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Criteris genèrics de traçat
Donada la gran varietat d’usos i re queriments de l’aigua s’han diferenciat tres xarxes:
· Xarxa d’aigua freda potable: directa de la xarxa, utilitzada en piques de lavabos, piques de lavoratoris, 
dutxes i cuina.
·Xarxa d’aigua calenta sanitària: aigua provinent de la xarxa escalfada mitjançant els panells solar de 
tub de buit situats a la coberta en posició vertical orientats a sud. Aquest sistema és contemplat pel 
CTE HE ja que el 50% de l’energia és renovable. Aquest sistema garanteix la producció d’A.C.S. durant 
tot l’any, adaptant-se a la demanda.
· Xarxa d’aigua depurada: aquesta aigua prové del dipòsit d’aigües grises i juntament amb l’aigua de la 
depuradora d’evaporació al buit es distribueix tots els inodors. : les aigües procedents dels laboratoris 
i de les piques dels vestidors dels tallers entenem que necessiten un tractament previ degut a que 
poden contenir productes químics.
· Xarxa d’aigua pluvial: es preveu un dipòsit d’aigües pluvials per regar els patis.

Mesures d’estalvi
-Utilització de les aigües pluvials i depurades.
-Inodors amb doble descàrrega.
-Dutxes murals amb cabal i temperatura regulable, airejadors i temporitzadors: estalvi del 40%.
-Aixetes temporizades i amb airejadors: estalvi del 50%.

Dimensionat de les canonades
                                          Aigua freda         A. C. S.
Piques lavabos                      0,1 l/s                   -
Piques laboratoris                 0,1 l/s                   -
Dutxes                                   0,2 l/s                0,1 l/s
Inodor                                  1,25 l/s                  -
Pica cuina                              0,2 l/s               0,15 l /s
Rentaplats cuina                  0,25 l/s                0,2 l/s

ACS_Segons Decret d’ecoeficiència 21/06
Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària.
L’instal·lació solar es dimensiona per a que garanteixi una Contribució Solar mínima (Cs) de la deman-
da d’energia anual necessària per la producció d’ACS. S’ha de tenir en compte que la radiació solar 
rebuda és variable al llarg de l’any, el que fa que a l’estiu es cobreixi, i inclús es superi la demanda, 
mentre que als mesos d’hivern no s’arribi a la mitja. En aquest sentit pot ser necessari adoptar mesu-
res pel control del sobreescalfament de l’instal·lació durant els mesos d’estiu. Els càlculs es realitza-
ran amb el resultat més restrictiu (Decret d’Ecoeficiència o CTE).

Càlcul i dimensionat

1-Demanda diària de ACS per persona
 Escola amb dutxes amb T° de referència = 60 °C
-Demanda diària per persona = 20 litres ACS/dia ALUMNE a 60 °C
 Gimnàs  amb dutxes amb T° de referència = 60 °C
-Demanda diària per persona = 20 litres ACS/dia ALUMNE a 60 °C
Cafeteria  amb dutxes amb T° de referència = 60 °C
-Demanda diària per persona = 5-10 litres ACS/dia per menjar a 60 °C

2-Nombre de persones
1470 m2 d’aules  taller / 4 m2 alumne = 367
290 m2 de gimnàs / 3 m2 alumne = 96 alumnes
cafeteria / meitat alumnes = 183 menjars
 
3-Demanda diària de ACS de l’edifici
D d= Ddp x P (decret d’ecoeficiència):
Demanda escola amb dutxes = 367 alumnes  x 3 l /dia alumne =  550 l/dia
Demanda gimnàs  amb dutxes =  96 alumnes x 3 l/ dia alumne = 288 l/dia
Demanda cafeteria = 183 x 5 l/dia = 915 l/dia
Total = 1753 l/dia

4-Zona climàtica
Barcelona està a la zona climàtica II

5-Contribució solar mínima
Per una demanda total entre 500-5000 l/dia i una zona climàtica III (Barcelona) considerem una 
contribució solar mínima del  50%.

