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1 Memoria xustificativa

1.1. Historia do proxecto. Xustificación

Hoxe en día, gran parte da eficiencia enerxética en instalacións de climatización pasa polo uso 
de enerxías renovables, a automatización e unha axeitada regulación nos equipos, empregando 
sensores que nos proporcionen en tempo real información imprescindible para un 
funcionamento máis eficiente e un mellor aproveitamento dos recursos de orixe renovable.

Neste  caso,  o  proxecto,  pretende  automatizar  unha  instalación  de  climatización  e  auga
quente sanitaria empregando bomba de calor e  distintos focos  xeotérmicos a distintas
profundidades e con distintas composicións (terra, auga marina con renovación periódica)
combinados  con  aerotermia  e  enerxía  solar  térmica,  facendo  un  muestreo  continuo  para
decidir de forma automatizada que foco ou focos térmicos de forma individual ou combinada
entrarán en funcionamento en cada instante. De esta forma facemos un seguimento en tempo
real  do  comportamento  de  cada  foco térmico  aumentando  considerablemento  o  rendemento
enerxético da instalación.  

1.2. Relación de participantes

Centro coordinador

Centro coordinador: CIFP COROSO Código de centro 15014556

Coordinador do proxectos

Nome Apelidos Enderezo electrónico Especialidade

JOSE LUIS LOMBA GONZALEZ lomba@edu.xunta.es 206/205

Profesorado participante

Nome Apelidos Enderezo electrónico Especialidade

SONIA ARIAS RIVAS soniaariasrivas@edu.xunta.es 205

LORENA MENDEZ lorenamendez@edu.xunta.es 205

FELIX GARCIA LEIRA felix.antoniogarcia@edu.xunta.es 206/205

ANGEL CONDE acvconde@edu.xunta.es 205

RUBEN NEIRA rulonefe@edu.xunta.es 205

OSCAR VIDAL CAAMAÑO oscarvidal7@edu.xunta.es 205

SERGIO LLOVES ALVAREZ slloves@edu.xunta.es 205
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Centros participantes

Centro participante: Denominación do centro participante Código de centro

Profesorado participante

Nome Apelidos Enderezo electrónico Especialidade

Empresas ou entidades participantes

Empresas ou entidades partipantes

Denominación da empresa CIF Persoa contacto Enderezo electrónico

Victor Teira Paz 52457622G Victor Teira Paz

1.3. Actividades realizadas

Realizouse a climatización do taller de emerxías renovables a traves dun sistema de xeotermia
con focos combinados, un foco baseado na instalación dun pozo de 100 metros de profundidade
xunto con outro formado por cestas xeotérmicas deseñadas por los profesores e alunmos do
centro. 

Centro coordinador. Actividades realizadas.

Nesta modalidade nun houbo centro coordinador.

Centro participante. Actividades realizadas.

Neste  proxecto  o  centro  coordinador  e  o  mesmo  co  centro  participante,  e  realizaronse  a
seguintes actividades, onde participaron os alumnos dos distintos ciclos.

A instalación realizouse a carón do taller de enerxías renovables.

1. Realización dun pozo de 100 metros de profundidade para a captación de calor.

2. Instalación de dúas cestas de xeotermia realizado polos alumnos.

3. Realización das conexións dos dous sistemas de captación de xeotérmia.
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4. Conexión interiores exteriores dos sistemas de captación.

5. Deseño e calculo do sistema de climatización.

6. Deseño e calculo de dúas bombas de calor de xeotermia.

7. Realización de instalación de solo radiante.

8. Montaxe de colectores de captación e sistemas de almacenamento de ACS.

9.  Montaxe dos depósitos de inercia.

10. - Automatización do sistema.

Empresa ou entidades participantes. Actividades realizadas.

As actividades realizadas pola empresa foron de asesoramento sobre enerxías renovables.

1.4. Avaliación final. Indicadores

Os indicadores da avaliación, que se poden atopar no arquivo "recursos.7z",  son os seguintes:

1. Entrega dos esquemas de deseño: Anexo I

2. Esquemas da bomba de calor Anexo II

3. Instalación realizada Anexo III fotos da instalación.

Centro coordinador. Plan de avaliación. Indicadores.

Realizáronse todo o plan de avaliación seguindo o proxecto presentado e os indicadores da
avaliación foron realizados con éxito

Empresas e/ou entidades participantes. Plan de avaliación. Indicadores

Referente  a  empresa  colaboradora  volcouse  todo  o  seu  coñecemento  e  experiencia  na
consecución dos obxectivos marcados neste proxecto.

1.5. Conclusións. Valoración global do proxecto e previsións de futuro

O ser un proxecto innovador e por tratarse dunha instalación atípica, espertou o interese do
alumnado na execución e posta en marcha do proxecto con continuas preguntas sobre o seu
funcionamento.
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O alumnado participou en todas as fases de execución do proxecto; 

Os  alumno  de  1CM   de  Instalación  e  mantemento  de  instalación  caloríficas  e  1CM  de
Instalación e montaxe de frío participou no estudio e na elaboración da documentación gráfica
planos que aparecen no anexo I

Os alumnos de 2CM de calor executaron o montaxe das cestas xeotérmicas e das instalacións de
calefacción e ACS no taller de enerxías renovables.

Os alumno de 2CM de Frío executaron o montaxe das bombas de xeotermia  para a produción
de frío.  Neste apartado resúmense as conclusións finais sobre os resultados obtidos, unha vez
finalizado  o  proxecto  e  acadados  os  resultados,  realizando  unha  valoración  global  sobre  o
desenvolvemento do proxecto e as previsións de futuro.

Previsións de futuro:

Continuar ampliando as instalacións de ACS e a colocación dun sistema de climatización por
aire no taller.

Realización de Proxectos de calculo sobre a instalacións existentes.

Realización de estudios de eficiencia enerxética sobre a instalacións existentes

1.6. Memoria de xustificación económica

Gastos xerais do proxecto

Os gastos xerais foron xustificados e coinciden cos gastos individuais.

Xustificación de gastos individuais de cada centro

Os gastos xerais foron xustificados e coinciden cos gastos individuais.

2 Resultados do proxecto

A realización dunha instalación de xeotermia con focos combinándose, realización dunha bomba
de calor para xeotermias e instalacións de calefacción de solo radiante, calefacción por auga
quente e climatización do taller de enerxías renovables

- Anexo I: Planos do deseño da instalación de captación xeotermia

- Anexo II: Planos da bomba de calor de xeotermia.

- Montaxe da Instalación de captación, solo radiante e bomba de calor.
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