A l'estiu les comportes s'obren convertint la cambra en una xemeneia solar, ventilant i refredant l'edifici
amb l'aire fresc del nord.

Utilitzar les microalgues com el sistema de captació i enmagatzematge d'energia envers de sistemes més
tradicionals, com panells solars térmics o fotovoltaics, ens permet utilitzar l'energia quan és necessaria. Els
panells solars generen més energia a l'estiu, quan menys es necessita. Amb aquest sistema s'aconsegueix
, com la solar i l'eòlica, en una energia modulable, el biodiesel.

A la cambra de façana sud s'instal·len els fotobioreactors.
De nit, amb els excedents de vent s'il·luminen els fotobiorreactores,
incrementant la producció de biomassa.
La intensitat lumínica de la façana indicaria la potència eòlica i la
quantitat d'energia produïda.

Biomassa
Biodiesel

47,65 m³ x 225 g/m³/dia = 10721,25 g/dia = 3913,26 kg/any
3913,26 kg/any x 0,52 l/kg = 2034,89 l/any

A la coberta s'intal·la un estany de microalgues cobert per un hivernacle.

Biomassa
Biodiesel

2736,82 m² x 40 g/m²/dia = 109472,8 g/dia = 39957,57kg/any
39957,57kg/any x 0,52 l/kg = 20777,94 l/any

Les algues generen oxigen i consumeixen CO2.
Els esportistes generen CO2 i consumeixen oxigen.
D'aquesta manera es genera una sinergia en un espai òptim per al cultiu de microalgues en superfície i el
seu ús com a pista de jogging.
Aquesta biomassa es tracta en el Museu de l'energia per obtenir biodiesel i produïr energia.
La producció anual de 22812,83 litres de biodiesel equival a 218546,92 kwh/any.
Museu de l'energia
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La biomassa residual s'introdueix en un biodigestor i s'obtenen nutrients que es reincorporen en el sistema i
. Amb la combustió d'aquest es produeix 67806,75 kwh/any.
El biodisel s'utilitza quan es requereix, emetent menys C0₂ que l'absorbit per les microalgues.
Emisions C0₂ =
biodiesel
metà
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EÓLICA
BIODIESEL
METÀ
TOTAL

51393,87 kg/any
38781,81 kg/any
12612,06 kg/any

358717,48 kwh/any
218546,92 kwh/any
67806,75 kwh/any
645071,15 kwh/any

<

₂ =
biomassa

74580,40 kg/any
74580,40 kg/any

Segons
l'organització
Energiewende el consum mitjà
d'energia
d'una
vivenda
a
Alemanya és de 3500 kwh/any.
Amb la producció energètica de la
residència es podria sumistrar
l'energia
suficient
per
184
habitatges.

