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TEMA 5  – INSTAL·LACIONS EN VIVENDES - 2 

 

1- Instal·lació de desguàs 
a. Xarxa de desguàs a l’interior de la vivenda 
b. Evitar olors: tancament hidràulic 
c. Connexió a la xarxa de clavegueram 

 
2- Calefacció i xarxa sanitària 

a. Tipus d’instal·lacions de calefacció 
b. Elements d’un sistema de calefacció 
c. Altres sistemes de calefacció 
d. Aigua calenta sanitària (ACS) 

 
3- Instal·lació de gas 

a. Tipus de gas 
b. Components d’una instal·lació 

 
4- Altres instal·lacions 

a. Ràdio i televisió 
b. Telefonis i internet 
c. Intèrfon i sistemes de seguretat 
d. Domòtica 

 
5- Estalvi energènic: arquitectura bioclimàtica 

 

 

1 –INSTAL·LACIONS D’EVACUACIÓ 

Una vegada que l'aigua ha sortit de l'aixeta o l'electrodomèstic i ha estat utilitzada s'ha evacuar. L'aigua que ja ha 
estat utilitzada se li denomina aigua residual o aigües negres. Les aigües de pluja, quan conflueixen en espais 
tancats com els patis, també han de ser evacuades. A les aigües de pluja se les coneix com a aigües pluvials. 

La xarxa encarregada de recollir les aigües residuals i les pluvials es coneix com a xarxa d'evacuació o desguàs. La 
diferència principal entre la xarxa d'aigua potable i una d'evacuació és que en la primera l'aigua es desplaça per 
pressió, mentre que a la xarxa d'evacuació es desplaça per l'acció de la gravetat. 

1.1 - XARXA D'EVACUACIÓ A L'INTERIOR DE L'HABITATGE 

La xarxa d'evacuació de l'habitatge 
està formada per una sèrie d'elements 
que porten les aigües residuals i 
pluvials fora de l'edifici. Podem 
distingir dos tipus d'elements: 
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Aparells sanitaris: Són els elements que ens faciliten l'evacuació de les aigües negres. Els més habituals són la 
banyera, el vàter, el bidet, la pica i el lavabo. Com veurem més endavant, algun d'aquests element ja porta 
incorporat un sifó per evitar olors i altres necessiten un pot sifònic. 

Canonades: Són normalment de PVC i discorren de forma horitzontal amb un petit pendent que permet que les 
aigües negres circulin per gravetat sense arribar a excessives velocitats que ocasionen molestos sorolls. Un 
problema habitual és que aquests tubs estan allotjats per sota del nostre forjat (el nostre sòl), just a sobre de 
l'escaiola de l'habitatge inferior. A causa d'aquesta ubicació, quan hi ha un trencament, aquesta afecta a l'habitatge 
inferior. 

Des dels aparells sanitaris sanitaris i 
electrodomèstics, les aigües negres recorren 
un camí sempre per gravetat fins a arribar a la 
xarxa de clavegueram pública. En aquest 
recorregut trobem diferents tipus de 
canalitzacions: 

- Baixants: Són canalitzacions verticals que 
recorren l'edifici en tota la seva alçada 
recollint les aigües negres de cada planta i 
conduint fins a la part inferior de l'edifici. 
normalment estan folrades amb maó perquè 
no quedin vistes en els nostres habitatges. 

- Derivacions: Són les canonades. 

- Ventilació: Es tracta d'una canonada 
paral·lela a la baixant que evita l'efecte de 
succió que es produeix quan baixa una massa 
considerable d'aigua. Aquest efecte provoca 
per exemple, que els sifons dels vàters es 
quedin gairebé buits i entrin males olors a la 
llar. 

- Horitzontals que recullen les aigües negres 
de cada habitatge i les condueixen a les 
baixants. 

- Manguetó: Els inodors solen estar connectats directament a les baixants mitjançant aquesta peça. 

- Col·lector: És la conducció que recull les aigües negres de totes les baixants i la condueix fins a l'arqueta anterior a 
la escomesa. 

 

2 - INSTAL·LACIÓ D’EVACUACIÓ: EVITAR OLORS: TANCAMENT HIDRÀULIC 

Un dels principals problemes que trobem a l'hora d'evacuar les aigües negres de la nostra habitatge és evitar que 
els gasos pudents procedents del clavegueram entrin en a les nostres llars. Per solucionar aquest problema 
s'utilitza un dispositiu anomenat tancament hidràulic o sifó. 

Aquest dispositiu permet la circulació d'aigües cap al clavegueram però evita que els gasos pudents entrin en el 
nostre habitatge gràcies a una retenció permanent d'aigua. 
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El podem trobar de forma individual a cada aparell sanitari com és el cas del vàter o les piques. Altres vegades 
diversos aparells sanitaris comparteixen un mateix tancament hidràulic. Aquest últim dispositiu es coneix com pot 
sifònic. 

 

 

 

3 - INSTAL·LACIÓ D’EVACUACIÓ: CONNEXIÓ A LA XARXA DE CLAVEGUERAM 

La connexió és la unió de la xarxa d'evacuació del nostre edifici a la xarxa de clavegueram pública. Està composta 
pels següents elements: 

- Arqueta: Són recipients construïts normalment de maó i 
la missió és recollir els residus sòlids procedents de les 
baixants. Sol ser necessari buidar cada cert temps. 

- Baixants d'aigües negres i pluvials. 

- Clavegueró: És la canonada que connecta l'arqueta amb 
el clavegueram. Normalment és de PVC o polietilè i 
sempre té un diàmetre inferior al tub al que connecta. 

- Pou de registre: La xarxa de clavegueram funciona per 
gravetat. Per aquest motiu, són habituals les operacions 
de manteniment i inspecció. Per això es construeixen 
pous de registre accessibles. 

- Canonada de clavegueram: Sol ubicar-se al centre del 
carrer. Normalment és de formigó (en massa o armat) 

encara que recentment fan servir altres materials com el PVC, el polietilè o la ceràmica vitrificada.  

 

 

4 - CALEFACCIÓ I XARXA SANITÀRIA 

Per mantenir una temperatura constant, el cos humà recorre a determinats mecanismes fisiològics (despesa 
energètica, sudoració, etc.). Aquests mecanismes, però, no són suficients per preservar la vida en determinades 
condicions ambientals, de manera que l'ésser humà ha utilitzat diferents tecnologies per modificar-les, en un 
principi, simplement per supervivència i, en l'actualitat, amb la finalitat d'obtenir cert nivell de confort. 
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Quan es vol establir de forma artificial una temperatura ambient superior a la que naturalment existiria en un 
espai, s'empra un sistema de calefacció. A diferència d'aquest, un sistema de climatització regula també el grau 
d'humitat d'aquest espai. 

TIPUS D'INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ 

Atenent a la seva localització, les instal·lacions de calefacció es divideixen en: 

- Individuals o unitàries: Cada habitatge o local té una font de calor i una instal·lació autònomes. 

- Centralitzades o col·lectives: Un edifici o un conjunt d'habitatge disposen d'una font de calor comú. 

- Urbanes o a distància: La central tèrmica està situada en un edifici independent dels que ha de proveir. 

 

 

5 - CALEFACCIÓ I XARXA SANITÀRIA: ELEMENTS D'UN SISTEMA DE CALEFACCIÓ 

En un sistema de calefacció podem distingir els següents elements: 

5.1- GENERADORS: 

La primera tasca en un 
sistema de calefacció és 
produir (o obtenir) la 
calor que serà utilitzat 

posteriorment. 
L'element que realitza 
aquesta funció sol 
conèixer com a 
GENERADOR. En els 
sistemes de calefacció 
convencional s'empra 

una caldera, en la qual es crema un combustible que transmet l'energia de la seva combustió a un fluid 
caloportador (és a dir, aigua, aire calent, vapor d'aigua o olis tèrmics). Aquests combustibles tradicionals poden ser 
gasosos (gas ciutat, gas natural, butà, etc.), líquids (gasoil i fuel) o sòlids (carbó o llenya). 

 Quan s'utilitzen diversos sistemes de generació, se sol emprar un 
BESCANVIADOR. Aquest dispositiu es compon fonamentalment d'un o 
diversos circuits primaris encarregats de subministrar l'energia a través 
del fluid caloportador, i d'un o diversos circuits secundaris, que són els 
que utilitzen aquesta energia (aigua sanitària, calefacció, climatització 
d'una piscina, etc.). 

Existeixen molts tipus d'intercanviadors de calor, però el més utilitzat és 
el de tub helicoïdal (serpentí). Amb els intercanviadors s'aconsegueix 
també la independència dels fluids dels diferents circuits. 

Hi ha altres generadors que no necessiten de recursos energètics 
externs com el gas, gasoil o electricitat, i per això són més respectuosos 
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amb el medi ambient. El seu ús és cada vegada més generalitzat doncs, a més de no contaminar, comporten un 
considerable estalvi econòmic. 

        - Col·lectors solars: Aprofiten les qualitats d'absorció de la radiació i 
transmissió de calor d'alguns materials, i de l'efecte hivernacle que es produeix 
quan un altre material (per exemple el vidre) és transparent a la radiació d'ona 
curta del sol i opac a la radiació d'ona llarga que emeten els cossos que estan 
calents. 

La forma més comuna de transmissió de l'energia que absorbeixen és a través 
d'un intercanviador, encara que també es pot cedir directament a l'aire, a 
emissors, piscines, etc. 

El seu principal inconvenient és que l'energia solar tèrmica no sempre està 
present, per la qual cosa se sol complementar amb un generador auxiliar (caldera de gas, gasoil, etc.). 

        - Energia geotèrmica de baixa temperatura: Consisteix en un serpentí sota terra a una profunditat de 60 cm 
que capta la diferència de temperatura de la terra respecte a la temperatura ambiental mitjançant algun tipus de 
líquid. S'ha de complementar amb un altre generador. 

El seu principal inconvenient és que en aquest tipus de calefacció, la temperatura màxima que solen arribar el fluid 
és de 47ºC. 

 

5.2- EMISSORS I DISTRIBUÏDORS: 

Els emissors i distribuïdors cedeixen a l'ambient la calor produït en el generador i distribuït 
per la xarxa de canonades de la instal·lació. La transmissió de calor a l'ambient pot realitzar-
se a través dels següents emissors: 

     - Radiadors: Poden ser de fosa de ferro o d'alumini. El nom de radiador prové que al 
principi, quan es va inventar, se suposava que la calor s'intercanviava per radiació però 
realment s'intercanvia per convecció (mitjançant un fluid, en aquest cas l'aire, que transporta 
la calor entre zones amb diferents temperatures). 

       - Sòl i parets radiants: Xarxa de tubs (normalment de polietilè) que s'instal·len 
estratègicament sota del sòl, per on circularà l'aigua. Hi una versió de sòl radiant formada per 
resistències elèctriques (no necessita generadors ni conduccions). El terra radiant també 
funciona per convecció. 

        - Fan-coils: Es tracta d'un intercanviador constituït per una bateria aleteada de coure o 
acer i un ventilador que força el pas de l'aire. Aquest emissor també s'utilitza en els sistemes 
de refrigeració, en els que l'aigua està a baixa temperatura. 

 

5.3- ELEMENTS DE SEGURETAT, REGULACIÓ I CONTROL: 

Aquests elements s'encarreguen de regular, fonamentalment, la pressió i la temperatura: 

                 - Vàlvules de seguretat: Eviten sobrepressions que no puguin ser absorbides pel dipòsit d'expansió de la 
caldera. 
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                  - Termòstats a generadors: Les calderes en solen tenir dos: un de regulació, la missió és mantenir la 
temperatura de l'aigua de la caldera entre 60 i 90 ° C, i un altre de seguretat, que té una regulació fixa (entre 90 i 

95 ° C) per evitar que la temperatura augmenti de manera perillosa. 

