
 Demanda energètica anual per a l’escalfament d’ACS, EACS

EACS = Da x Δ T x Ce x δ

EACS 27071,74 KWh/any
Da 492750 l/any
Δ T 47,24 ºC 
Ce 0,001163 KWh/ ºC kg
δ 1 Kg/l

Demanda energètica anual a cobrir amb energia solar, EACSsolar

EACSsolar = EACS x CS

EACSsolar 13535,87 KWh/any
EACS 27071,74 KWh/any
CS 50 %

 Àrea de captadors solars, ACAPTADORS solars

A CAPTADORS solars  =  EACSsolar / (I × α × δ × r)

A CAPTADORS 23,3 m 2

EACSsolar 13535,87 KWh/any
I 1530 KWh/m 2

α 0,95
δ 1
r 0,4

Captadors solars

Tipus Col·lector de tubs de buit
Model SD2A
Versió 2 m 2

A absorció 2,012 m 2

Quantitat de col·lectors necessària 12

Volum d’acumulació d’ACS escalfada per energia solar, VACSsolar

50 < V/A < 180

V volum d’acumulació en litres
ACAPTADORS suma de les superfícies útils dels captadors en m2

V 2000 l
ACAPTADORS 24 m 2

V/A 84 l / m 2

1000
Quantitat d'acumulador 2
Dimensions Longitud Ø 1060 mm

Amplada 1144 mm
Alçada 2160 mm

Volum d'acumulació

La demanda energètica anual per a la producció d’aigua calenta sanitària està 
en funció del consum d’aigua i del salt tèrmic entre la temperatura de la xarxa i la 
de consum;

A partir del valor de la demanda energètica anual D’ACS  i aplicant els valors de 
contribució solar, CS, del CTE HE 4 i del Decret Ecoeficiència es determina el valor 
més restrictiu i, per tant, quin s’haurà d’aplicar en el càlcul final del àrea de 
captadors solars.

L’àrea necessària de captadors solars és funció de la demanda energètica a 
cobrir amb energia solar, de la radiació solar rebuda i del rendiment de la 
instal·lació.

El model escollit de captador solar es de la casa VIESSMANN model VITOSOL 200-T.

Segons el CTE-HE4, el volum d’acumulació d’aigua escalfada per la instal·lació 
solar ha de garantir la següent relació:

S'instal·laran 2 acumuladors de la casa VIESSMANN model  VITOCELL 100-V amb les 
següents característiques:


