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AIGUA FREDA I CALENTA
ANALISI CONCEPTE PROJECTE IMPLEMENTACIÓ

EXTRACCIÓ DE L’AIGUA DELS POUS

La finca de Can Xammar compta amb permís d’unes 
plomes d’aigua que subministren el servei. La proposta 
compta amb l’utilització dels dos pous superiors que 
emmagatzemen l’aigua en un diposit superior on es 
tracta tot donant-li de les condicions potabilitzadores. 
També es preparen els espais de control i seguretat de 
l’aigua establerts per l’ACA. 
El tercer pou, es prepara per a la utilització del sistema 
de geotèrmia.

SISTEMA DE GEOTÈRMIA

El aigua subterranea és la font ideal de calor ja que 
pràcticament es manté a la mateixa temperatura tot 
l’any.

L’aigua subterranea s’extreu del pou gràcies a una 
bomba d’extracció d’aigua, intercanviant els eu calor a 
través de la bomba de calor geotermica i es retorna a 
l’aquifer per mitja del pou.

S’escull la solució Terra SW Twin Bomba de Calor Geo-
tèrmica de la casa enertre. La bomba de calor iDM Te-
rra SW Twin optimitzza la producció d’aigua calenta 
sanitaria. La producció es realitza de forma instantanea 
a partir de l’acumulador d’inercia Hygienik i els grups 
de producció d’aigua calenta instantanea de fins 70 l / 
min de producció unitaria.

Els terminals de climatització es realitzen per ventilo-
convectors. Per prestacions i tamanys, s’escullen els 
venticonvectors enertres enerfit STS per habitacions 
i enerfit NC per banys (donat que s’ubiquen integrats 
en el fals sostre.
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Esquema de funcionament general 
de l’aigua freda i calenta.

SISTEMA DE CONNEXIÓ

Els conductes d’AFS, ACS es connecten verticalment 
per mitjà d’un mur tècnic ubicat en la pared de trava 
del mig de l’edifici.

La calefacció, per la seva banda, fa la connexió i el re-
torn per la mateixa. Aquests tubs ocupen molt espai 
donat que n’hi ha dos per a cada sector.

SECTORITZACIÓ DE LA CALEFACCIÓ

La sectorització de la calefacció es duu a terme seguint 
la proposta d’ús dels diferents espais, entenent que les 
zones comunes seran sectors diferenciats i les habita-
cions s’agrupen per l’ús.

A més a més els ventiloconvectors es poden apagar i 
encendre per separat per tal de millorar l’eficiència del 
sistema.
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