Actua com a captador de radiació. Els airejadors es tanquen creant 
una bossa d’aire calent que redueix l’ús dels sistemes actius.  
Tancament practicable: consisteix en finestres practicables de 
fusta, obertes per permetre l’entrada d’aire calent.
Tancament que permet l’incidència d’una part de la radiació UV.

HIVERN
La façana bioclimàtica de policarbonat cel·lular recull l’aire fred i 
el porta fins la Unitat de Tractament d’Aire, on serà tractat. 
Tancament practicable: consisteix en finestres practicables de fus-
ta, obertes per permetre l’entrada d’aire fred.
Tancament que permet l’incidència d’una part de la radiació UV.

Claraboia de policarbonat cel·lular practicable oberta per permetre la 
ventilació de forma natural i passiva.
Tancament practicable: consisteix en finestres practicables de fusta, 
obertes per permetre la ventilació de forma natural i passiva.
Protecció solar que no permet la incidència dels raigs UV.

Claraboia de policarbonat cel·lular practicable tancada per propiciar 
la conservació de l’aire fresc de l’interior.
Tancament practicable: consisteix en finestres practicables de fusta, 
tancades per propiciar la conservació de l’aire fresc a l’interior.
Protecció solar que no permet la incidència dels raigs UV.

Claraboia de policarbonat cel·lular practicable tancada per propiciar 
la conservació de l’aire calent acumulat.
Tancament practicable: consisteix en finestres practicables de fusta, 
tancades per propiciar la conservació l’aire calent acumulat.
Protecció solar oberta que permet la incidència dels raigs UV.

Claraboia de policarbonat cel·lular practicable tancata per propiciar 
la consevació de l’aire calent acumulat.
Tancament practicable: consisteix en finestres practicables de fusta, 
tancades per propiciar la conservació de l’aire calent acumulat.
Protecció solar oberta que permet la incidència dels raigs UV.
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01. Airejadors de façana biocliàmica COLT

06. Filtre solar mòvil 01. Façana bioclimàtica

Difusor impulsor d’aire (amb direccionalitat) Conducte d’impulsió (difusors)

Conducte d’expulsió (reixa)

Sistema de climatització activa

12.790 m³

 9.320 m³

GEOTERMIA DE BAIXA PROFUNDITAT
Bescanviador de calor provinent del subsòl. 
Tub de polietilè horitzontal sota la llosa 
de fonamentació. La terra funciona com a 
dissipador tèrmic.
Una bomba de calor eleva la temperatura dels 
fluids i la dirigeix a una Unitat de Tractament 
d’Aire.

INTERCANVIADOR SOTERRAT

BOMBA DE CALOR

CALOR INTRODUÏT

UTA

SISTEMA TOT AIRE

Sistema de conducció d’aire tractat a la 
UTA, amb conducte aïllat tèrmicament. Els 
conductes d’impulsió i de retorn estan situats 
a la part superior de les naus a una alçada de 
2.80 metres. 
La unitat final d’impulsió son toveres de llarg 
abast DF-49 del fabricant KOOLAIR, amb 
possibilitat de canviar l’angle d’impulsió: aire 
fred impulsat cap a dalt i aire calent cap al 
terra.

SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ PASSIVA

SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ ACTIVA

FUNCIONAMENT TÈRMIC I 
SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ


