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SEGURIDADE A1 conta con dúas naves de máis de 5.000 metros 

cadrados, situadas no Polígono Industrial de Boisaca (Santiago) 

USOS:  

 Almacén (1550 m2) 

 Taller (770 m2) 

 Oficinas (1110 m2) 

 Laboratorio I+D (125 m2) 

 Aulas de formación (420 m2) 

 Exposición (650 m2) 



NO INVERNO 
 
 
 
 
 

Sistema de chan radiante 

NO VERÁN 
 
 
 
 
 

Climatización (aire acondicionado) 

A INSTALACIÓN 
 

Perforáronse en total 7 pozos de captación  

 

Funcionamento: 



Por que xeotermia 

Previamente levouse a cabo un estudo comparativo con 

outras alternativas convencionais como o gasóleo, tendo en 

conta factores como a climatoloxía, a ocupación e uso das 

naves, maquinaria no interior, etc.  

 Aforro económico 

 Compromiso co medio ambiente: importante 

redución das emisións de CO2. Neste sentido, 

nas naves tamén se instalaron placas solares, 

para unha maior eficiencia enerxética.  



Por que chan radiante 

 Aforro enerxético 

 Calor uniforme 

 Estético (non hai aparellos nin tubos á vista) 

  Saúdable (non reseca o ambiente) 

 Seguro  



Dificultades:  

Require dunha inversión inicial algo maior que para outro tipo 

de sistemas convencionais. 

 

Resultados:  

 Economicamente rendible. 

 Gran satisfacción manifestada 

polos usuarios grazas ao 

ambiente confortábel que crea. 

 





Trátase de un establecemento de turismo rural de Clase A, con 

máis de 2.000 metros cadrados repartidos entre os seus 15 

dormitorios e diversas áreas comúns. 

Como establecemento de categoría superior, é indispensable acadar 

un clima confortable para os hóspedes. 



Sitúase en Manzaneda, no macizo central, onde as temperaturas 

son máis extremas que en Santiago, e por tanto as necesidades de 

climatización son máis exixentes. 

Con esta premisa, ao existir unha maior variación na temperatura, a 

rendibilidade da instalación xeotérmica é aínda maior. 

 

 



EN INVERNO 
 
 
 
 
 

Sistema de chan radiante 

EN VERÁN 
 
 
 
 
 

Sistema de chan radiante 
Aire acondicionado 

A INSTALACIÓN: 
 

Perforáronse  en total 8 pozos de captación  



Por que xeotermia 

Ademais do aforro enerxético, a filosofía do Pazo da Pena é ao do 

respecto ao medio ambiente e o aproveitamento de recursos. 

 

 Xeotérmica 

 Placas solares 

 Agricultura ecolóxica 



Dificultades:  

Require dunha inversión inicial algo maior que para outro tipo 

de sistemas convencionais. 

 

Resultados:  

 Economicamente rendible. 

 Gran satisfacción manifestada 

polos hóspedes grazas ao 

ambiente confortábel que crea. 

 



Moitas GRAZAS 

pola súa ATENCIÓN 


