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instal·lació de fontaneria i producció ACS 

ESTRUCTURA CONSTRUCCIÓARQUITECTURAINTRODUCCIÓ
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CÀLCUL DE LA INSTAL·LACIÓ DE PRODUCCIÓ D’ENERGIA SOLAR TÈRMICA

Càlculs per a la demanda d’aigua calenta sanitària (ACS) i energé  ca per any, super  cie de captadors solars i 
capacitat dels dipòsits d’acumulació de l’ACS. 

Per als càlculs de la demanda anual d’ACS, s’ha  ngut en compte la norma  va del CTE-DB-SE-HE i el decret 
d’ecoefi ciència, els resultats però que s’han ob  ngut són una mica més restric  us els del decret d’ecoefi ciència 
per aquest mo  u són amb els que es realitzaran els càlculs.

DEMANDA ANUAL D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA (ACS)

DECRET D’ECOEFICIÈNCIA: CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA D’ACS 

     Càlcul de la demanda (Annex 1. Critèris de determinació de la demanda d’ACS):

 - Vivenda mul  familiar = 28 litres/dia per persona a 60oC

     Càlcul del nombre de persones per habitatges:

        Núm. de dormitoris Núm. de vivendes Núm. de persones/vivenda litres ACS/persona total

 1               20    2                28  1120

 2               20    4                28  2240

     Zona climà  ca (Annex 3. Zones climà  ques de les comarques de Catalunya):

 - Barcelonès =  III

Contribució solar mínima, Suposant el cas general, on hi ha una font energè  ca de recolzament de gas natu-
ral (Segons Annex 2. Contribució solar mínima en %):

 - Per a una demanda de entres 50-5000 (3360) litres i en una zona climà  ca del  pus III, la contribució
   és del 50%. 

     Demanda anual d’ACS:

 3360 l/dia x 365 dies/any = 1.226.400 litres/any                   

DEMANDA ENERGÈTICA ANUAL PER A L’ESCALFAMENT DE L’ACS

     Temperatura mitja de l’aigua en la red l’ordenança de Barcelona: 13,75 oC

     EACS = DA x ∆T x C x d = 1.226.400 litres/any x (60 oC - 13,75 oC) x 1 KCal/Kg x 1 Kg/litre = 
            = 56.721.000 KCal/any x (1Kw·h / 860 KCal) = 65.954,65 Kw·h/ any

     Demanda energé  ca anual a complir amb energia solar segons la nostra zona climà  ca:

     ESOLAR= 65.954,65 Kw·h/any x 50% = 32.977,33 Kw·h/any

ÀREA DELS CAPTADORS SOLARS

     Valor de radiació solar a Barcelona: I = 1.680 Kw·h/m2

     ACAPTADORS = ESOLAR / ( I x α x δ x r) = 32.977,33 Kw·h/any / (1.680 Kw·h/m2 x 1 x 0,9 x 0,4) =
 
     ACAPTADORS = 54,50 m2

Per al projecte s’ha escollit el sistema de col·lector de tubs de buit de VITOSOL 200 - T Model SP2 de la marca 
Viessmann, amb una super  cie de captació solar aproximada de 2,5m2. Que per a una super  cie aproximada 
de 55 m2 de captadors solars:

     55 m2 / 2,5m2 = 22 col·lectors

DIPÒSITS D’ACUMULACIÓ DE L’ ACS

     Segons el CTE DE-HE4, s’ha de complir que la capacitat dels dipòsits sigui:

     50 < VDIPÒSIT / ACAPTADORS < 180

     VDIPÒSIT= 54,50 m2 x 50 = 2.725 litres        VDIPÒSIT= 54,50 m2 x 180 = 9.810 litres

     VDIPÒSIT= 6.500 litres    →   3 dipòsits de 1.500 litres i 1 dipòsit de 2.000 litres

CRITERIS GENERALS DE FONTANERIA

ESQUEMA DE PRINCIPI DE LA INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA I PRODUCCIÓ D’ACS

Per a la instal·lació de fontaneria es  ndrà en compte la norma  va del CTE DB-HS-4. 
L’aigua calenta sanitària (ACS) s’ob  ndrà mitjançant un sistema de col·lectors solars col·locats a la coberta de 
l’edifi ci. Aquest sistema estarà recolzat per una caldera de gas col·locada en cda vivenda que entrarà en funcio-
nament en cas de màxima demanda o de poca insolació. 

A con  nuació es descriuen els criteris que es consideraran en el projecte:

-   La distribució d’aigua es realitzarà a par  r d’un sistema en pinta, mitjançant traços senzills i ordenats fi ns 
als nuclis humits, tant a través dels conductes técnics d’instal·lacions com dels falsos sotres.

-  Dins de les vivendes, l’aigua freda sanitària (AFS) i l’aigua calenta sanitària (ACS) hauràn d’estar separades 15 
cm en el plà ver  cal. Quan es  guin en plà horitzontal, l’AFS passarà per sota de l’ACS i ambdues instal·lacions 
aniràn per sota de qualsevol element elèctric, electrònic o de telecomunicacions. 

- Es planteja una xarxa sectoritzada on s’ha d’instal·lar una clau de pas estanca i fàcilment registrable a 
l’entrada de cada local humit i al mateix temps cada aparell sanitari també disposarà d’una clau pròpia.

Cabals instantani mínims a subministrar pels aparells sanitàris, segons taula 2.1 i 4.2:

     diàmetre  caudal AFS caudal ACS
  Banyera    Ø 20 mm  0,20 dm3/s 0,15 dm3/s
  Inodor     Ø 12 mm  0,10 dm3/s 
  Lavabo     Ø 12 mm  0,10 dm3/s 0,065 dm3/s
  Aigüera  Ø 12 mm  0,20 dm3/s 0,10 dm3/s
  Rentavaixelles Ø 12 mm  0,15 dm3/s 0,10 dm3/s
  Rentadora Ø 20 mm  0,20 dm3/s 0,15 dm3/s
  Aigüera ind. Ø 20 mm  0,30 dm3/s 0,20 dm3/s

LLEGENDA

planta entresòl

planta baixa

planta soterrani

planta sota coberta

planta cinquena

planta  pus


