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CAPÍTOL 1: 

INFORMACIÓ 

INSTAL.LACIÓ ACS 

 

1.1. Rendiments diferents captadors 

Captadors estudiats però finalment no seleccionats per a la instal.lació degut als 

baixos rendiments que oferien. 

 

Captador pla model  Helioselec 202, distribuït per ErbeEcotecnologia: 

 

  Gen Feb Març Abril Maig Juny 

η [%] 11,11 27,88 38,08 44,66 50,10 53,36 

η 0,11 0,28 0,38 0,45 0,50 0,53 

 

Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

54,97 52,76 48,67 35,03 16,71 4,62 

0,55 0,53 0,49 0,35 0,17 0,05 

 

 

Captador pla model Helioselec 234, distribuït per ErbeEcotecnologia: 

 

  Gen Feb Març Abril Maig Juny 

η [%] 0,76 20,38 32,29 39,98 46,33 50,15 

η 0,01 0,20 0,32 0,40 0,46 0,50 
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Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

52,02 49,44 44,65 28,69 7,29 -6,84 

0,52 0,49 0,45 0,29 0,07 -0,07 

 

Captador pla model AS-2M, distribuït per Artesa: 

 

  Gen Feb Març Abril Maig Juny 

η [%] 1,98 20,78 32,38 39,79 46,01 49,78 

η 0,02 0,21 0,32 0,40 0,46 0,50 

 

Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

51,66 49,25 44,72 29,50 8,80 -5,07 

0,52 0,49 0,45 0,30 0,09 -0,05 

 

Captador pla model CR10SN, distribuït per Chromagen: 

 

  Gen Feb Març Abril Maig Juny 

η [%] -11,74 9,84 23,17 31,68 38,83 43,16 

η -0,12 0,10 0,23 0,32 0,39 0,43 

 

Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

45,31 42,54 37,34 19,86 -3,92 -19,84 

0,45 0,43 0,37 0,20 -0,04 -0,20 

 

Captador pla model HEATSUN/HPC/2.0, distribuït per Cosmosolar: 

 

  Gen Feb Març Abril Maig Juny 

η [%] -6,51 14,55 27,58 35,89 42,88 47,13 

η -0,07 0,15 0,28 0,36 0,43 0,47 

 

Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

49,24 46,55 41,48 24,44 1,21 -14,38 

0,49 0,47 0,41 0,24 0,01 -0,14 
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Captador pla model GASOL 1, distribuït per ERGASOL: 

 

  Gen Feb Març Abril Maig Juny 

η [%] -70,02 -33,20 -10,15 4,44 16,86 24,46 

η -0,70 -0,33 -0,10 0,04 0,17 0,24 

 

Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

28,29 23,66 14,91 -14,77 -55,68 -83,43 

0,28 0,24 0,15 -0,15 -0,56 -0,83 

 

A continuació es mostra una taula amb tot un seguit de captadors am els seus 

coeficients d’on s’han extret alguns dels resultats obtinguts. 

Taula1.1.1 Característiques captadors solars  
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CAPÍTOL 2: 

INFORMACIÓ 

INSTAL.LACIÓ 

CLIMATITZACIÓ 

 

2.1. Potència captadors segons inclinació 

Potència obtinguda per captador AKU-20 seleccionat per a la instal·lació, segons 

la superfície de captació i la inclinació. 

 

30º Gen Feb Març Abril Maig Juny 

kW/m^2 0,05 0,11 0,15 0,20 0,24 0,26 

25m^2 [kW] 1,20 2,63 3,86 5,03 6,03 6,53 

30m^2]kW] 1,44 3,15 4,63 6,03 7,23 7,83 

35m^2[kW] 1,68 3,68 5,41 7,04 8,44 9,14 

40m^2[kW] 1,92 4,20 6,18 8,04 9,64 10,44 

 

Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

0,26 0,24 0,20 0,12 0,06 0,03 

6,55 5,92 4,97 2,94 1,44 0,79 

7,86 7,11 5,97 3,53 1,73 0,94 

9,17 8,29 6,96 4,12 2,01 1,10 

10,48 9,47 7,96 4,71 2,30 1,26 

 

 



Miquel Roblizo Nieto  

 - 8 - 

 

40º Gen Feb Març Abril Maig Juny 

kW/m^2 0,06 0,12 0,16 0,20 0,23 0,24 

25m^2 [kW] 1,57 2,97 4,06 4,95 5,71 6,05 

30m^2]kW] 1,88 3,56 4,87 5,94 6,85 7,26 

35m^2[kW] 2,19 4,16 5,68 6,93 7,99 8,47 

40m^2[kW] 2,51 4,75 6,49 7,92 9,14 9,68 

 

Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

0,25 0,23 0,20 0,13 0,07 0,05 

6,18 5,74 5,08 3,22 1,78 1,14 

7,42 6,88 6,10 3,87 2,14 1,37 

8,66 8,03 7,12 4,51 2,49 1,60 

9,89 9,18 8,13 5,16 2,85 1,83 

 

 

 

50º Gen Feb Març Abril Maig Juny 

kW/m^2 0,07 0,13 0,16 0,19 0,21 0,22 

25m^2 [kW] 1,83 3,16 4,06 4,71 5,21 5,45 

30m^2]kW] 2,20 3,79 4,87 5,65 6,25 6,54 

35m^2[kW] 2,57 4,42 5,68 6,59 7,29 7,63 

40m^2[kW] 2,93 5,05 6,49 7,54 8,34 8,72 

 

Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

0,22 0,22 0,20 0,13 0,08 0,05 

5,61 5,39 5,00 3,33 2,00 1,36 

6,73 6,47 6,00 4,00 2,40 1,63 

7,85 7,55 7,00 4,67 2,80 1,90 

8,97 8,63 8,00 5,33 3,20 2,17 
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60º Gen Feb Març Abril Maig Juny 

kW/m^2 0,08 0,13 0,16 0,17 0,18 0,19 

25m^2 [kW] 1,95 3,19 3,90 4,29 4,54 4,65 

30m^2]kW] 2,34 3,83 4,68 5,15 5,45 5,58 

35m^2[kW] 2,73 4,47 5,47 6,00 6,36 6,51 

40m^2[kW] 3,12 5,10 6,25 6,86 7,27 7,43 

 

 

Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

0,19 0,19 0,19 0,13 0,08 0,06 

4,87 4,87 4,73 3,29 2,09 1,48 

5,84 5,84 5,67 3,95 2,51 1,78 

6,81 6,82 6,62 4,61 2,93 2,07 

7,79 7,79 7,57 5,27 3,35 2,37 

 

 

2.2. Càlcul DTE 

Càlcul DTE mes a mes 

DTE = a+DTEsom+b  
   

   
  (DTEsol-DTEsom) 

DTE = diferencia equivalent corregida 

a = la correcció proporcionada de la taula (3) adjunta del Manual d’aire 

condicionat CARRIER. Tenint en compte un increment diferent a 8ºC entre la 

temperatura interior i exterior, aquesta última llegida a les 15hores del mes 

considerat , y una variació de la temperatura exterior en 24h diferent a 11ºC. 

DTEsom = la diferencia equivalent de temperatura a l’hora considerada de la paret 

a l’ombra. 

DTEsol = la diferencia equivalent de temperatura a l’hora considerada de la paret 

al sol segons les taules 1 i 2 del manual d’aire condicionat CARRIER. 

b = coeficient que considera el color de la cara exterior de la paret. Per parets 

fosques(blau fosc, marró fosc..)  = 1,per parets de colors mitjos(verd, blau o gris 

claret) 0,78 o per colors clars(blancs o cremes) té un valor de 0,55. 

Rs = màxima insolació(W/m2),corresponent al mes i latitud suposats, a través 

d’una superfície de cristall vertical per a la orientació considerada(en el cas de 

paret) o horitzontal (en el cas de sostre) 

Rm = correspon a la màxima insolació (W/m2) en el mes de Juliol a 40º de 

latitud nord, a través d’una superfície de cristall vertical (paret) o 

horitzontal(sostre) 
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Segons el manual d’aire condicionat de CARRIER, per les parets a l’ombra , sigui 

quina sigui l’orientació DTEsol = DTEsom  on DTE=a+DTEsom 
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Càlcul DTE: 

1r.trobar temperatura exterior al mes d’estudi 

2n.Restarla a la temperatura interior de servei 

3r.Coneixer la variació de temperatura en 24h 

4t.trobar de la taula 3 el valor de correcció 

5è. Amb la densitat superficial buscar a la taula 1 el valor de DTE sol. 

6è trobar valors Rs i Rm i aplicar equació. 

Cal destacar que en cas que el resultat final de DTE equivalent sigui negatiu,vol 

dir que no afectarà a la nostra càrrega, per tant per al càlcul final s’utilitzarà un 

valor de 0. 

2.2.1. Gener 

Temperatura mitjana màxima mensual gener = 14,2ºC 

Temperatura màxima absoluta mensual 2008 = 20,8ºC 

Temperatura interior =24 ºC 

No cal refrigeració 

2.2.2. Febrer 

Temperatura mitjana màxima mensual Febrer = 14,1ºC 

Temperatura màxima absoluta mensual 2008 = 19,5ºC 

Temperatura interior = 24ºC 

No cal Refrigeració 

2.2.3. Març 

Temperatura mitjana màxima mensual Març = 14,6ºC 

Temperatura màxima absoluta mensual 2008 = 20,5º 

Temperatura interior = 24ºC  
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No cal Refrigeració 

2.2.4. Abril 

Temperatura mitjana màxima mensual Abril = 17,4ºC  

Temperatura màxima absoluta mensual 2008 = 21,8ºC  

Temperatura interior 24ºC 

No cal Refrigeració 

2.2.5. Maig 

Temperatura mitjana màxima mensual Maig = 20,3ºC Hora d’estudi 14h 

Temperatura màxima absoluta mensual 2008 = 24,0ºC  

Temperatura interior = 24ºC  

DTE=20,3-24=-3,7ºC 

Amplitud tèrmica Maig = 6,6ºC 

Per trobar el valor corresponent de la taula 3 de correccions, cal fer una doble 

interpolació lineal  per saber el resultat exacte per una diferencia de -3,7Cº. I 

una Amplitud de 6,6ºC. Ja que a les taules apareixen nomes certs valors rodons 

tal hi com es pot veure al annexa. 

