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Cuina econòmica de combustible sòlid orgànic.

Tub de polipropilŁ d’aigua freda.

Tub de polipropilŁ per al terra radiant

Tub de polpropilŁ aillat amb poliestirŁ per als radiadors.

Radiadors d’alumini instal•lats en monotubular.

Caldera de biomassa Bioheat 140kW.

Bomba de pressió.

Distribuidor de ramals.

Intercanviador tŁrmic.

PLANTA CALEFACCIÓ
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Algunes de les fonts de combustible d’una caldera de biomasa poden ser les restes de la neteja de boscos, escorrialles

de serreries, residus de empreses de construcció, sobrants de cultius agricoles, com la closca d’ametlla o la pinyola de 

la oliva, o be pellets (cilindres de residus de fusta prensats).Tots aquests combustibles són renovables i tenen un balanç 

neutre en les emisions de CO .

L’estat actual de desenvolupament d’aquestescalderes permet que la neteja de les superfícies d’intercanvi i extracció 

de cendres sigui automàtica. L’alimentació a la caldera es realitzamitjançant un sens fi remontador que conecta amb 

la tolva on es troba el combustible orgànic sòlid.

Els grans ramals d’aigua calenta per calefacció circulen en tubs de polipropilŁ 

aillats amb poliestirŁ per una galeria situada en el tronc central de l’edifici tal 

i com s’observa a la planta. A partir d’aquesta galeria i amb l’ajuda dels 

distribuidors s’arriba amb tubs polietiilŁ de secció mØs petita fins a tots els punts de 

subministrament, tots aquests tubs circuilen pel terra dins una capa de morter pobre

o be per dins la graella del terra radiant. Tal i com s’observa en la secció (E:1/20).

Esquema tipus de la climatització per radiació de l’edifici

Tota la climatització de l�edifici Øs genera per radiació per tal d�aprofitar la inŁrcia tŁrmica dels murs. 

Els radiadors s�utilitzen  a les sales mØs petites i en aquelles que no tenen un rŁgim d’afluŁncia continu. 

D’altra banda el terra radiant es col•loca a les sales de volum mØs gran per tal de donar uniformitat 

tŁrmica a l�espai. Val a dir que l’aigua de calefacció està a dues temperatures diferents segons el 

circuit; en els radiadors circula a 60” a diferŁncia del terra radiant on està a 40”; per aquesta raó

s’explica l’existŁncia de dos circuits. 

Una caldera de biomassa de 140kW s�encarrega de calefactar tot l�edifici a excepció de les cuines 

que  funcionen amb un sistema de cogeneració autònom.

Mitjançant un sistema de circuit tancat de distribuidors i a partir de derivacions sectorials de circuits 

monotubulars s�arriba fins a l�ultim radiador. El terra radiant està sectoritzat però tot ell funciona a 

partir d�un distribuidor general. 
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