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Xarxa de canalització d’aigua freda

Xarxa de canalització d’ ACS

Xarxa de canalització d’aigua geotèrmia

Clau de pas

Aixeta d’alimentació d’aigua freda

Aixeta d’alimentació d’ACS

Clau de pas de la companyia

Clau de pas amb aixeta de purga

Recurregut vertical de les instal·lacions

Vàlvula de retenció o antiretorn

Caixa de conexions terra radiant

Termostat terra radiant

Filtre

Fan-coil

Reixeta impulsió

Conducte impulsió

Reixeta extracció

Conducte extracció

SISTEMA ENERGIA GEOTÉRMICA 
L’energia geotèrmica és una de les fonts d’energia menys coneguda però la més efi-
cient. Es tracta d’una energia de producció contínua i gestionable que es troba em-
magatzemada sota la superfície de la terra en forma de calor a una temperatura 
constant durant tot l’any. És una energia neta que aprofita la calor del subsòl per cli-
matitzar de forma ecològica, permetent un estalvi del 75% en la factura energètica i 
una reducció de les emissions de CO2.

La bomba de calor geotèrmica aprofita aquesta temperatura pràcticament constant 
del subsòl al llarg de tot l’any, absorbint o cedint calor al terreny a través dels diferents 
sistemes de captació geotèrmica que usarem en el nostre cas (captació en superfície 
i perforació en profunditat)

Això permet escalfar el monestir a l’hivern, refrigerar-ho a l’estiu i produir aigua calen-
ta sanitària (ACS).

AnAlisis del subministrAment d’AiguA

Detectant els difierents usos i requeriments de l’aigua s’han diferenciat tres tipus d’ins-
tal·lacions d’aigua:

-Aigua freda potable: directa de la xarxa, utilitzada en lavabos, dutxes i cuines pre-
sent en l’equipament (EQ).

- Aigua Calenta Sanitària: Aigua que prové de la xarxa escalfada mitjançant el sis-
tema d’energia geotèrmica. Aquest sistema es contempla en CTE HE-4, ja que el 75% 
de l’energia necessària és renovable. Aquest sistema garanteix la producció d’ACS 
durant tot l’any, adaptant-se a la demanda.

- Aigua pluvial: es realitza un dipòsit de reserva per a necessitats contra incendis i part 
d’aquest aigua també es podrà utilitzar per  rec.

SiStema integral aigua-aigua 
sistemA bombA de CAlor (eCoforest)

Donada l’extensió del projecte que fa inviable l’ús d’una sola bomba de calor per a 
tot l’edifici. Es proposa un sistema de bomba de calor líquid-líquid en dos sectors dife-
renciats, amb exigències diferents. En cada sector es disposa d’una bomba de calor 
de suport per solucionar els becs de demanda. La bomba de calor triada és la bom-
ba d’alta potència ecoGeo HP3 de 100kW. Posseeix un coeficient COP de 5.
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AVAntAtges del ús de l’enèrgiA 
geotèrmiCA

PerforACió en ProfunditAt

A través d’una perforació practicada en el terreny s’introdueix una sonda geotèr-
mica de polietilè d’alta densitat (40mm). Per mitjà de la recirculació del fluid re-
frigerant s’absorbeix la calor del terreny circumdant. Per a la nostra necessitat de 
100 kW són necessaris, segons el nostre tipus de terreny (sorra argilosa), 9 sondes 
introduïdes a una profunditat de 100m.

CAPtAdor en suPerfiCie

Aquests captadors es col·loquen en l’àrea destinada pels nostres cultius, a una 
profunditat del terreny d’entre 1,5-2m, se situen els circuits de tubs (polietilè reticu-
lar). Gràcies al bombeig i recirculació del fluid refrigerant (aigüa i glicol) es capta 
la calor del terreny. Per unes necessitats de 100 kW són necessaris una àrea de 
1800m2 de terreny.

    eStalvi              Confort           SoStenebilitat        autoSufiCiènCia 

bomba de Calor 
100 kW

Sonda geotèrmiCa

bomba de Calor 
100 kW

CaptadorS 
horitzontalS

sistemA dePòsits ACumulAdors

Es proposa la centralització dels acumuladors d’aigua, instal·lant un dipòsit acumula-
dor Combi d’aigua tècnica i ACS Mett Man (MX1W) a cadascun dels dos sectors de 
l’edifici. Aquest dipòsit compacte combinat dissenyat per a bombes de calor geo-
tèrmiques, inclou en el mateix cos un dipòsit d’ACS de 2000 litres i un dipòsit d’inèrcia 
de 340 litres . El dipòsit d’ACS per la seva producció i acumulació, posseeix un bes-
canviador de serpentí espiral corrugat (elèctric) que augmenta la superfície de con-
tacte i millora la transmissió de calor. El dipòsit combinat està aïllat tèrmicament amb 
escuma rígida de poliuretà injectat, lliure de HCFC i acabat exterior en PVC semirígit.

sistemA ClimAtitzACió

Donada l’extensió de l’edifici es proposa un sistema mixt de climatització aire-aigua, 
minimitzant així el dimensionat. S’utilitzen simultàniament cabals d’aigua i d’aire. L’aire 
aporta per tal de ventilar l’edifici (aportació d’aire primari per a garantir la qualitat 
d’aire interior.) L’aigua és el fluid usat per a establir les condicions de confort tèrmiques 
requerides al local. Terra radiant per aconseguir la temperatura de confort + fan-coils 
independents amb presa d’aire exterior per garantir les renovacions d’aire.

S’escull com un dels sistemes de calefacció i refrigeració, el terra radiant, ja que és la 
millor opció de climatització en l’ús de geotèrmia. En el període de calefacció s’impul-
sa l’aigua a baixa temperatura (35-40ºC), acumulada en el dipòsit d’inèrcia, a través 
dels circuits de canonades situats sota el paviment i sota la capa de morter, el gruix 
del qual es situa en els 5 cm.  En el període de refrigeració la mateixa instal·lació de 
terra radiant per a calefacció s’empra per refrescar l’ambient en les estacions més 
càlides, fent circular l’aigua a través dels circuits de canonades a una temperatura 
entorn dels 17ºC, que absorbirà l’excés de calor de l’estada aportant una agradable 
sensació de frescor.

Per d’altra banda, a més, d’utilitzar el fan-coil com a sistema de climatització, aquest 
s’empra per a la renovació d’aire. La reixa d’impulsió de l’aire tractat es col·loca ama-
gat al moble separador a la banda de les obertures, per així evitar pèrdues tèrmiques. 
Per d’altra banda, com conducte d’extracció, a més, dels normals (situats al bany i 
a les sales) utilitzem la campana extractora, que funciona com un altre conducte. 
Per últim, esmentar que el rite (recuperador d’energia) es col·loca un a cada planta 
tocant a la finestra i amb les teules de ventilació d’aquestes cambres per aconseguir 
ventilació creuada.

instAl·lACió mixtA ClimAtitzACió del mòdul - terrA rAdiAnt/fAn-Coil - PlAntA
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PlAntA tiPus e. 1/200 esquemA de PrinCiPis

PlAntA soterràni e 1.100- ArribAdA d’instAl·lACions

normAtiVA A APliCAr

CTE DB HE-4   Contribución solar mínima de ACS
CTE DB HS-4  Suministro de agua
CTE DB HS-3   Calidad del aire interior

bombA de CAlor

terrA rAdiAnt

ACumulAdor

fAn-Coil
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