
PRINCIPIS D'ELECTRICITAT

Cuina Nevera
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PRINCIPIS D'ACS I CLIMATITZACIÓPRINCIPIS RECOLLIDA I SANEJAMENT D'AIGUES

E1 - Captació plaques fotovoltaiques (40)

E2 - Regulador

E4 - Alternador corrent continu a corrent altern

E5 - Caixa general de protecció

E6 - Punt de consum

E7 - Acumulador / Bomba pou

E3 - Bateries en serie 24V 10kwh/12bateries (48)

R1 - Captació d'aigues pluvials

R2 - Drenatge perimetral

R3 - Captació pou

R4 - Bomba

R5 - Dipòsit d'aigües 40.000L

R6 - Filtre de solids

R7 - Filtre microorganismes (llum ultraviolada)

S1 - Filtre de sòlids

S2 - Filtre de sabó

      (canyes i joncs)

S3 - Filtre de fitodepuració natural 

S4 - Piscina natural (dipòsit rec)

S5 - Pou negre
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C7 - Acumulador - 1000L

C8 - Punts de consum ACS

C9 - Radiadors PB

C10 - Radiadors P1

C3 - Filtre de sòlids

C1 - Dipòsit d'aigües 40.000L

C2 - Bomba

C4 - Filtre microorganismes (llum ultraviolada)

C5 - Caldera de biomassa de llenya

C6 - Biomassa llenyosa

ACS

AFS Calefacció anada

Calefacció retorn

Sanejament aigues grisesElectricitat

Subministrament d'aigua

1 Placa  270 wh x 3,5h = 1kw.h.dia

Demanda

20 Plaques Fotovoltaiques = 34 m2 

Placa Solar Fotovoltaica (100cm x 170cm) dia nuvols rendiment 20%

20 kw.h.dia = 20 (plaques) 

arriba als radiadors situats a cada estança, a prop de la zona amb més intercanvi de calor amb l’exterior.

planta (anada i retorn), l’aigua que hi circula aprofita la calor generada a la caldera de biomassa i 

temperatura interior és inferior a la temperatura de confort. A través d’’un circuit bitubular tancat per 

climatització. És mitjançant aquesta caldera que s’assoleix el confort tèrmic dels diferents espais quan la 

La instal·lació d’una caldera de biomassa de llenya permet el subministrament de l’ACS i de la 

s'aconseguiria abastir la nova escola forestal.

extreure entre 20-25 tones anuals de fustes llenyoses (pi, alzina i roure) i de fusta dels camps de platans 

de les 45 hectàrees de bosc. Amb la gestió del Plà forestal actual (10 anys) en que es podrien arribar a 

Es planteja un sistema que aprofiti els recursos forestals de la finca basat en la gestió de la massa forestal 

Biomassa agroforestal: 20-25 tones anuals llenya

Humitat

voltant del 20%.

humitat es situa al

d’una temporada, la

50% (pins). Després

40% (alzines) o del

pot assolir valors del

humitat de la llenya

Acabada de tallar, la

Dimensions

5-35cm diametre

20-50cm llarg, 

Poder calorífic

d’humitat)

3.900 kWh/t (al 20%

Densitat aparent

400-500 kg/esteri

Caldera de llenya (HERTZ HV 65)

la demanda d'aquest s'aprofita per a la bomba del pou..

L'excedent d'energia que produeixin les plaques l'aprofitem per l'acumulador d'ACS i si supera 

rendiment. 

essant sud de la coberta del nou volum amb una inclinació de 15º permetent així un bon 

Per a la ubicació de les 20 plaques, d'acord amb els principis del projecte, s'integraran a la v

funcionant al mateix temps. 

simultaneament, tenint amb compte que no estaran tots els electrodomèstics de la llar 

iques. S'ha calculat la potència total necessària amb diferents aparells funcionant 

Es planteja un sistema on la generació d'electricitat es fa a partir de plaques solars fotovoltà

cicle.

descomposaran. Un parell de cops l'any es buidarà amb un tractor-cuba i s'abonarán els camps tancant el 

S'aprofitarà l'actual pou negre per a recollir les aigües negres que els propis microorganismes 

posterior rec de lhort i els fruiters acabant així de tancar el cicle.

espècies que acabaran de depurar l'aigua. Aquesta piscina també funcionarà com a cisterna per al 

sabó i es conduïran a una piscina vegetal amb fitodepuració natural a base de canyes, joncs altres 

per al consum humà de l'escola. Les aigües grises es recolliran i filtraràn per eliminar residus solids i 

Aquesta aigua passarà per filtres de solids i de llum ultraviolada (per a microorganismes) i s'utilitzara 

de 40.000L.

sequeres l'abastiment d'aigüa es fara a través del pou i de l'aigüa de pluja que es recollira en un dipòsit 

cicle. Com ens trobem a una zona amb una pluviometria anual mitja de 400L i amb epoques de fortes 

Es planteja un sistema basat en el mínim consum i el maxim aprofitament de l'aigua per tal de tancar el 

aigües negres

Sanejament aigues negres
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Instal·lacions

[Exclusivamente para uso académico] 


