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Celler:  En la primera part de l’elaboració del vi, aquest 
s’emmagatzema en tines d’acer inoxidable que tenen el seu 
propi sistema de control i regulació de temperatura. El vi 
és un producte que necessita estar en unes condicions de Ta 
i humitat molt concretes i estables.
Les sales de fermentació del vi en botes i en ampolla es 
climatitzen amb un sistema de bomba de calor aire-aire i 
distribució per conductes.
A la zona d’administració i oficines es climatitza cada sala 
de forma individual amb fan-coils, a través d’un sistema VRV 
amb tres unitats exteriors i 10 unitats interiors.
 
Masia:  Per a climatitzar l’hotel s’ha optat per tractar les 
zones comuns i les habitacions amb dos sistemes diferents. 
La climatització de les habitacions es farà amb sistema de 
VRV amb tres unitats exteriors i 9 unitats interiors, de 
manera que cada usuari pot regular la temperatura de forma 
individual. 
A les zones comuns el sistema de calefacció i refrigeració és 
per terra radiant. La distribució es fa amb tubs de polietilè 
reticular col•locats damunt d’un panell de 4cm aïllament, 
protegits per una capa de morter, i a sobre el paviment ceràmic. 
L’aigua calenta s’obté a partir de la caldera de biomassa, 
i circula a baixa temperatura (entre 35-45ºC). La xarxa de 
terra radiant està formada per 10 circuits independents.
El restaurant, situat a la planta -2, es climatitza amb 
un sistema de bomba de calor compacta amb distribució per 
conductes d’aire.

CALEFACCIÓ CLIMATITZACIÓ

DESCRIPCIÓ

SISTEMA DE CALEFACCIO: TERRA RADIANT

TIPUS DE DISTRIBUCIÓ: EN ESPIRAL O SERPENTÍ

CANONADES: POLIETILÈ RETICULAR

TRAÇATS: HORITZONTALS. SOTA PAVIMENT

REGULACIÓ: APARELLS TERMOSTÀTICS A CADA ESTANÇA

CALDERA:DE BIOMASSA DE 30.000Kcal/h DE POTÈNCIA MÀX. ACS I CALEFACCIÓ