La primera interpolació segons una amplitud tèrmica de 6Cº per un valor de -3,7 

ºC és de -9,39ºC 

La segona interpolació segons una amplitud tèrmica de 7ºC per un valor de -

3,7ºC és de  -9,99ºC 

Així doncs la interpolació per  6,6ºC d’amplitud tèrmica te un valor de -9,75ºC 

DTEsol per les parets d’orientació Sud segons densitat  de mur exterior de 

400kg/m2, cal tornar a interpolar ja que el resultat no és exacte per aquesta 

densitat de mur, DTMsol=10 ºC 

DTEsol per les parets d’orientació Est segons densitat  de mur exterior de 

400kg/m2, cal tornar a interpolar ja que el resultat no és exacte per aquesta 

densitat de mur, DTMsol= 10,55ºC 

DTEsol per les parets d’orientació Oest segons densitat  de mur exterior de 

400kg/m2, és de 4,95ºC. 

Segons dades de l’atles de radiació solar 1996 per una inclinació de 90º a la 

població de Llançà azimut=0º = SUD, s’han obtingut els següents resultats: 

Rs=451.27W/m2  

Rm= 364,57W/m2  

Segons dades de l’atles de radiació solar 1996 per una inclinació de 90º 

azimut=90º = Est o Oest, s’han obtingut els següents resultats: 

Rs= 453,49 W/m2 

Rm=446 W/m2  

Així doncs els valors de DTE equivalent són: 
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SUD DTE = a+DTEsom+b  
   

   
  (DTMsol-DTEsom)DTE= -9,75+0+0,55∙(

      

      
)∙(10) 

= -2,94ºC 

ESTDTE= -9,75+0+0,55∙(
      

   
) ∙(10,55) = -3,85ºC 

Oest DTE= -9,75 +0+0,55∙(
      

   
) ∙ (4,95) = -6,98ºC 

 

2.2.6. Juny 

Temperatura mitjana màxima mensual Juny = 25,2ºC Hora d’estudi 15h 

Temperatura màxima absoluta mensual 2008 = 31,0ºC 

Temperatura interior=24ºC 

DTE=25,2-24=1,2ºC 

Amplitud tèrmica Juny = 7,3Cº 

Per trobar el valor corresponent de la taula 3 de correccions, cal fer una doble 

interpolació lineal  per saber el resultat exacte per una diferencia de 1,2Cº. I una 

Amplitud de 5,9ºC. Ja que a les taules apareixen nomes certs valors rodons tal hi 

com es pot veure al annexa. 

La primera interpolació segons una amplitud tèrmica de 7Cº per un valor de 1,2 

ºC és de -4,96ºC 

La segona interpolació segons una amplitud tèrmica de 8ºC per un valor de 

1,2ºC és de  -5,46ºC 

Així doncs la interpolació per  7,3ºC d’amplitud tèrmica te un valor de -5,11ºC 

DTEsol per les parets d’orientació Sud segons densitat  de mur exterior de 

400kg/m2, cal tornar a interpolar ja que el resultat no és exacte per aquesta 

densitat de mur, DTMsol=11,1 ºC 

DTEsol per les parets d’orientació Est segons densitat  de mur exterior de 

400kg/m2, cal tornar a interpolar ja que el resultat no és exacte per aquesta 

densitat de mur, DTMsol= 9,15ºC 

DTEsol per les parets d’orientació Oest segons densitat  de mur exterior de 

400kg/m2, és de 4,15ºC. 

 

Segons dades de l’atles de radiació solar 1996 per una inclinació de 90º a la 

població de Llançà azimut=0º = SUD, s’han obtingut els següents resultats: 

Rs=451.27kW/m2  

Rm= 337,55kW/m2  

Segons dades de l’atles de radiació solar 1996 per una inclinació de 90º 

azimut=90º = Est o Oest, s’han obtingut els següents resultats: 

Rs= 453,49 W/m2 

Rm=489,40 W/m2  

Així doncs els valors de DTE equivalent són: 
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SUD DTE = a+DTEsom+b  
   

   
  (DTMsol-DTEsom)DTE= -5,11+0+0,55∙(

      

      
)∙(11,1) 

= 3,05ºC 

ESTDTE= -5,11+0+0,55∙(
      

      
) ∙(9,15) = -0,45ºC 

Oest DTE= -5,11 +0+0,55∙(
      

      
) ∙ (4,15) = -3,0ºC 

 

2.2.7. Juliol 

Temperatura màxima mitjana mensual = 27,9ºC   Hora d’estudi 15h 

T Temperatura màxima absoluta mensual 2008 =34,0ºC  

emperatura interior = 24ºC 

DTE=27,9-24=3,9ºC 

Amplitud tèrmica Juliol = 8,5ºC 

Interpolacions per trobar la correcció necessària del DTE 

Primera interpolació segons una amplitud tèrmica de 8ºC i 3,9ºC de variació: -

2,8ºC 

Segona interpolació segons una amplitud tèrmica de 9ºC i 3,9ºC de variació = -

3,3ºC 

Valor de correcció per 8,5ºC= -3,05ºC 

DTEsol per les parets d’orientació Sud segons densitat  de mur exterior de 

400kg/m2, cal tornar a interpolar ja que el resultat no és exacte per aquesta 

densitat de mur, DTMsol=11,1 ºC 

DTEsol per les parets d’orientació Est segons densitat  de mur exterior de 

400kg/m2, cal tornar a interpolar ja que el resultat no és exacte per aquesta 

densitat de mur, DTMsol= 9,15ºC 

DTEsol per les parets d’orientació Oest segons densitat  de mur exterior de 

400kg/m2, és de 4,15ºC. 

En aquest cas la radiació correspondrà a la de juliol en els 2 casos. Per tant tant 

Rs com Rm tenen el mateix valor i el quocient per tant es 1. 

 

Així doncs els valors de DTE equivalent són: 

SUD DTE = a+DTEsom+b  
   

   
  (DTMsol-DTEsom)DTE= -3,05+0+0,55∙1∙(11,1) = 

3,06ºC 

ESTDTE= -3,05+0+0,55∙1 ∙(9,15) = 1,98ºC 

Oest DTE= -3,05 +0+0,55∙1∙ (4,15) = -0,77ºC 

 

2.2.8. Agost 

Temperatura màxima mitjana mensual = 27,8ºC   Hora d’estudi = 15h 

Temperatura màxima absoluta mensual 2008 = 32ºC 

Temperatura interior = 24ºC 
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DTE=27,8-24ºC = 3,8ºC 

Amplitud tèrmica Agost = 8,1ºC 

Primera interpolació segons una amplitud tèrmica de 8ºC i 3,8ºC de variació: -

2,9ºC 

Segona interpolació segons una amplitud tèrmica de 9ºC i 3,8ºC de variació = -

3,4ºC 

Valor de correcció per 8,1ºC= -2,95ºC 

DTEsol per les parets d’orientació Sud segons densitat  de mur exterior de 

400kg/m2, cal tornar a interpolar ja que el resultat no és exacte per aquesta 

densitat de mur, DTMsol=11,1 ºC 

DTEsol per les parets d’orientació Est segons densitat  de mur exterior de 

400kg/m2, cal tornar a interpolar ja que el resultat no és exacte per aquesta 

densitat de mur, DTMsol= 9,15ºC 

DTEsol per les parets d’orientació Oest segons densitat  de mur exterior de 

400kg/m2, és de 4,15ºC. 

Segons dades de l’atles de radiació solar 1996 per una inclinació de 90º a la 

població de Llançà azimut=0º = SUD, s’han obtingut els següents resultats: 

Rs=451.27W/m2  

Rm= 392,27W/m2  

Segons dades de l’atles de radiació solar 1996 per una inclinació de 90º 

azimut=90º = Est o Oest, s’han obtingut els següents resultats: 

Rs= 453,49 kW/m2 

Rm=413,48kW/m2  

Així doncs els valors de DTE equivalent són: 

SUD DTE = a+DTEsom+b  
   

   
  (DTMsol-DTEsom)DTE= -2,95+0+0,55∙(

      

      
) 

∙(11,1) = 4,27ºC 

ESTDTE= -2,95+0+0,55∙(
      

      
)  ∙(9,15) = 2,57ºC 

Oest DTE= -2,95+0+0,55∙(
      

      
) ∙ (4,15) = -0,45ºC 

2.2.9. Septembre 

Temperatura mitjana màxima mensual Setembre = 23,3ºC Hora d’estudi 14h 

Temperatura màxima absoluta mensual 2008 = 30,5ºC 

Temperatura interior = 24ºC  

DTE=23,3-24=-0,7ºC 

Amplitud tèrmica Septembre = 7ºC 

Per trobar el valor corresponent de la taula 3 de correccions, cal fer una 

interpolació lineal  per saber el resultat exacte per una diferencia de -0,7Cº. I 

una Amplitud de 7ºC. Ja que a les taules apareixen nomes certs valors rodons tal 

hi com es pot veure al annexa. 
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La primera interpolació amb amplitud tèrmica de 7Cº per un valor de -0,7 ºC és 

de -6,84ºC 

DTEsol per les parets d’orientació Sud segons densitat  de mur exterior de 

400kg/m2, cal tornar a interpolar ja que el resultat no és exacte per aquesta 

densitat de mur, DTMsol=10 ºC 

DTEsol per les parets d’orientació Est segons densitat  de mur exterior de 

400kg/m2, cal tornar a interpolar ja que el resultat no és exacte per aquesta 

densitat de mur, DTMsol= 10,55ºC 

DTEsol per les parets d’orientació Oest segons densitat  de mur exterior de 

400kg/m2, és de 4,95ºC. 

Segons dades de l’atles de radiació solar 1996 per una inclinació de 90º a la 

població de Llançà azimut=0º = SUD, s’han obtingut els següents resultats: 

Rs=451.27W/m2  

Rm= 401,76W/m2  

Segons dades de l’atles de radiació solar 1996 per una inclinació de 90º 

azimut=90º = Est o Oest, s’han obtingut els següents resultats: 

Rs= 453,49 kW/m2 

Rm=304,88 kW/m2  

Així doncs els valors de DTE equivalent són: 

SUD DTE = a+DTEsom+b  
   

   
  (DTMsol-DTEsom)DTE= -6,84+0+0,55∙(

      

      
)∙(10) 

= -0,66ºC 

ESTDTE= -6,84+0+0,55∙(
      

      
) ∙(10,55) = 1,79ºC 

Oest DTE= -6,84+0+0,55∙(
      

      
) ∙ (4,95) = -2,79 ºC 

2.2.10. Octubre 

Temperatura mitjana màxima mensual gener = 20,0ºC 

Temperatura màxima absoluta mensual 2008 = 25,5ºC 

Temperatura interior = 24ºC  

No cal Refrigeració 

2.2.11. Novembre 

Temperatura mitjana màxima mensual gener = 14,4ºC 

Temperatura màxima absoluta mensual 2008 = 20,4ºC 

Temperatura interior = 24ºC  

No cal Refrigeració 

2.2.12. Desembre 

Temperatura mitjana màxima mensual gener = 11,2ºC 

Temperatura màxima absoluta mensual 2008 = 17,3ºC 

Temperatura interior = 24ºC  
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No cal Refrigeració 

 

Cal destacar que aquets valors de DTE corregits obtinguts segons les taules del  

“manual de aire acondicionado” CARRIER, proporcionarà un valor de demanda 

tèrmica valorat segons unes “Temperatures mitges màximes mensuals” 

proporcionades de la taula de dades de la xarxa d’estacions meteorològiques 

automàtiques de Catalunya del 2008. És important saber això per entendre que 

ara les demandes de refrigeració que apareixeran mes a mes son bastant inferior 

del que poden arribar a suposar en la situació més desfavorable, ja que per 

posar un exemple la temperatura màxima absoluta al més de juliol al 2008 es va 

donar el 31 de juliol amb un valor de 34ºC, per altra banda el càlcul de la 

demanda per el dimensionament dels captadors per al mes de juliol s’ha fet 

segons el valor màxim mig d’aquest més que va tenir un valor de 27,9ºC, una 

diferencia de casi 6ºC que fa variar en gran mesura el valor de la càrrega 

tèrmica. Per tant en aquestes situacions tot hi que s’hagués optat per un 

dimensionament de la instal·lació de tal forma que cobrís el 100% de la demanda 

segons aquets càlculs, caldria del suport d’un equip tèrmic auxiliar. 

És per això que cal veure la diferencia entre aquest estudi de la demanda 

tèrmica mes a mes i el primer valor de demanda tèrmica més desfavorable, ja 

que aquest últim s’utilitza per seleccionar l’aparell refrigerador que ha de ser 

capaç de refrigerar la vivenda inclòs en les pitjors situacions, així quan la càrrega 

tèrmica no sigui tan elevada simplement funcionarà utilitzant menys potència de 

la que és capaç de donar. En canvi els captadors en aquests dies de demanda 

més exigent tindran la caldera de suport per contribuir am l’energia necessària, 

de tal forma que els dies on la càrrega sigui menor, no tinguem pèrdues, o si 

més no disminuir-les al màxim. 

 

2.3. Valors utilitzats en càrrega tèrmica 

A continuació es mostren alguns dels valors emprats per al càlcul de la càrrega 

tèrmica . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k paret exterior 0,79 

k paret interior 1,59 

k terra 1,87 

k porta principal 1,63 

k portes interiors 3 

k finestres  3,13 

k sostre 1,47 



Miquel Roblizo Nieto  

 - 18 - 

Diferencia de temperatures -0,7 

Dte sud paret 0 

Dte est paret 1,79 

Dte oest paret 0 

(f) persiana 0,5 

(f) cortina  0,8 

R vidre sud [W/m2] 81 

R vidre est [W/m2] 41 

R vidre oest [W/m2] 34 

Diferencia humitat absoluta 3,2 

Temperatura interior 24 

Temperatura mitja maxima 

exterior 20,3 

 

Ventilació(HS3 CTE) L/s 

Dormitoris 5 

Sala d'estar  9 

Banys 15 

Cuina 7,5 

Zones comunes  7,42 

 

 

2.4. Informació sobre ClimateWell CW10 

2.4.1. Capacitat d’emmagatzematge 
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Esquema de càrrega: 
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2.4.2. Descàrrega en mode refrigeració 

 

Com més gran sigui la temperatura cap al sistema de distribució, major eficàcia de 
funcionament tindran ClimateWell 10 al manera de refrigeració n. Això, resulta ideal 
per a aplicacions de sòl / murals / sostre radiants en les quals s'utilitzin temperatures 
de cabal de fins a 17º C    COP tèrmic = 0,68 (estable).   En aquells casos en que 
siguin necessàries temperatures inferiors d'aigua freda, com un sistema de fan coils 
clàssic de 7a º C, hauria de  considerar-se un dissipador de calor efectiu (per 
exemple , una torre de refrigeració. 
   Exemple de refrigeració : 
- Si tenim 30A º C des del dissipador de calor i subministrem 15 º C al circuit de 
refrigeració n (terra radiant), llavors la potència de refrigeració ³ per barril serà de 9 
kW. Si es descarreguen dos barrils al mateix temps, la potència de refrigeració n 
serà de 18 kW.    Quan es descarrega un 70% de la energia,  subministrada sol ser 
normalment 2 kW inferior tenint en compte l'exemple anterior 7 kW de potència. 
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2.4.3. Descàrrega en mode calefacció 

 