6-Demanda anual d’ACS de l’edifici
La demana anual es considera constant al llarg de l’any, establint:
Dd= Ddp x P (decret d’ecoeficiència):
Da= 1753 x 365 dies/any = 639845 l/any

7-Demanda energètica anual per escalfament d’ACS
La demanda anual es calcula en funció del consum d’aigua i del salt tèrmic entre l’aigua utilit-
zada i el de la xarxa:
Eacs = Da x ∆T x Ce x δ; on   ∆T = Tacs – T xarxa
Utilitzant valors del decret d’ecoeficència:
Eacs= 639845 x (60-13,75) x 0,001163 x 1 = 34416KWh/any
Eacs: Demanda energètica anual d’ACS de l’edifici en Kwh/any
Da: Demanda anual d’ACS a 60 °C de l’edifici en litres/any
∆T: Salt tèrmic entre la temperatura d’acumulació de l’aigua solar i la temperatura de  de la 
xarxa d’aigua potable.
∆T= T acs – T xarxa (T acs és igual a 60 °C segons CTE i Decret d’Ecoeficiència i T xarxa 
segons CTE a partir UNE 94002-2005)
Ce: Calor específic de l’aigua (0,00163 Kw/ °C kg)
δ: Densitat de l’aigua (1kg/litre)

8-Demanda energètica anual amb energia solar
Eacs solar = Eacs x Cs; on Cs és la contribució solar mínima.
Eacs solar = 34416x 0,5 = 17208 kwh/any

9-Àrea dels captadors solars
A captadors solars = Eacs / I  x α x r
I = valor d’irradiació solar segons “l’Atles de radiació solar de catalunya” (Barcelona, orienta-
ció 40 °)= 17,71 MJ/m2 dia; 1795,60 kWh/m2 any
α (coeficient de reducció per orientació i inclinació) = 0,95
δ (coeficient de reducció per ombra) = 1
r (rendiment de la instal·lació) = 0,4
A captadors solars= 17208 / (1795,6 kwh/m2 any x 0,95 x 1 x 0,4) = 25 m2
*Els captadors solars (tubs de buit)estaran col·locats en vertical però la seva orientació és indi-
ferent, ja que es pot regular la orientació de les plaques que van dins el tub.
13 captadors de 2 x 1 m 
Volum d’acumulació de ACS escalfada per energia solar, Vacs
L’aigua escalfada per la instal·lació solar s’ha d’emmagatzemar en un o més dipòsits específics.
El volum del dipòsit pot determinar-se en funció de la superfície de captació, considerant el 
desfassament que normalment es produeix durant el període de captació i emmagatzematge i 
el de consum.

Segons CTE HE 4, el volum d’acumulació d’aigua escalfada per la instal·lació solar ha de 
garantir la següent relació:
50 < V/A <180
Essent: A- la suma de les àrees dels captadors (m2), V- el volum del dipòsit d’acumulació 
solar (litres)
V >A x 50 = 26 m2 x 50 = 1300 litres
V < A x 180 = 26 m2 x 180 = 4680 litres

Per tant, el volum d’acumulació s’ha de situar entre 1300 i 4680 litres, valor mig 2990 litres.
Així que col·locarem 3 acumuladors Vitocell 100-V CVA  de 1000 litres cadascun.

Equip d’ACS (Sistema de calefacció i acumulació d’aigua)

Planta -1

Detall Vestuaris i laboratori

Planta baixa Planta 1

Col·lector solar de tubs de buit
VITOSOL 200-T VIESSMANN

El panell té estructura de pinta, amb un pal que condueix el fluid caloportador, i una 
sèrie de tubs a manera de “pues” on es produeix la captació de la radiació solar a sud.

Integració arquitectònica dels col·lectors en façana (parament vertical)

Acumulador solar
VITOCELL 100-V VIESSMANN

Planta 2 Planta sotacoberta
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