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Com a sistema de climatització es proposa un sistema
renovable de calefacció per biomassa, que escalfa l'aigua d'un
dipòsit a través de la combustió de pellets. El sistema es
connecta a una sèrie de radiadors bitubulars que escalfen les
habitacions i els espais comuns de l'hostal.
A la planta de les habitacions, el circuit comença a la caldera
de pellets i, derivant-se a cada habitació, es connecta amb els
radiadors de la casa Runtal i marca Arteplano. En planta baixa,
les canonades circulen principalment pels volums tancats,
evitant el seu pas desordenat pels espais d'estar principals
sense haver d'amagar-les.
El dipòsit d'acumulació d'aigua calenta es dimensiona a partir
del CTE HE-4 a la taula 3.1 "Demanda de referencia a 60ºC".
Es fixa una demanda de consum mig diari d'ACS per un hostal
o hotel de dues estrelles de 40 litres per persona idia. Per 36
persones, s'obté un dipòsit mínim de 1440 litres. Els dipòsits
finals triats són de 750 litres cadascun: un dipòsit d'acer
inoxidable i un d'acumulador d'inèrcia, que evita el
sobreescalfament del primer, de la marca lapesa. Pel que fa al
silo de pellets, el model triat és MINISILO-LP620, de
130x130x130cm.

S'utilitza un sistema de plaques fotovoltaiques que abasteixen
el subministre elèctric de l'edifici principal i de la depuradora
de la piscina. L'energia emmagatzemada es deriva a la sala
que conté el quadre general, les bateries (on s'acumula
l'energia), l'inversor (que transforma la corrent contínua en
corrent alterna), i el regulador (per garantir una càrrega
suficient a l'acumulador i alhora evitar la seva sobrecàrrega). El
sistema de panells fotovoltaics es complementa amb un grup
electrògen que, tot i que els panells cobriran tota la demanda
elèctrica, permetrà tenir electricitat en situacions especials o
d'emergència.
S'implanta un sistema renovable de panells fotovoltaics que
compta amb 100 panells de 1.65x1m situats a la tanca veïna.
Cadascun compta amb 250 W de potència, per tant el conjunt
aporta 25 KW totals, el mínim consum a l'hivern tenint en
compte les instal·lacions generals, bombes d'aigua, calefacció
i enllumenat. Es tractaria d'un consum d'una certa estabilitat
que variaria per la ocupació, que seria major a l'estiu, com
l'acumulació energètica a través de les plaques.
A partir del quadre general principal parteixen les derivacions
als subquadres elèctrics,determinats per zones d'ús:
cadascuna de les dotze habitacions, la sala de la caldera, la
sala del grup de pressió, la recepció, la zona de restaurant, la
zona d'estar, i la depuradora de la piscina.
Tots els cables de les luminàries col·locades al sostre són
vistes, les interiors essent luminàries penjades, fetes amb tians
de terra invertits, aportant singularitat i relació amb el passat
menorquí amb el disseny dels detalls.
Per al funcionament de la cuina es proposa un subministre de
gas propi. Les bombones de gas es situen en contacte amb
l'exterior, i la cuina també compta amb una reixa de ventilació.
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