             - Termòstats a emissors: Aquests elements regulen la temperatura de l'estada a 
voluntat de l'usuari. Solen ser claus termostàtiques que deixen circular més o menys fluid 
en funció de la temperatura d'aquest. El seu principal inconvenient és que hem de ajustar 
manualment fins a trobar la temperatura desitjada. 

        - Termòstat a estances: Són dispositius electrònics 
(normalment) que actuen sobre el circuit que subministra el fluid 
calent a els emissors. Realment el que fan és tallar la circulació quan 

es sobrepassa la temperatura desitjada per l'usuari i s'activen quan aquesta baixa. Actuen 
sobre el generador (caldera). El seu principal avantatge és que a diferència dels anteriors, són 
automàtics. Nosaltres fixem la temperatura i ells s'encarreguen de la resta. 

            - Aparells de control: Normalment, els generadors disposen d'un termòmetre, per controlar la temperatura 
de l'aigua, i d'un mesurador de la pressió a la qual aquesta es troba. També incorporen claus de tall dels diferents 
circuits i altres sensors (de fums, gas, etc.). el circuit electrònic del generador és que controla tots aquests 
paràmetres. 

 

 

6 - CALEFACCIÓ I XARXA SANITÀRIA : ALTRES SISTEMES DE CALEFACCIÓ 

Hi ha altres sistemes de calefacció que no funcionen amb l'esquema convencional: Generador-Conduccions-
Emissors. 

Aquests sistemes són: 

6.1 - BOMBA DE CALOR: 

És un dels sistemes més utilitzats ja que proporciona en un mateix equip calefacció i refrigeració utilitzant els 
mateixos processos. 

Funcionant com la calefacció, les bombes de calor bomben un líquid refrigerant molt fred que absorbeix la calor de 
l'ambient (l'exterior de l'habitatge). Aquest líquid passa per un compressor elevador de temperatura i pressió que 
el transforma en vapor. Ja a l'interior, a l'estar més calent que el propi habitatge, és irradiat. El cicle de les bombes 
de calor culmina quan el refrigerant es liqua descendint de nou la seva pressió i temperatura, reiniciant-se el cicle 
novament. 

6.2- ACUMULADORS ELÈCTRICS: 

Són dispositius en què escalfen unes peces ceràmiques mitjançant resistències 
elèctriques. la calor acumulada per aquestes peces és després alliberat 
mitjançant una ventilació forçada. Són sistemes avantatjosos quan disposem 
de tarifes elèctriques econòmiques (ex: tarifa nocturna). 
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7 - CALEFACCIÓ I XARXA SANITÀRIA: AIGUA CALENTA SANITÀRIA (ACS) 

Normalment, en els generadors (o als intercanviadors si escau) es disposa d'un circuit que escalfa l'aigua per a ús 
domèstic. Si l'habitatge no disposa de calefacció, o utilitza un sistema tipus bombes de calor, se sol utilitzar un 
generador dedicat únicament a l'ACS. És el que tradicionalment es coneix com "escalfador" o "termo" (quan és 
elèctric). 

 

8 – INSTAL·LACIÓ DE GAS: TIPUS DE GAS 

El gas és una font d'energia d'ús comú en la nostra societat. Es caracteritza per la seva capacitat 
calorífica, per aquest motiu s'utilitza essencialment en calefacció i escalfadors d'aigua. Els tipus de gasos més 
utilitzats són el gas natural, el gas butà (bombones) i el gas propà. Com indicació general hem d'assenyalar que és 
una font d'energia segura però que requereix un constant manteniment i bon ús de les instal·lacions amb revisions 
periòdiques (depenent del tipus de gas utilitzat s'han de revisar les instal·lacions cada 4 o 5 anys). 