Com menor és la temperatura cap al sistema de distribució, més eficaç és la 

forma de treball del ClimateWell en la manera de calefacció. Així doncs, resulta 

ideal per aplicacions de sòl / murals sostre radiants en què s'utilitzin 

temperatures baixes de cabal de fins a 27 º C. COP tèrmic = 0,85 (estable) La 

font de calor tèrmic de suport (com una caldera o element elèctric) pot ser 

utilitzada per incrementar la capacitat de calefacció dies molt freds, o si no és 

suficient l'energia del col lector solar. Per exemple si tenim 10 º C des del 

dissipador de calor i subministrem 30 º C al circuit de calefacció (terra radiant), 

llavors la potència de calefacció seria de 7,5 kW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Informació sistema de control  

“NEST® es el sistema ideal para la calefacción y la refrigeración de cualquier 

ambiente. 

RegDIGIT es el eficiente corazón del sistema, que coordina y supervisa sus 

diferentes dispositivos garantizandoun excelente funcionamiento y rendimiento. 

Las SONDAS distribuidas en cada ambiente y directamente conectadas al 

corazón del sistema favorecen la completainteracción entre el usuario y el propio 

sistema.” 
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“Las centralitas de regulación NEST® Serie Reg®DIGIT han sido especial y 

exclusivamente diseñadas para la gestión de los sistemas de climatización 

radiante. NEST® ha desarrollado un software técnicamente muy avanzado, ideal 

para cualquier aplicación y exigencia. Este software permite optimizar el 

rendimiento del sistema radiante llevando al máximo las temperaturas de 

ejercicio gracias a la monitorización y el control constantes del punto de rocío. 

Su gran flexibilidad y adaptabilidad hacen de Reg®DIGIT uno de los productos 

más vanguardistas del sector, capaz de garantizar el mayor bienestar posible sea 

en viviendas pequeñas, que en edificios más complejos, como grandes oficinas y 

estructuras de recepción. Nuestra plurianual experiencia en el campo de la 

climatización radiante ha permitido elaborar un software que asegura la máxima 

comodidad climática tanto en verano, como en invierno.” 

Nest Italia ha pensado en el usuario final al diseñar y realizar SONDAS de 

ambiente mentúnicas en su género que detectan tanto la temperatura como la 

humedad relativa del ambiente, garantizando así la elaboración del punto de 

rocío en cada local en el que estén instaladas; es posible conocer el valor en todo 

momento y, por consiguiente, adaptar la temperatura de impulsión del sistema 

en la fase veraniega para evitar el condensado en las superficies refrigeradas. 

“Las SONDAS de ambiente están dotadas de una pantalla gráfica con iluminación 

trasera que garantiza máxima claridad y visibilidad hasta en las condiciones 

menos favorables. Se han introducido iconos simples e intuitivos que facilitan al 

usuario la configuración de los parámetros y la visualización de los estados de la 

zona y del sistema. La instalación es fácil y rápida gracias a sus dimensiones 

reducidas, que permiten alojar el dispositivo en cajas de derivación eléctrica 
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comunes tipo “503”. Las 6 teclas y la pantalla gráfica permiten que el usuario 

configure inmediatamente la temperatura del ambiente y la humedad relativa. 

Dentro de la habitación también es posible desactivar el funcionamiento y 

configurar 5 programas horarios, el modo de funcionamiento de la zona y las 

temperaturas de desvanecimiento y anticongelación. El sistema de conexión bus 

con estándar RS485 permite conectar toda las sondas y los deshumidificadores 

con un cable de 2 hilos + blindaje. Gracias a este sistema, un solo cable 

recorrerá el edificio y conectará las sondas con la CPU central.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Gracias a esta característica, es posible integrar la Reg®DIGIT en sistemas de 

automatización de edificios que se están difundiendo cada vez más. El módem 

integrado permite interactuar con el sistema incluso cuando no estamos frente a 

las sondas de ambiente, sino de vacaciones o en el trabajo, modificando las 

temperaturas de cada habitación, encendiendo y apagando el sistema o  

simplemente controlando todos los parámetros. La posibilidad de recibir una 

llamada en caso de alarma del sistema o mantenerlo bajo control en cualquier 

momento permite evitar funcionamientos defectuosos y reducir los costes de 

mantenimiento y reparación. El control y la conexión a distancia pueden 

realizarse con un teléfono móvil o un ordenador conectado a la red telefónica, 

obteniendo así el pleno control del sistema en todo momento y desde cualquier 

lugar. Nest Italia ha desarrollado un sistema de supervisión que permite la 

visualización gráfica y esquemática del sistema sea localmente, conectando el 

ordenador al regulador, que a distancia, mediante conexión a Internet, todo ello 

protegido mediante contraseña para garantizar la exclusividad del acceso. La 

gama opcional de terminales Touch Screen “acercan” la Reg®DIGIT al usuario, 

pues están caracterizados por un uso simple y una representación clara: de 

hecho, para activar una función basta tocarla en la pantalla.” 

Taula 2.3.1 Característiques tècniques CPU 
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CAPÍTOL 3: 

INFORMACIÓ 

INSTAL.LACIÓ 

AEROGENERADOR 

 

3.1. Càlculs caracterització del vent 

En aquest punt es col·loquen els diferents valors obtonguts i calculats durant la 

caracterització del vent. 

