ANNEX 2 – DETALL DE MILLORES
Millora 1_Elements didàctics per a la divulgació del sistema: 3 punts
Inclou la impressió, retolació i instal·lació d’una exposició permanent sobre el funcionament de la
instal·lació geotèrmica i el seu procés de construcció i instal·lació. L’exposició s’ubicarà a les zones
comuns de l’edifici segons instruccions de la propietat i estarà destinada a facilitar el coneixement
de la instal·lació geotèrmica als visitants de l’alberg.
A més a més s’inclourà un sistema de comunicació audiovisual que permetrà conèixer informació a
temps real del funcionament de la instal·lació geotèrmica, com per exemple:
-

Esquema de la instal·lació amb valors de temperatura a diferents punts (interior, exterior,
temperatura pous).

-

Rendiment de la instal·lació

-

Valors instantanis i històrics d’energia produïda, energia consumida, etc.

-

Estalvi d’emissions de CO2 respecte sistema de referència

-

Fotos i vídeos del procés de construcció i muntatge de la instal·lació.

El sistema constarà d’una pantalla de 50” amb comunicació al sistema de control (inclòs al projecte)
que permetrà reproduir la informació descrita anteriorment. Tot el cablejat de comunicació com
també els accessoris de subjecció de la pantalla estaran inclosos. La pantalla s’instal·larà en una
zona comunitària com podria ser la recepció, el menjador o la sala d’estar.

Millora 2_Sistema de gestió unificada de la calefacció: 7 punts
Inclou la integració del control de la instal·lació existent de radiadors al sistema de control
centralitzat de clima. Permetrà la supervisió i control de temperatures de les diferents zones de
l’alberg. El sistema haurà de ser capaç de:
-

Supervisió i control de la instal·lació existent de radiadors composta per 9 circuits amb 1
electrovàlvula per cada circuit. El sistema haurà de donar senyal a les electrovàlvules
existents segons les consignes establertes.

-

Obtenir dades de temperatura de totes les zones de l’alberg. S’hauran d’instal·lar sondes de
temperatura a cada una de les 32 habitacions a més de les zones comuns. S’ha de
preveure la instal·lació de 40 sondes de temperatura i el seu cablejat.

-

Visualització i supervisió de paràmetres des de la pantalla del control centralitzat.

-

Possibilitat de marcar calendari, horaris i consignes per zones i segons les sondes
desitjades.

-

Disposar de Webserver per supervisió i control des de internet de tot el control centralitzat.

La millora inclou els controladors necessaris, un mínim de 40 sondes de temperatura, el cablejat de
comunicació, passarel·la de comunicació entre controladors i control centralitzat, quadre elèctric

amb tots els components necessaris i fonts d’alimentació, el software, les hores de programació i tot
el necessari per un correcte funcionament. També està inclòs el webserver per supervisió i control
des de internet.
A la següent imatge es pot observar el quadre de control existent dels diferents circuits hidràulics de
l’Alberg:

Actualment es disposa d’un sistema de control senzill que governa 8 electrovàlvules i una bomba
circuladora. Cada electrovàlvula dona servei a 1 circuit de calefacció que alimenta a un conjunt de 4
habitacions de les quals una d’elles disposa d’un termòstat. També es disposa d’un rellotge per
programar horaris.

Millora 3_Subministrament i instal·lació de sistemes per autoconsum elèctric: 20 punts
Inclou la instal·lació de panells solars fotovoltaics, d’una potència total de 30kWp (aproximadament
109 panells), amb tots els equips i accessoris per un bon funcionament. La instal·lació serà fixa i la
seva producció elèctrica serà per autoconsum. S'ubicarà a la coberta sud-est de l’edifici tal i com es
mostra a les fotos següents:

Es pot observar que la coberta presenta diferents pendents. Es prioritzarà la instal·lació dels panells
al tram de coberta més inclinada per tal de capturar la màxima irradiació hivernal ja que la intenció
és cobrir parcialment el consum elèctric de les bombes geotèrmiques que és a l’hivern quan
presenten més consum. Aproximadament es preveu la cobertura d’un 45% del consum elèctric de la
calefacció. Tot i això, la instal·lació estarà connectada a la xarxa interior de baixa tensió i podrà
alimentar altres consums.

La instal·lació estarà composta per:
•

Panells fotovoltaics: encarregats de la conversió d’energia radiant en energia elèctrica. Els
mòduls hauran de complir tota la normativa actual vigent: IEC 61215 (homologació) i IEC
61730 (seguretat).

•

Els inversors (convertidors): elements encarregats de convertir el corrent continu generat
pels panells en corrent altern compatible amb la xarxa elèctrica.

•

Estructura i ancoratges necessaris per fixar els panells sobre la coberta inclinada. Compliran
la normativa vigent (CTE).

•

Cablejat donant compliment al Reglament electrotècnic per a baixa tensió.

•

Proteccions elèctriques i armaris tant de la part de CC com de la part de CA donant
compliment al Reglament electrotècnic per a baixa tensió i a les normes de la companyia
distribuïdora.

•

Comptador d’energia elèctrica amb comunicació Ethernet per monitorització de producció
elèctrica.

A la següent taula es representa la producció del camp generador i es compara amb el consum
elèctric estimat de la instal·lació geotèrmica.
Consum elèctric
(kWh/dia)

Energia produïda Cobertura
(kWh/dia)
%

GENER

411

79

19,2%

FEBRER

425

100

23,5%

MARÇ

421

123

29,2%

ABRIL

289

110

38,0%

MAIG

258

117

45,4%

JUNY

131

126

95,8%

JULIOL

117

128

109,2%

AGOST

110

125

113,4%

SETEMBRE

133

117

87,9%

OCTUBRE

76

105

138,2%

NOVEMBRE

-

81

DESEMBRE

334

76

22,7%

MITJANA

225

107

47,6%

-

Per estimar el consum elèctric s’han utilitzat les dades de consum de gasoil dels anys 2015 i 2016.
Per obtenir la radiació s'han pres les dades de la plataforma que posa a disposició la Comissió
Europea, a través del "Joint Research Centre" mitjançant el programa informàtic de consulta de
dades "PVGIS" (Geographical Assessment of Solar Energy Resource and Photovoltaic Technology).
Corresponen a un camp generador de 30kWp, una inclinació de 45°, angle de 18° respecte sud en
direcció est i unes pèrdues globals del 21,5%.

Millora 4_Zona porxada deixalles: 20 punts
Inclou la construcció d’un porxo i l’obertura d’una porta cap a l’exterior per tal de facilitar la tirada de
deixalles durant l’època hivernal. A continuació es descriu de forma visual l’actuació situada a la
façana nord de l’edifici:

Foto actual

Croquis enderroc

Croquis enderroc

Croquis constructiu del porxo

Tal i com es pot observar a l’última foto l’objectiu de la millora és possibilitar la tirada de deixalles
des del nou porxo que tindrà accés directe a la cuina a través de la nova porta. Es disposarà d’unes
obertures al forjat de l’altell i els contenidors es situaran dins la nova sala que queda a nivell de terra
i serà accessible per carregar el camió de recollida de residus.