Gas natural: El gas natural és una barreja de gasos en què predomina el metà. es troba en la naturalesa, en 
jaciments subterranis. A més de matèria primera per a la indústria és un combustible net (no és tòxic, està exempt 
de sofre, no produeix gasos ni olors en el seu combustió i es dissipa fàcilment a l'atmosfera al ser més lleuger que 
l'aire). És un gas canalitzat. 

Gas butà: Conegut per la seva distribució en recipients denominats comunament "Bombones". El 
seu subministrament es contracta amb una empresa distribuïdora formalitzant un contracte 
d'adhesió o pòlissa de subministrament. Igual que en el gas natural és necessari per a aquest 
subministrament que se'ns certifiqui que la instal·lació estigui legalitzada mitjançant un butlletí 
signat per un instal·lador autoritzat i que es duguin a terme les revisions legals cada 5 anys.  

El subministrament de bombona tradicionalment es fa per mitjà de camions i des de la liberalització 
del sector es poden adquirir a gasolineres i en algunes grans superfícies. 

Gas propà: És el tercer tipus de gas utilitzat per a ús domèstic com a combustible 
essencialment per a calefacció i aigua calenta. La seva distribució pot ser per mitjà de 
canalització o d'ampolles. També són habituals dipòsits fixos en els edificis que són 
recarregats per camions cisterna quan es buiden. 

 

 

 

 

 

 

 



               Tecnologia – 4t ESO                                                                     UD 5 INSTAL·LACIONS EN VIVENDES - 2      - 8 - 
 

©© Aula Z – Mario Domènech i Conxita Sabartrés   

 

9 - INSTAL·LACIÓ DE GAS: COMPONENTS D'UNA INSTAL·LACIÓ DE GAS 

9.1- Canonada d'entrada:  

El gas flueix per canonades soterrades als carrers. Aquestes canonades són normalment de 
polietilè de color groc. 

Aquestes canonades discorren sota la vorera i compten amb elements de senyalització 
com cintes de plàstic o rajoles que adverteixen de la seva presència en cas d'obertura de 
rases posteriors. 

9.2- Escomesa: 

Forma part de la instal·lació de la companyia subministradora. Serveix per permetre o 
interrompre el pas de gas al client. 

9.3- Armari de regulació: 

On van allotjats el filtre i el regulador de la instal·lació comuna. Serveix per filtrar el gas i regular la pressió. 

9.4- Quartet de comptadors: 

Els comptadors s'han de situar en zones comuns de l'edifici, en recintes tipus armaris o 
locals. Aquests seran exclusius per a les instal·lacions de gas i han d'estar 
adequadament ventilats. 

9.5 -Comptador individual: 

Correspon un per habitatge. Posseeix un panell indicador on es veu reflectit el volum 
consumit. 

9.6- Derivacions individuals: 

Canonades que porten el gas des dels comptadors fins a cada habitatge. 

9.7- Clau individual: 

Tanca el pas de gas a cada habitatge. 

9.8- Clau de caldera/cuina: 

Habitualment, els habitatges compten amb una caldera i/o un 
escalfador i amb una cuina de gas. aquests elements han de tenir la seva 
pròpia clau de tall. 

9.9- Sortida de fums de la caldera: 

La caldera o l'escalfador han de disposar d'una sortida de fums cap a l'exterior. En cap 
cas els gasos de la combustió poden quedar-se a l'interior de l'habitatge. 
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9.10- Ventilació: 

Quan els aparells de gas es situen dins de l'habitatge o en un lloc tancat hi ha d'haver les 
corresponents reixetes de  ventilació. 

 

 

 

10- ALTRES INSTAL·LACIONS EN VIVENDES: RÀDIO I TELEVISIÓ 

Els habitatges poden disposar, a més, d'altres instal·lacions, com ràdio i televisió, telefonia i Internet, porters 
automàtics, sistemes de seguretat, domòtica, etc .. Aquestes instal·lacions encara que no són tan importants com 
les tractades de forma individual, proporcionen confort i benestar als seus usuaris. 

