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Seguint amb l’apartat de millores i estudis 
duts a terme al propi Institut de l’Ebre, i grà-
cies a la col·laboració del Serveis Territori-

als, l’última experiència ha sigut l’obtenció d’una 
caldera de biomassa, amb la fi d’utilitzar-la com 
a suport del sistema de calefacció existent a l’Ins-
titut i com a banc de proves per als alumnes del 
CFGS d’Eficiència Energètica i Energia Solar Tèr-
mica. Aquesta innovació ha estat possible gràcies 
a la col·laboració de l’empresa  D’ALESSANDRO 
 TERMOMECCANICA, amb la qual ja s’havien 
efectuat prèviament nombrosos estudis a nivell 
d’eficiència en les instal·lacions de calefacció, amb 
la fi de poder donar continuïtat a aquests estudis, 
l’empresa ha fet donació a l’Institut de l’Ebre d’una 
caldera de biomassa model CS-45 d’Alessandro 
Termomeccanica de potencia nominal 45 kW, la 
qual entrarà a funcionar en breu a les dependèn-
cies de l’Institut i contribuirà, com ja s’ha esmen-
tat, al suport de la caldera existent a dia d’avui a 
l’Institut, la qual s’alimenta únicament amb gas 
natural. A més, a part de la millora en la gene-

ració de calor, també s’està portant a 
terme un estudi en la millora del con-
trol d’aquestes instal·lacions, gràcies a 
la col·laboració amb el centre de l’em-
presa LOXONE, la qual estudia el con-
trol intel·ligent i de forma centralitzada 
de tot tipus d’instal·lacions, actualment 
s’està estudiant la manera de controlar 
la instal·lació de calefacció de l’institut 
mitjançant la tecnologia Loxone, també 
es preveu fer el control, en un futur, de 
la instal·lació de l’enllumenat. n

T ots aquest intercanvi de transferències tecno-
lògiques i col·laboracions entre centres educa-

tius i empreses, no és més que un exemple a seguir 
en benefici de l’Educació i la Innovació Tecnològica, 
la qual creiem que es positiva per al nostre alumnat 
i també per enfortir la relació empresa/educació, i 
així poder contribuir en l’Estalvi i l’Eficiència Ener-
gètica d’una forma real. #

F Quadre de control de l’empresa LOXONE

F Caldera de l’empresa DALESSANDRO TERMOMECCANICA donada a l’Institut de l’Ebre


