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25. Instal·lacions

Segons la norma ISO 7730 el confort tèrmic “és una condició mental en la qual 
s’expressa la satisfacció amb l’ambient tèrmic”. Depèn de diversos paràmetres 
globals externs, com la temperatura de l’aire, la velocitat del mateix i la humi-
tat relativa, i altres específics interns com l’activitat física desenvolupada, la 

quantitat de roba o el metabolisme de cada individu.

Disseny passiu és un mètode utilitzat en arquitectura amb la 
finalitat d’obtenir edificis que aconsegueixin el seu condiciona-
ment ambiental mitjançant procediments naturals. Utilitzant 
el sol, les brises i vents, les característiques pròpies dels mate-
rials de construcció, l’orientació, entre altres.

La climatització geotèrmica és un sistema de climatització 
(calefacció o refrigeració) que utilitza la gran inèrcia tèrmica del 
subsòl, ja que aquest presenta una temperatura constant de 10 
i 16 ° a partir dels dos metres de profunditat.
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Les millors ciutats són aquelles que no deixen ruïnes

Comportament volum nau exhibició. Hivern

Ventilació creuada

Sòl radiant per geotèrmia

Aprofitament del sol

Fancoils per geotèrmia

Inèrcia tèrmica

Ventilació per Pou Provençal / Canadenc

Façana ventilada

Control tèrmic

Comportament volum nau trebal. Hivern

Comportament volum extensió. Hivern

Esquema de principis. Energia geotèrmica

Comportament volum nau exhibició. Estiu

Comportament volum nau treball. Estiu

Comportament volum extensió. Estiu

Esquema de principis. Pou Provençal -estiu-
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