Les instal·lacions més habituals en els edificis contenen quatre 
elements que són: 

Elements de captació: 

Com antenes ordinàries o parabòliques. Se solen situar en la 
part superior de l'edifici. Actualment hi ha una altra entrada de 
senyal de televisió que és el cable. Hi ha d'haver aquesta 
infraestructura a la població. Els edificis moderns ja estan 
preparats per aquest servei amb canalitzacions independents. A 
aquesta instal·lació se la denomina ICT: Infraestructura Comuna 
de Telecomunicacions. 

Amplificadors i filtres de senyal: 

Quan la senyal és captada mitjançant antenes, és habitual una 
amplificació prèvia del senyal i un filtrat per atenuar les interferències. 

Intal·lació individual: 

Són les que acaben en preses situades en una o diverses estances. Cada habitatge sol disposar d'una caixa de 
registre des d'on comença aquesta instal·lació individual. 

 

11- ALTRES INSTAL·LACIONS EN VIVENDES: TELEFONIA I INTERNET 

La instal·lació de telefonia d'un habitatge rep el nom de telefonia fixa. Internet normalment està associada a 
aquesta xarxa. Depenent del sistema tecnològic que s'utilitzi, hi ha diverses variants: 

Xarxa de telefonia bàsica (RTB): 

És la telefonia tradicional. Les línies de la companyia arriben fins a l'habitatge i allà es 
distribueixen als punts necessaris de manera similar a la xarxa elèctrica. El punt de partida del 
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qual és de la companyia es diu PTR. Antigament s'utilitzaven mòdems per a la connexió a internet que modulaven 
els sons. 

 

 

ADLS: 

Aprofita la instal·lació tradicional (RTB) pel que realment no és una nova instal·lació. 
Funciona separant la veu de les dades mitjançant uns filtres col·locats en els telèfons. 
Permet una major velocitat de transmissió de dades i la possibilitat de connexió a Internet 
sense tenir ocupada la línia de veu. Recentment s'han implementat noves tecnologies anomenada ADSL2 i ADSL2+ 
que augmenten la velocitat de transmissió de dades. Així, si amb ADSL tenim unes taxes màximes de baixada / 
pujada de 8/1 Mbps, amb ADSL2 s'aconsegueix 12/2 Mbps i amb ADSL2 + 24/5 Mbps. 

Tant amb ADSL com amb cable, per a la connexió a internet es necessita un encaminador (router) que ens connecti 
a internet. Actualment es disposa a més la possibilitat de connexió sense fils mitjançant la tecnologia WIFI. 

 

12- ALTRES INSTAL·LACIONS EN VIVENDES: INTÈRFON 

 

 

 Permet la comunicació per veu amb l'exterior de l'habitatge. Si va equipat amb una 
càmera de vídeo s'anomena videoporter. 

 

 

 

 

13- ALTRES INSTAL·LACIONS EN VIVENDES:  SISTEMES DE SEGURETAT 

Aquests sistemes detecten de manera automàtica incendis, la presència de persones alienes a l'habitatge, 
inundacions, gasos contaminants, etc. Utilitzen sensors de diferents tipus (detectors de moviment, calor, llum, fum, 
etc.) connectats a una alarma i a una empresa de seguretat, o només a un d'ells, mitjançant connexió telefònica o 
de ràdio. 
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14- ALTRES INSTAL·LACIONS EN VIVENDES:  DOMÒTICA 

Aquest terme es refereix al conjunt de sistemes capaços d'automatitzar un 
habitatge, aportant serveis de gestió energètica, seguretat, benestar i 
comunicació, i que poden estar integrats per mitjà de xarxes interiors i exteriors de 
comunicació, cablejades o sense fils. El control domòtic es pot realitzar tant dins 
com fora de la llar (via telèfon mòbil). És una tecnologia en constant 
desenvolupament pel que les seves possibilitats són infinites. Destaquem alguns 
dels sistemes que integra: 

- Obertura i tancament de persianes. 

- Encesa i apagada de llums, electrodomèstics i preses de corrent. 

- Control d'il·luminació, temperatura i humitat. 

