
19 INSTAL·LACIONS
SANT TOMÀS DE RIUDEPERES

GUILLEM SOLERDELCOLL TORTPFC GENER 2016 ETSAV

RECONVERSIÓ DE L’ANTIC MONESTIR A HOTEL *** 

PAS D’INSTAL·LACIONS D’AFS, ACS CALEFACCIÓ I ELECTRICITAT
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ESQUEMA INSTAL·LACIÓ CALDERA BIOMATIC 
1 Sitja de pel·lets 
2 Cinta transportadora i boca de càrrega amb sistema antiincendis 
3 Dipòsit intermig amb regulador d'alimentació 
4 Sistema de control 
5 Caldera 
6 Ventilador d'aspiració 
7 Contenidor de cendres 
8 Depuració de gasos 
9 Tub d'evacuació de fums  

 

FUNCIONAMENT D’ACS I CALEFACCIÓ

FUNCIONAMENT SUBMINISTRAMENT D’AIGUA FREDA I SANEJAMENT  D’AIGUES RESIDUALS

CALDERA DE BIOMASSA: 
S’ha optat per una caldera de biomassa ja que utilitza com a combustible matèria orgànica renovable d’origen vegetal o animal i en el nostre cas, l’Associació Sant Tomàs gestiona el servei de 
jardineria del TAC, que es cuida del manteniment de bona part dels parcs i jardins de la comarca d’Osona i per tant, té accés al llarg de l’any a molta quantitat de material orgànic vegetal que 
actualment emmagatzema a l’entrada del recinte. Per aquest motiu, és adequat poder aprofitar aquests recursos mitjançant una transformació a pèl·lets que es puguin utilitzar per produir l’energia 
necessària per al confort tèrmic de l’edifici.  

La caldera de biomassa haurà subministrar l’energia suficient per l’ACS i la calefacció dels espais comuns de l’Hotel, per tant caldrà una caldera amb una potència elevada. Per complementar la 
caldera, s’instal·laran 29 panells solars de 2,5x1m a la coberta de l’edifici que garanteixin el 50% de la demanda d’ACS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· DEMANDA ENERGÈTICA TOTAL (Dtot): per determinar la demanda energètica total només cal sumar la demanda energètica per ACS (Deacs) i la demanda energètica de la calefacció (Decal). 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = 73641 + 289000 → 𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫 = 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑. 𝟑𝟑𝟔𝟔𝟔𝟔 𝑲𝑲𝑲𝑲. 𝒉𝒉/𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂 

· VOLUM EMMAGATZEMATGE DE COMBUSTIBLE (V): el combustible que utilitzarem són pèl·lets, amb una densitat de 650Kg/m³ i un poder calorífic inferior (PCI) de 4,9KW.h/Kg.  

- Instal·larem una caldera amb un rendiment (r) del 92%, amb la qual cosa el consum energètic (CE) serà el seguent: 

𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
𝑟𝑟  →  𝐶𝐶𝐶𝐶 = 362641

0,92 = 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟔𝟔. 𝟔𝟔𝟏𝟏𝟏𝟏 𝑲𝑲𝑲𝑲. 𝒉𝒉/𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂 

- Per calcular la quantitat de combustible anual (Qcomb) que necessitarem cal aplicar la següent fórmula: 

𝑄𝑄𝑄𝑄𝐷𝐷𝑄𝑄𝑄𝑄 = 𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃  →  𝑄𝑄𝑄𝑄𝐷𝐷𝑄𝑄𝑄𝑄 = 394175

4,9 = 𝟖𝟖𝟖𝟖. 𝟔𝟔𝟔𝟔𝟑𝟑, 𝟖𝟖𝟖𝟖 ~ 𝟖𝟖𝟖𝟖. 𝟏𝟏𝟖𝟖𝟖𝟖 𝑲𝑲𝑲𝑲/𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂 

- Finalment calculem el volum de la sitja: 

𝑉𝑉 = 𝑄𝑄𝑄𝑄𝐷𝐷𝑄𝑄𝑄𝑄
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝐷𝐷𝑑𝑑𝐷𝐷  →  𝑄𝑄𝑄𝑄𝐷𝐷𝑄𝑄𝑄𝑄 = 80500

650 = 𝟔𝟔𝟑𝟑𝟔𝟔 𝒎𝒎³/𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂 

- Amb una sitja de 16 m³ (4,45 x 1,8 x 2 m) , caldrà omplir-la 8 cops/any. 

 

 

 

 

· CALDERA BIOMATIC 500 de HERZ: s’ha optat per una caldera BIOMATIC 500 de la marca HERZ&TERMOSUN que compleix amb les característiques de la instal·lació i amb la potència 
necessària (de 79 a 450KW) 
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DIPÒSIT I TRACTAMENT 
D’AIGUES GRISES

a CLAVAGUERAM

a BASSA

El sistema de subministrament d’aigua freda es farà mitjançant l’escomesa general. A l’entrada de l’edifici es col·locarà una clau de pas general i a continuació es conduirà l’aigua fins a la sala de comp-
tadors, des de on es distribuirà a les diferents plantes per l’espai habilitat. L’ACS provinent de la sala de calderes de la planta soterrani tindrà un recorregut circular en cada planta per tal que l’aigua estigui 
sempre calenta a prop de la zona d’ús. 
Pel què fa al sanejament, hi haurà un sistema separatiu de aigües negres, grises i de pluja. Les grises es reaprofitaràn per reomplir les cisternes dels sanitaris; les negres es bombejaràn a la xarxa de clava-
gueram i l’aigua de pluja s’emmagatzemarà a la bassa per regar els horts.

recirculació 
a caldera

L’ACS es produirà mitjançant els panells solars ubicats a la coberta i la caldera de biomassa. 
En quan a calefacció s’utilitzaràn 2 sistemes: per una banda circuits de terra radiant per escalfar les zones comuns, i per l’altre un sistema de fan-coils per escalfar les estances on el seu ús requereixi una 
climatització més ràpida i no tan regular. Els dos sistemes estaràn alimentats per la caldera de biomassa.

Sala de comptadors i instal·lacions 
d’AFS i electricitat

Sala de caldera i instal·lacions 
d’ACS i calefacció

Les instal·lacions es distribuiràn fins als punts de servei amagades sota dels paviments en compartiments diferenciats per cada tipus d’instal·lació. 
El muntant general està situat estratègicament aprofitant el forat de l’escala actual per tal de facilitar el recorregut de totes les instal·lacions fins als 
seu destí amb la menor longitud possible.

PLANTA SOTERRANI

PLANTA BAIXA

PLANTA PRIMERA

PLANTA SEGONA


