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Aprofitament energètic

Planta Coberta

Planta Tipus (x3)

Planta Baixa

Planta Soterrani -3

Planta Soterrani-1/-2

CALEFACCIÓ I ACS

conductes d'aigua freda

Plaques solars

LLEGENDA

extractor cuina

extractor lavabo

EX

MILLORES ENERGÈTIQUES DE L'EDIFICI EXISTENT

conductes d'aigua calenta

Caldera de Pellets

Façana Vegetal (protecció SUD-EST-OEST)

Lames horitzontals superiors (protecció  SUD)

Lames horitzontals i verticals totalitat façana (protecció NORD)

El seu principi de funcionament consisteix en la impulsió de l'aigua a temperatura alta a través dels circuits de

canonades incrustades a una capa de morter fins arribar als radiadors de les estances.

Es durà a terme gràcies a un sistema d'instal·lació de quatre tuberiesper a calefacció i aiguacalenta sanitàri, amb

una caldera centralitzada auxiliar.

SALA DE CALDERES

PLAQUES SOLARS

Aprofitant la bona situació del barri se situaran a les cobertes inutilitzades, (les que no s'utilitzen com a
terrassa) les plaques solars per garantir l'ACS tant de l'edifici existent com de la nova construcció.

Els edificis on s'hagi de cobrir l'ACS de les vivendes existents, es col·locaran 15 plaques solars amb una
superfici util de 36'32 m2 i un acumulador de 2520l. Aquest dipòsit se situarà a una sala habilitada a la coberta.
Model: TRISOLAR 55P-25M/ Àrea útil: 2'27m2/ Dimensions: 1'23 x 2'01m

Els edificis on s'hagi de cobrir l'ACS de les vivendes existents més les noves habitacions, es col·locaran 16 + 5
plaques solars amb una superfici util de 47'67 m2 i un acumulador de 3290l. Aquest dipòsit se situarà a una sala
habilitada a la coberta.
Model: TRISOLAR 55P-25M/ Àrea útil: 2'27m2/ Dimensions: 1'23 x 2'01m

CALDERA DE PELLETS

S'utilitzarà una caldera de pellets per dotar d'ACS i calefacció als edificis, aprofitant la bona situació de la
sala de calderes per aquest tipus d'instal·lació. Les característiques d'aquest tipus de caldera son que necessiten
un manteniment mínim, que el pellet es un combustible molt eficient i que es pot estalviar un 50% i recuperar la
inversió inicialen poc temps.

CALEFACCIÓ

S'utilitzaran emissors de calor repartida per
convecció, amb un sistema de distribució
bitubular amb retorn invers. Els recorreguts
dels tubs d’anada més retorn són similars
per a tots els radiadors. Això simplifica els
càlculs i reglatge. Las pèrdues de càrrega en els
emissors més pròxim i més allunyat de la caldera
estan compensades.

2.5 cm mínim

10 cm mínim

DISPOSICIÓ EMISSORS

Amb les millores a les façanes s'aconsegueix una major eficiència energètica a l'edifici existent, que passa de

tenir una valoració de qualitat d'una G a una C, juntament amb altres mesures de calefacció i ACS explicades a

continuació.

Protecció tèrmica a NORD amb una gran passera que fa la funció de càmbra d'aire ja que actualment es una bessant

bastant freda. Així reduirem el consum de calefacció a l'edificació.

Protecció tèrmica a SUD/EST/OEST amb una façana vegetal per reduir la incidència directe del sol a la façana ja que

està totalment exposada degut al desnivell del terreny.

SALA per L'ACUMULADOR