- Control dels sistemes de seguretat (vistos en el punt anterior). 

 

10- ESTALVI ENERGÈTIC: ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA 

L'arquitectura bioclimàtica consisteix en el disseny d'edificacions tenint en compte les condicions climàtiques, 
aprofitant els recursos disponibles (sol, vegetació, pluja, vents) per disminuir els impactes ambientals, intentant 
reduir els consums d'energia. 

Un habitatge bioclimàtica pot aconseguir un gran estalvi i fins i tot arribar a ser sostenible en la seva totalitat. Tot i 
que el cost de construcció pot ser major, pot ser rendible, ja que l'increment de l'habitatge es compensa amb la 
disminució dels rebuts d'energia. 

El fet que la construcció avui en dia no tingui en compte els aspectes bioclimàtics, s'uneix al poc respecte per 
l'ambient que inunda als països desenvolupats i en vies de desenvolupament, que no posen els suficients mitjans 
per frenar el desastre ecològic que deixem al nostre pas. 

Tot i que sembla un concepte nou, es porta utilitzant tradicionalment des d'antic; un exemple d'això són les cases 
emblanquinades a Andalusia o les teulades orientats al sud en l'hemisferi Nord, a fi d'aprofitar la inclinació del sol. 

Adaptació a la temperatura: 

És potser en aquest punt on és més comú incidir quan es parla d'arquitectura bioclimàtica. el més habitual, és 
aprofitar al màxim l'energia tèrmica del sol quan el clima és fred, per exemple per a calefacció i aigua calenta 
sanitària. Aprofitar l'efecte hivernacle dels vidres.Tenir les mínimes pèrdues de calor (bon aïllament tèrmic) si hi ha 
algun element calefactor. 

Quan el clima és càlid el tradicional és fer murs més amples, i tenir la teulada i la façana de la casa amb colors clars. 
Posar tendals i vidres especials com a doble vidre i tenir bona ventilació són altres solucions. En el cas d'usar algun 
sistema de refrigeració, aïllar l'habitatge. 

Comptar davant d'un habitatge amb un gran arbre de fulla caduca que tapi el sol a l'estiu i a l'hivern ho permeti 
també seria una solució. 
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Orientació:  

Amb una 
orientació dels 
buits envidrats 
al sud a 

l'hemisferi 
nord, o nord en 
l'Hemisferi Sud, 
és a dir, cap a 
l'equador, es 
capta més 
radiació solar a 
l'hivern i menys 
a l'estiu, encara 

que per a les zones més càlides (amb temperatures mitjana superiors als 25°C) és substancialment més convenient 
col·locar els vidres en el sentit oposat, això és, donant-li l'esquena a l'Equador; d'aquesta manera a l'estiu, la cara 
de vidre només serà irradiada pel sol en els primers instants de l'alba i en els últims moments de l'ocàs, i a l'hivern 
el sol mai banyarà aquesta façana, reduint el flux calorífic al mínim i permetent utilitzar conceptes de disseny 
arquitectònic propis de l'ús del vidre. 

 

Aïllament tèrmic:  

Els murs gruixuts retarden les variacions de temperatura, per la seva inèrcia 
tèrmica. un bon aïllament tèrmic evita, a l'hivern, la pèrdua de calor per la 
seva protecció amb l'exterior, i a l'estiu l'entrada de calor. 

Existeixen en el mercat moltes solucions tècniques per aconseguir aquest 
aïllament com el poliestirè, la llana de roca, l'escuma de poliuretà, etc. 

Ventilació creuada:  

La diferència de temperatura i pressió entre dues estances amb orientacions oposades, genera un corrent d'aire 
que facilita la ventilació.  

Per generar fred, el més senzill és forçar un corrent d'aire des del nord, que passi per tota la casa i vagi per la part 
més alta de l'habitatge. 

A la part nord és recomanable la plantació de vegetació amb la doble finalitat d'esmorteir els freds vents a l'hivern i 
crear un ambient fresc a l'estiu. 

 


