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Ventilació natural

SUD NORD

            → possibilitat de ventilar a l'estiu

Galeria → font calor passiva a l'hivern

25 Ventilació

Simbologia

LLEGENDA VENTILACIÓ

DescripcióImatge

Circuit d'impulsió d'aire

Circuit d'extracció d'aire

somnolència, mal de cap, etc.

fatiga, provocar pot elevades concentracions en però verinós gas un és No habitants. dels respiració la a degut CO� de concentració la de Augment - 

CTE-DB-HS3 | QUALITAT DE L'AIRE INTERIOR

Una mala ventilació de l'habitatge pot causar problemes com:

augmenta el risc de que es produeixin condensacions a les parts fredes dels tancaments.

i respiratòries patologies produïr pot factor Aquest d'aliments. cocció la o dutxa la com d'humitat fonts per produïda relativa humitat la de Augment - 

cada vegada més freqüents. És per aquest motiu que el CTE va introduïr un document bàsic (HS3) que obliga a ventilar.

són hermètics) més siguin habitatges els que provoquen (que fusteries les de millora la i constructius sistemes dels millora la a degut problemes, Aquests 

CTE-DB-HS3 proposa una ventilació contínua que agafa aire de l'exterior a través de reixetes i l'expulsa per extraccions als banys i cuines.

El finestres. les no o obri que persona d'una dependre pot no aquesta, i, ventilació la garantir imprescindible és actual, normativa la complir Per 

foradets per on pot entrar aire fred.

de omplir-la a banda, altra per i, casa la aïllar a obliga CTE el banda una Per despropòsit. autèntic un és energètic vista de punt del des sistema, Aquest 

- Ventilació a través de les fusteries: un despropòsit energètic:

- Ventilació mecànica amb recuperador de calor:

l'habitatge. D'aquesta manera aconseguim aportar aire no viciat sense perdre calor.

de l'interior de temperatura la a similar temperatura una agafi viciat no carrer del l'aire que provoca que temperatures de intercanvi un ha hi contacte, 

aquest a Gràcies barrejar-los). (sense expulsant s'està que viciat l'aire amb contacte en entrar fa el l'habitatge, de l'interior a d'entrar abans i, viciat 

no carrer del aire agafa màquina Aquesta eficient. més és calor de recuperador amb mecànica venilació de màquina una mitjançant ventilar de opció La 

Ventilació per fusteries. Recuperador de calor.
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CTE-DB-HS3 | EXTRACCIÓ DE LA CUINA

resultants de la cocció. 

contaminants els i vapors pels mecànica extracció amb ventilació de específic adicional sistema d'un disposar de han cuines les CTE-DB-HS3, el Segons 

l'extracció de locals d'altres usos.

per utilitzat ser pot no que l'habitatge de general ventilació la de dels independent d'extracció conducte un a connectat extractor d'un disposar de S'ha 

connexió amb el conducte només quan estigui funcionant o qualsevol altre sistema antirretorn.

seva la oberta mantingui que automàtica vàlvula d'una dotat d'estar ha d'aquests un cada extractors, varis per compartit sigui conducte aquest Quan 
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LLEGENDA EXTRACCIÓ CUINA

Muntant extracció cuines

Descripció
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Simbologia Descripció

Conducte horitzontal d'extracció de cuines

Conducte vertical d'extracció de cuines

separat de la resta de sistema de ventilació

Muntant extracció cuines

Conducte vertical d'extracció de cuines

Conducte horitzontal d'extracció de cuines
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