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INSTAL·LACIONS | ELECTRICAT CÀLCUL m3 DE FUSTA PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA CASA PROTOTIP

Per cada Hectàrea de Bosc Urbà Productiu extreiem 60 m3 de fusta.

La fusta de noguera sobretot s’utilitza per a fullola per el seu rendiment econòmic. Tot i que presenta molt 
bona resistència per a fusta estructural no és habitual el seu ús en contrucció per al seu elevat cost.

Per a la nostra plantació i per a la construcció de la casa prototip al mateix terreny de plantació s’ha cregut 
evident utilitzar la fusta de noguera per a la seva realització.

La pell de la coberta estarà envoltada pel sistema foto-
voltaic SOLAR de TESLA

És un sistema que s’integra completament en acabats 
tradicionals de coberta, quedant d’aquesta manera 
totalment admés a l’estètica del conjunt de la vivenda.

De les quatre tipus de teules / plaques fotovoltàiques 
que hi ha ecollim la que millor s’adapta segons el detall 
de revestiment de façana de la vivenda.

Aquest sistema de captació d’energía solar es comple-
mentarà amb la Powerwall 2 de TESLA.

Aquesta bateria i acumulador d’energia té una capaci-
tat de 14kwh fet que facilita els sistemes d’autoconsum 
complets. La combinació d’aquests dos elements per-
meten una alimentació d’energía solar 242h al dia

La casa es conectarà al subministre de xarxa d’agua 
pública per a donar subministrament als punts neces-
saris d’aigua potable.

Aquest subministre passarà per un circuit elèctric 
d’efecte Joule. Aquest circuit elèctric està alimentat per 
la bateria TESLA que subministra la resta d’element 
elèctrics de la vivenda.

Del circuit elèctric per ACS és donarà subministre als 
punts d’utilització d’aigua potable que son: rentamants 
del lavabo, dutxa, i cuina.

L’evacaució d’aigues es dividirà en dues verietats: les 
negres i les grises.

Les negres seràn aquelles que  vindràn del lavabo i de 
la cuina.

Les grises seràn les que vindràn de la pica del lavabo, 
rentadora, dutxa i pluvials.

Les negres seràn destinades directament al col·lector 
públic mentres que les grises seràn emmagatzemades 
a un tanc on rebràn un tractament químic i es trespas-
saràn a un dipòsit on es destinaràn al lavabo i al reg 
sense ser aigues potables per al consum de persones.

INSTAL·LACIONS | SUBMINISTRE AIGUA

INSTAL·LACIONS | EVACUACIÓ AIGUA

ESTRUCTURA PRINCIPAL

Pilars principals: 4,14 m3
Bigues centrals: 2,88 m3
Bigues diagonals: 2,16 m3
Pilars exteriors: 1,30 m3
Bigues tensores: 3,24 m3

TOTAL:             13.72m3

ESTRUCTURA SECUNDÀRIA

Entrebigat TOTAL:              5,89m3

REVESTIMENT FAÇANA

TOTAL:               7,76m3

PARQUET PAVIMENT INTERIOR

TOTAL:               2,05m3

TOTAL m3 NECESSARIS         29,42m3

De cada Hectàrea es pot fabricar dues cases prototiop HEPTAHOUSE

CASA PROTOTIP PER A INVESTIGADORS | HEPTAHOUSE