3.1.1. Valors velocitats mitjanes al llarg de l’any 

 

Mes Vel(m/s) 

Gener 9,2 

Febrer 9,5 

Març 9,6 

Abril 8,9 

Maig  5,6 

Juny 8,4 

Juliol 6,3 

Agost 9,1 

Setembre 6,5 

Octubre 9,1 

Novembre 9 

Desembre 9,3 
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3.1.2. Velocitat mitjana al llarg del dia 

Hora  Vel(m/s) 

0 9 

1 8,9 

2 9,1 

3 9 

4 8,9 

5 8,5 

6 8,4 

7 8,4 

8 8,3 

9 8,3 

10 8,2 

11 8,1 

12 8 

13 7,8 

14 7,8 

15 7,9 

16 7,9 

17 8 

18 8,5 

19 8,6 

20 8,7 

21 8,7 

22 8,7 

23 8,9 

 

3.1.3. Mitjanes mensuals de ratxes màximes diàries 

 

Mes Vel(m/s) 

Gener 20,6 

Febrer 13,4 

Març 26,6 

Abril 24,4 

Maig  16,2 

Juny 21,8 

Juliol 19,8 
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Agost 18,6 

Setembre 19,3 

Octubre 20,2 

Novembre 25,7 

Desembre 24,8 

 

3.1.4. Valors de la distribució de Weibull 

Real[%] Velocitat vent[m/s] Valor Weibull 

0,05249378 0 0 

0,07016625 1 0,106983105 

0,08600602 2 0,106619924 

0,09189685 3 0,099717678 

0,05995549 4 0,090540104 

0,05576646 5 0,080718229 

0,05066108 6 0,071039318 

0,05000655 7 0,061907663 

0,04647205 8 0,053523485 

0,04516298 9 0,045969388 

0,04804294 10 0,039258002 

0,04437754 11 0,03336041 

0,03901034 12 0,028223958 

0,03573766 13 0,023783668 

0,03351224 14 0,019969619 

0,03442859 15 0,016711672 

0,02317057 16 0,013942415 

0,02605053 17 0,011598903 

0,02159969 18 0,009623585 

0,01845791 19 0,00796467 

0,01675612 20 0,006576142 

0,01151983 21 0,005417533 

0,01151983 22 0,004453563 

0,00667627 23 0,003653702 

0,00536719 24 0,002991696 

0,00575992 25 0,002445099 

0,00222542 26 0,001994816 

0,00157089 27 0,001624676 

0,00117816 28 0,001321039 
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0,00117816 29 0,001072444 

0,00117816 30 0,000869295 

0,00065454 31 0,000703583 

0,00039272 32 0,000568643 

0,00013091 33 0,000458943 

0,00013091 34 0,000369905 

0,00013091 35 0,00029775 

0 36 0,000239363 

0,00013091 37 0,000192187 

0 38 0,000154121 

0 39 0,000123449 

0,00013091 40 9,87672E-05 

0 41 7,89311E-05 

0,00026181 42 6,30095E-05 

0 43 5,02454E-05 

0,00013091 44 4,00248E-05 

0 45 3,18504E-05 

0 46 2,53199E-05 

 

3.1.5. Valors de Rosa dels vents 

Direcció vent nº d'hores 

N 25,5 

NE 15,7 

E 6,4 

SE 5,2 

S 3,6 

SW 5,7 

W 5 

NW 12 

Calma 20,9 
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3.1.6. Valors per l’estudi de la Llei de Hellmann 

Alçada d'estudi [m] Aproximació Hellman 

0 0 

1 5,327098476 

2 5,951898611 

3 6,350824711 

4 6,649979765 

5 6,891693046 

6 7,095694765 

7 7,272879827 

8 7,42993686 

9 7,571283821 

10 7,7 

11 7,818322032 

12 7,927928497 

13 8,030113089 

14 8,125895087 

15 8,216092624 

16 8,30137289 

17 8,382287504 

18 8,459298032 

19 8,532794793 

20 8,603110963 

21 8,670533336 

22 8,735310648 

23 8,797660101 

24 8,857772541 

25 8,915816604 

26 8,971942072 

27 9,026282619 

28 9,078958066 

29 9,130076256 

30 9,179734614 
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3.1.7. Producció energètica segons Weibull 

Velocitat vent (m/s) Potència (kW) Probabilitat de vent Potència neta[kW] 

