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2 INSTAL·LACIÓ D’ENERGIA SOLAR PER AIGUA CALENTA SANITÀRIA 

2.1 Demanda diària d’ACS 

Per determinar el consum diari d’ACS s’ha escollit per similitud la demanda d’aigua calenta 

sanitària sol·licitada pels edificis administratius. L’aigua a 60ºC requerida és de 3 litres per 

dia i persona. 

2.2 Nombre de persones 

Pel nombre d’entitats reunides a l’hotel, per la superfície de les sales comuns i per l’ús 

puntual que es fa de l’edifici s’ha escollit que el nombre de persones que estaran dins la 

nau simultàniament serà de 20 persones. 

2.3 Demanda diària d’ACS de l’edifici 

La demanda diària és el producte del nombre de persones per la quantitat d'aigua 

requerida per dia. 

Dd=Ddp*P=3l/p dia * 20p=60l/dia 

2.4 Zona climàtica 

El nostre edifici, construït a Arenys de Munt, li correspon una zona climàtica II. 

2.5 Contribució solar mínima 

L'edifici disposarà d’una caldera elèctrica, segons les taules del CTE-HE, per tant la 

contribució mínima d'energia solar al sistema ha de ser del 60%. 

2.6 Demanda anual d'ACS 

La demanda anual d’aigua calenta sanitària (Da) es calcula seguint la fórmula següent. 

Da=Dd*365= 1.056l/dia * 365dies/any=21.900/any 

2.7 Demanda energètica anual per l'escalfament d'ACS, Eacs 

La demanda de l’edifici anual, es: 

Eacs=Da*∆T*Ce*δ=21.900l/any * (60ºC - 13'75ºC) * 0.001163KWh/ºCKg * 1kg/l= 1.178 

KWh/any 

 

2.8 Demanda energètica anual a cobrir amb energia solar, Eacss 

Saben el valor de la demanda energètica anual, podem calcular quina és la quantitat que 

hem de cobrir amb l'energia solar. 

Eacss=Eacs*CS=1.178 KWh/any * 0.6= 707 KWh/any 
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2.9 Àrea dels captadors 

Els valors α,δ i r els trobem per taules. La irradiació solar (I) es pot trobar a l'atlas de 

radiació solar a Catalunya. 

Ac=Eacss/(I*α*δ*r)=1.178 KWh/any / ( 1.490 KWh/m² * 0.9 * 0.9 * 0.35 )  = 2'78m² 

2.10 Nombre de captadors 

S’ha escollit els captadors de la marca Soleco model 2.3 Cu, tant per les seves prestacions 

com per la seva disponibilitat a Arenys de Munt. Cada captador té una àrea neta de 2'16m². 

Nc=Ac/Anc= 2'78m² / 2'16m² = 1'28 captadors 

Per tant es posaran 2 captadors, el que ens dona una àrea tota de captació de 4'32m²,  

suficient en els mesos d'estiu i amb la superfície extra cobrirem molt millor la demanda a 

l'hivern. 

2.11 Volum d'acumulació 

Seguint les recomanacions del document de les bases de càlcul segons el CTE i accions 

COAC. S’ha escollit un acumulador de 300l. 

50<V/A<180  -->   50<300/4'32<180   -->  50<70<180 

2.12 Orientació i inclinació 

Les plaques s’instal·laran en un azimut 0º, és a dir, completament orientades al sud. 

L'angle d'inclinació serà de 51º, la nostra latitud +10º. S'ha escollit aquest angle perquè és 

la posició més favorable de les plaques a l'hivern, que és quan realment son més 

necessàries. 

2.13 13. Distància entre plaques. 

Per evitar que els captadors es pugui fer ombra entre ells, s’han de col·locar a una 

distància de 2m. 


