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Sistema de climatització : Caldera de biomassa

Per tal de climatitzar els habitatges s’ha optat per 
instal·lar una cladera de biomassa col·lectiva. 
Aquesta proporciona calor amb més eficiència 
que les calderes individuals.

La seva funció és la porducció d’aigua calenta 
sanitària i calefacció per el col·lectiu que viu a 
la nau.

A Sant Bartomeu del Grau ja existeix acutalment 
una instal·lació  d’una caldera, així doncs 
garantitzem la existència de distribució de 
combustible i la optimització d’aquest transport.

La biomassa forestal prové de la camoarca, 
estimulant de retruc  l’economia local. 

La distribució de subministre d’aigua es resol 
a través dels forats de les bigues boyd. Els 
conductes es recolzen sobre una safata resolta 
amb una xapa plegada d’al·lumini penjada del 
forjat i recolzada a les bigues que travessa.

L’aigua caleta produïda es distribueix per 
conductes preaïllats

En aquells punts on està previst el pas 
d’instal·lacions per a construccions futures es 
preveu  extreure un revoltó del forjat de planta 
primera i deixar una tapa practicable fins que 
es necessiti una nova connexió d’instal·lacions.

Les instal·lacions ja consolidades dins la nau 
que queden vistes estan protegides mitjançant 
una xarxa metàl·lica amb uns muntants que 
alhora soporten els conductes verticals.

Tant l’extracció mecànica d’aire de cuines i 
banys com els baixants d’aigües residuals 
arriben a coberta. Aquest encontre amb 
els panells sadvitx es resol mitjançant una 
membrana que s’adapta a la mesura del 
conducte per tal de garantir l’estanqueïttat.

D2 Previsió pas d’instal·lacions

Distribució subministre horitzontal

D1 Pas d’instal·lacions D3 Instal·lació consolidada D4 Encontre coberta

Distribució vertical
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