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 Aquest sistema treballarà amb unitats interiors i exteriors de caudal de refrigerant variable (VRV), amb aportació d’aire 
exterior a travès d’un climatitzador 100% d’aire exterior a cadascuna de les unitats interiors. Aquest climatitzador dispondrà d’un 
recuperador de calor de plaques. 
 El sistema VRV s’ha plantejat com a sistema de refrigeració i calefacció simultànea amb recuperació de calor a dos tubs.
 Aquests sistemes optimitzen el rendiment estacional a càrregues parcials i són sistemes que obtenen una alta eficiència 
gràcies a la incorporació de tecnologies amb control de flux de refrigerant variable, recuperació de calor i inverter. El sistema VRV 
proporcionat és un sistema molt versàtil que s’utilitza per a calefacció, refrigeració, ventilació, producció d’aigua calenta i control 
centralitzat. Permet a més mantenir un control individual de zones a cada habitació i plantes d’un edifici.
 Per tot això, s’ha utilitzat aquest sistema a sales on es necessita un control individualitzat com són les habitacions, 
els despatxos i el laboratori humit (espai amb unes dimensions molt més reduïdes que el laboratori sec, amb un sistema de 
climatització diferent).

 Els sistemes de climatització treballaràn en recirculació amb una aportació d’aire de 
ventilació fixada per normativa i disposaran de sistemes de recuperació de calor de tipus placa. 
Aquest aire exterior juntament amb l’aire procedent del retorn entrarà en el climatizador de 
recirculació, el qual disposarà de les etapes de prefiltraje, una bateria de fred per mantenir 
les condicions de temperatura i humitat prefixades a la zona tant a l’hivern com a l’estiu, una 
bateria de calor, un ventilador impulsor i una etapa de filtratge final. Una part de l’aire de retorn 
serà expulsat a l’exterior a través d’un extractor d’aire degudament filtrat.

 Els sistemes de climatització treballaràn en recirculació amb una aportació d’aire de ventilació fixada per normativa i 
disposaran de sistemes de recuperació de calor de tipus placa. Aquest aire exterior juntament amb l’aire procedent del retorn
entrarà en el climatizador de recirculació, el qual disposarà de les etapes de prefiltraje, una bateria de fred per mantenir les 
condicions de temperatura i humitat prefixades a la zona tant a l’hivern com a l’estiu, una bateria de calor, un ventilador impulsor 
i una etapa de filtratge final. Una part de l’aire de retorn serà expulsat a l’exterior a través d’un extractor d’aire degudament 

ORIENTACIÓ I VENTILACIÓ CREUADA
L’edificació està formada per dos naus en forma d’ L. Una 
d’elles té orientació Est-Oest i l’altre Nord-Sud el que 
permet un bon sistema passiu de climatització, totes 
les sales tenen dos orientacions i ventilació creuada, 
aconseguint un flux continu d’aire a l’interior de les sales 
que funciona com a sistema passiu de renovació  d’aire.

INÈRCIA TÈRMICA
L’inèrcia tèrmica dels murs existents (70cm de gruix) junt amb l’orientació juga un paper molt important en la climatització de 
l’edifici. L’inèrcia tèrmica el que permet és que a l’hivern els murs durant el dia absorveixen la calor i a la nit mantenen l’interior 
de l’edifici en unes temperatures templades i agradables, sense permetre que entri el fred de l’exterior. A l’estiu funciona igual 
però amb la calor, durant la nit, l’edifici s’enfria i els murs durant el dia fant d’escut protector contra la calor exterior, mantenint una 
temperatura fresca a l’interior.

CARGUES TÈRMIQUES DE L’EDIFICI
 Mur existent (70cm) (pedra); U = 1.05 W/m2ºC
 Mur existent + revestiment (75cm) (llana de roca + trasdossat panells cartró-guix); U = 0.4W/m2ºC
A les sales on la ocupació és menor, i per tant, la carga tèrmica inferior a la resta, i a les sales amb orientació més desfavorable 
s’ha revestit el mur de pedra per la part interior de l’edifici mitjançant una capa de llana de roca i un trasdossat de panells de cartró-
guix. Com es pot veure a dalt aconseguim reduir la transmitància del mur i per tant aïllar més aquestes sales de l’ambient exterior, 
aconseguint un confort tèrmic desitjat.
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El nostre centre d’investigació marina actualment no disposa de sistemes de climatització. Aquest tipus de construcció utilitzava 
l’inèrcia tèrmica dels murs per regular la temperatura i aconseguir un bon confort tèrmic tant a l’estiu com a l’hivern. Actualment no 
és suficient amb això, s’ha d’aconseguir tenir unes temperatures de confort tèrmic estable depenent de la demanda d’ús de cada 
espai i per tot això necessitem utilitzar els recursos arquitectònics al nostre avast, sistemes de climatització passius, i sistemes de 
climatització actius. 
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TEMPERATURES
El primer de tot ha tenir en compte és la temperatura del lloc. Ens situem a Dubrovnik, a un clima mediterrani, totalment de costa, 
amb uns estius que no superen els 30º, habitualment, per tant no molt asfixiants i uns hiverns que no baixen dels 5º, inclús no arriba  
a gelar, el que si que pot ser alarmant són les quantioses pluges que hi solen haver a l’hivern. Per tant podem dir que es mantenen 
durant tot l’any unes temperatures templades i agradables que no arriben mai a ser preocupants.

 Els recuperadors de calor són sistemes que 
aprofiten les propietats psicomètriques de l’aire que 
expulsem de l’edifici (condicions de temperatura i 
humitat internes de l’edifici), i ho intercanviem amb 
l’aire primari de ventilació que impulsem de l’exterior a 
cadascuna de les habitacions. En el procés d’intercanvi 
no barregem l’aire de l’exterior i l’aire de l’interior, i 
aconseguim pretratar l’aire primari de ventilació 
(el precalentem o preenfriem), reduint el consum 
energètic de la instal·lació de climatització, ja que la 
càrrega tèrmica de l’aire exterior a compensar serà 
molt menor.
 El laboratori humit disposa d’un sistema 
totalment independent.

SOTACOBERTA. 
ESPAI DESTINAT A EQUIPS MECÀNICS 

Tots els equips mecànics estàn situats a un 
espai destinat únicament per a ells, s’ha creat 
un espai sotacoberta a dalt de tot del nucli que 
fa la funció de hall a totes les plantes. Aquest 
espai està obert a l’exterior per la façana 
nord, amb lames, i per una zona de la coberta 
inclinada tambè amb lames, per tal de que els 
equips puguin impulsar i retornar l’aire.

 L’aire d’extracció de banys 
i l’aire d’extracció del laboratori 
disposen d’un ventilador al tram 
final del conducte per tal d’impulsar 
l’aire d’extracció cap a l’exterior.
 L’aire de la cuina, en canvi, 
no ho necessita perque la campana 
d’extracció ja fa aquesta funció. 
 Tots aquests sistemes van 
per separat per tal d’evitar possibles 
filtracions d’olors.
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