
1 Xarxa general

Sistema de calefacció de districte o district heating: 
proporciona calor amb major eficiència que les calderes 
individuals. La seva funció és la producció d’aigua calenta 
sanitària i calefacció per la comunitat de veïns.
L’aigua calenta produïda es distribueix per conductes 
preaïllats.

2 Connexió del nucli.

Els nuclis es connecten a la xarxa de calefacció de dis-
tricte. El sistema es complementa amb l’aportació d’una 
instal·lació solar tèrmica a la coberta de cada nucli.
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3 Connexió de la unitat

En aquesta fase, l’usuari de la unitat traçarà el seu propi 
esquema d’instal·lacions interior.

L’usuari podrà escollir qui tipus d’emisors vol instal·lar 
per a la calefacció, segons pressupost i segons el grau de 
confort desitjat.
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Marca LEAKO.
Aquest sistema permet:
-la independència de cada usuari 
respecte la resta de veïns, segons 
les necessitats pròpies de fred i 
calor.
- CONSUMS: Cada usuàri té 3 
comptadors, un que medeix la 
quantitat de calor utilitzat en 
calefacció i calentament de l'aigua, 
un comptador de frigories, i un que 
compta l'aigua consumida (calenta i 
freda).
- Producció simultània d'aigua 
calenta.
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