
CONDICIONAMENT TÈRMIC

Pellet (1)

Material biocombustible produït a partir de fusta seca i preMsada en forma de petits cilin-
dres. 6x10 mm.
El Pellet, és un producte totalment ecològic que no incrementa el Co2 ja que el carboni 
produït, prové de la mateixa naturalesa i no del subsol. 

avantatges:
- baix preu, degut a que és re-aprofitat.
- dosificació
- Cendres aprofitables com a adob
- Dimensions caldera petites, ja que el material és de dimensions petites.

Calderes de biomassa (2)

Caldera que utilitza combustibles naturals provinents de fonts renovables per al seu fun-
cionament. com per exemple: Pellet de fusta, ossos de oliva, closques de fruits secs, 
fusta. 

A més, el combustible del que s’alimenten les calderes de biomassa, és molt més 
econòmics que els combustible tradicionals i preu estable. 
El poder calorífic per unitat de pes arriba a les 4200 Kcal/kg.
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Circuit A.C Calefacció (impulsió)
Circuit A.C Calefacció (Retorn)

Radiadors

Aerotermos (sales h>5m)

Bomba circulació

Claus de Pas

Acumulador A.C.S (1Reserva)

Energia necessària (electrica i tèrmica)

Total energia anual : 408050 KWh 
Area edifici: 3603 m2 
Energia per superfície: 113,24 Kwh/m2

energia termica per calentar aigua i calefacció: 255485 Kwh
Area edifici: 3603 m2 
Energia per superfície: 70.90 Kwh/m2

La climatització artificial del edifici, es porta a terme mitjançant un circuit d’aigua calenta que funciona amb biomassa 
(Pellet) cremada dins la caldera especial per biomassa.

Les calderes de biomassa, cremen el Pellet en funció de la demanda energètica existent (sense operaris) de man-
era que consisteix simplement en reomplir el diposit de Pellet quan s’està acabant i la caldera per si sola procedirà al 
re-ompliment. De les Calderes (1 de reserva) es passa a un tub col·lector, des de el qual arrenca el circuit el qual es 
desplega per tot l’edifici, generant una malla central, la qual es ramifica puntualment per abastir les estàncies.

Els emissors de calor escollits, depenen del tipus d’estança i del regim d’ús. Els espais interiors dels volums ja existents 
(amb volta catalana i aïllats interiorment) es climatitzen mitjançant Aerotermos, ja que incrementen ràpidament la sen-
sació tèrmica. Els habitacles de nova construcció i a més, aïllats exteriorment, disposen de radiadors. D’aquesta man-
era, s’aprofita la inèrcia tèrmica de l’envolvent i no tenen que funcionar durant tot el règim d’ús.
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Dipòsit Pellet

Sistemes Actius     

Esquema instal·lació

Esquema axonomètric del circuit
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