0 0 0,00% 0,00 

1 0 10,02% 0,00 

2 0 10,07% 0,00 

3 0,09 9,51% 0,01 

4 0,23 8,73% 0,02 

5 0,4 7,86% 0,03 

6 0,62 7,00% 0,04 

7 1 6,17% 0,06 

8 1,47 5,40% 0,08 

9 1,95 4,69% 0,09 

10 2,55 4,06% 0,10 

11 3,05 3,49% 0,11 

12 3,45 2,99% 0,10 

13 3,63 2,56% 0,09 

14 3,67 2,17% 0,08 

15 3,69 1,84% 0,07 

16 3,73 1,56% 0,06 

17 3,77 1,32% 0,05 

18 3,81 1,11% 0,04 

19 3,85 0,93% 0,04 

20 3,89 0,78% 0,03 

21 3,93 0,65% 0,03 

22 3,97 0,54% 0,02 

23 4,01 0,45% 0,02 

24 4,05 0,37% 0,02 

25 4,09 0,31% 0,01 

26 4,13 0,26% 0,01 

27 4,17 0,21% 0,01 

28 4,21 0,18% 0,01 

29 4,25 0,14% 0,01 

30 4,29 0,12% 0,01 

31 4,33 0,10% 0,00 

32 4,37 0,08% 0,00 

33 4,41 0,07% 0,00 

34 4,45 0,05% 0,00 

35 4,49 0,04% 0,00 

36 4,53 0,04% 0,00 

37 4,57 0,03% 0,00 

38 4,61 0,02% 0,00 

39 4,65 0,02% 0,00 

40 4,69 0,02% 0,00 

  Suma total= 95,98% 1,26 
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3.2. Imatges altres instal·lacions 

En aquest apartat es mostren imatges d’altres instal·lacions on s’ha instal·lat un 

aerogenerador de la marca Enair. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Informe SEPEN del aerogenerador  
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“Después de más de 7 meses de ensayos en NARBONNE, una de las zonas de 

viento más exigentes de Francia, el SEPEN (Site Expérimental pour le Petit Eolien 

de Narbonne) ha emitido su informe de los ensayos realizados sobre el prototipo 

del aerogenerador WINDSPOT 3.5 versión para conexión a red. El SEPEN es un 

centro independiente en la región Languedoc-Roussillon cuya misión principal 

es ensayar aerogeneradores de 1Kw a 10Kw de potencia. El SEPEN ya ha 

ensayado 

aerogeneradores de algunos de los fabricantes más importantes del mundo. 

Los resultados de los ensayos se publican en su página web y son accesibles 

para todos, previa autorización del fabricante. Los principales puntos sobre los 

que se ha centrado el ensayo han sido: seguridad, fiabilidad, productividad y 

ruido. Destacamos a continuación los aspectos más relevantes del informe final: 

 

SEGURIDAD 

Se han testado diferentes situaciones excepcionales, como puede ser una caída de la 

red o un frenado de emergencia. Tanto los sistemas de control de velocidad en el primer 

caso como de respuesta a un frenado brusco en el segundo, han sido satisfactorios. 

De la misma manera ha sido considerado como satisfactorio el funcionamiento de la 

máquina con velocidades superiores a 21.6 m/s, es decir, superiores a 1.8 veces la 

velocidad nominal (valor considerando como referencia según la norma IEC 61400-2). 

FIABILIDAD 

El objetivo es comprobar la integridad estructural de la máquina durante el período de 

ensayos, así como la degradación del sistema después de un tiempo prolongado de 

funcionamiento. 

De la misma manera se comprueba la eficiencia de las juntas para garantizar la 

estanqueidad del equipo así como de la protección anticorrosión. 

Tras el examen de la máquina por parte de los técnicos del SEPEN, no hubo ningún 

comentario relacionado con desgastes excesivos o problemas de corrosión. 

El informe destaca que durante los más de 7 meses que ha durado el ensayo no se ha 

registrado ningún incidente. 

PRODUCTIVIDAD 

Para medir la productividad se ha publicado una curva de potencia acorde a lo estipulado 

en la norma IEC61400-12. Al tratarse de un prototipo y debido al número de 

cambios en la confi guración del aerogenerador durante la prueba, los datos medios 

refl ejados en la curva de potencia enmascaran los datos de las configuraciones 

peores, empañando al mismo tiempo los datos de las configuraciones mejores, que 
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son las que se han incorporado a los modelos a la venta. 

Agradecemos muy sinceramente al SEPEN su colaboración, que nos permitió conseguir 

la configuración óptima para el WINDSPOT 3.5, cuya versión comercial será nuevamente 

testado en sus instalaciones para la certificación de los datos de producción. 

A pesar de lo indicado anteriormente respecto a los cambios de configuración, hay 

que destacar que el coeficiente de potencia medido en nuestro prototipo es el más 

alto medido hasta el momento en este centro de ensayos. Superior al 30% en el 

entorno de los 6 m/s, alcanzando un pico de 33.8% a 6.5 m/s. El aerogenerador 

muestra su mayor eficiencia cuando el viento no es excesivo, y en el rango de velocidades 

de viento más habituales en los entornos en los que serán instalados este 

tipo de aerogeneradores. 

RUIDO 

En el informe se destaca el comportamiento silencioso del aerogenerador en los 

rangos de velocidades de viento analizados. En el informe completo se pueden ver 

las gráficas en las que se representa la diferencia entre el ruido ambiente ( medido 

con el aerogenerador en funcionamiento ) y el ruido residual ( medido con el aerogenerador 

parado ).” 
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3.4. Articles i información mini-eòlica 

En primer lloc es tracta d’un article que parla sobre la mini eòlica en ciutats, 

publicat pel diari “Expansión” al març del 2010, és una entrevista a Luis Unceta, 

director general de DonQI Ibérica ( una empresa d’aerogeneradors). 
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A continuació es mostra un article extret de la revista “Energias Renovables”, on 

es parla del futur de la mini eòlica en concret a l’àmbit espanyol. 
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3.5. Taula ITC diàmetre cablejat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


