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Amb el concepte de sostenibilitat sempre present a la residència d'estudiants s'intal·len turbines eòliques
per a la generació d'electricitat.

A la coberta s'utilitzen turbines helicoidals aprofitant
 l'efecte venturi i augmentant el rendiment.

Edifici Near North SRO. Arquitecte: Helmut Hanz

Sistema de captació passiu, hivern

Sistema de captació actiu : energia eòlica

efecte venturi

Seguint el concepte d'habitatge passiu, la
residència consta d'un sistema de climatització
passiva que utilitza l'efecte termosifó garantint un
mínim consum energètic. El funcionament
d'aquest sistema es basa a sectoritzar la cambra
captadora obrint i tancant les comportes i reixes
segons l'estació.

A l'hivern, les comportes es tanquen i l'aire
s'escalfa, actuant com un sistema de captació
indirecta per convecció. Amb aquest sistema
s'obté la calefacció necessària de forma passiva,
aconseguint una temperatura interior mitjana de
21,8ºC en un dia ennuvolat i fred d'hivern.

A la façana nord del mercat s'instal·la una gelosia de
microturbines Motorwinds. Aquesta tecnologia és el
resultat d'una col·laboració entre investigadors de la
Universitat de Hong Kong amb el físic i químic italià
Lucien Gambarota de l'empresa Motorwave Ltd.

Els Motowinds consisteixen en l'ús d'unes microturbines
de dimensions més reduïdes que les tradicionals
(20-25cm de diàmetre), actuant com un engranatge i
generant  energia a velocitats tan reduïdes com 2
metres per segon, una diferència abismal amb les
microturbines tradicionals que poden necessitar
velocitats superiors a 10m/s.
El disseny modular de la instal·lació dels Motorwinds la fan molt adaptable a les necessitats d'energia en
relació a les limitacions d'espai que tingui l'edifici on s'instal·li. Un dels seus avantatges també és la facilitat
de muntatge i manteniment, juntament amb què requereix poca velocitat de vent per donar energia.

Producció eòlica

gelosia microturbines 243605,48 kwh/any
turbina helicoidal 115111,69 kwh/any
TOTAL 358717,48 kwh/any
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