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F. Instal·lació de panells solars 

F.1 Generalitats 

Per fer l’estudi dels panells solars a instal·lar es parteixen d’unes dades en funció de la 

localització del CAP.  A partir d’elles i segons les característiques de la orientació des 

panells i la demanda d’ACS es dissenya la instal·lació. 

Es proposa aquest sistema per reduir el consum d’energia elèctrica necessària pel consum 

d’Aigua Calenta Sanitària. 

 

F.2 Dades de partida 

Dades geogràfiques i climàtiques: 

 

Població Instal·lació Sant Andreu de la Barca 

Latitud: 41,07 

Població Radiació: Viladecans 

Font dades radiació: Atles Solar 

Font dades temperatura ambient: Anuari Met. 

Taula F.1: Dades de parttda de la població de Sant Andreu de la Barca. 
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La temperatura a la que es considera que l’aigua està a la canonada abans de ser 

escalfada, es mostra a la taula següent. Es mostren quatre riteris : el CTE, el Decret 

d’Ecoeficiència, l’Ordenança de Barcelona i la de Sant Andreu de la Barca. 

 

TERMPERATURES AIGUA DE XARXA 
     

MES CTE 
Decret 

Ecoeficiencia 
Ordenança 

BCN 

Ordenança 
Sant Andreu de 

la Barca 

Gener 12,0 12,0 10,3 12,0 
Febrer 12,0 12,0 10,7 12,0 
Març 12,0 12,0 12,4 12,0 
Abril 12,0 12,0 14,2 12,0 
Maig 12,0 12,0 16,6 12,0 
Juny 12,0 12,0 19,4 12,0 
Juliol 12,0 12,0 20,9 12,0 
Agost 12,0 12,0 22,4 12,0 
Setembre 12,0 12,0 21,5 12,0 
Octubre 12,0 12,0 19,1 12,0 
Novembre 12,0 12,0 15,0 12,0 
Desembre 12,0 12,0 11,7 12,0 

     

Taula F.2: Temperatura de l’aigua freda a la canonada de partida segons diferents criteris: el Codi 

Tècnic de l’Edificació, el Decret d’Ecoeficiència, l’Ordenança de Barcelona i l’Ordenança de Sant 

Andreu de la Barca.. 
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MES 
Radiació (H) 
(MJ/dia-m2) 

Radiació (Inclinació bbbb 

orientació aaaa) 

(MJ/dia-m2) 

Temp. 
Ambient 

(ºC) 

Gener 7,40 0,00 8,7 
Febrer 8,00 0,00 8,7 
Març 14,80 0,00 11,8 
Abril 18,60 0,00 14,1 
Maig 20,60 0,00 18,0 
Juny 23,70 0,00 24,5 
Juliol 23,70 0,00 26,0 
Agost 21,30 0,00 26,8 
Setembre 15,60 0,00 21,3 
Octubre 9,50 0,00 16,6 
Novembre 7,50 0,00 13,6 
Desembre 6,10 0,00 9,6 
Any 176,80 0,00 15,7 
    
 Inclinació bbbb  45º  
 Orientació(deviació sud) aaaa 0º  

 

Taula F.3: Dades de raons i temperatura ambient en un període anual. Dades procedents de l’Anuari 

Metereològic de 2003 publicat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de l Generalitat de 

Catalunya, corresponents a Viladecans, excepte Tª mitjana d’aigua de xarxa, fixada per l’Ordenança 

Municipal en l’article 8) 

 

Captador 

 

CAPTADOR 
        

  Model de Captador: 
Viessmann Vitosol 100 

SV1 
  Area captador (m2): 2,32 
  factor òptic: 0,81 
  factor de pèrdues: 3,48 
  Pèrdua carrega 1 captador: 1,5 
  Cabal per m2 (l/h): 40 
  Cabal 1 captador (l/h): 92,8 
  Capacitat captador (líquid) (l): 1,83 

Taula F.4: Característiques del panell captador. Informació tècnica facilitada per Viessman. 
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Corba de rendiment del captador:  
2** 0164,0546,3786,0 mm TGT ⋅⋅−⋅−=µ  

G

tt
T am

m
−

=*  

tm:  Temperatura mitjana del fluid al col·lector   

   ta:  Temperatura  mitjana ambient     

   G:  Constant d’irradiació   

 

Sistema 

Al tractar-se d’una coberta plana sense ombres, es poden orientar els panells amb la 

inclinació desitjada. Doant que la orientació cap al sud és la més efectiva es proposa 

instal·lar els panells cap al sud, amb una orientació respecte la horitzontal de 45º,  tal com 

es mostra al plànol 11. 

. 

 Factor Capt-Besc: 0,96 
 Reflectivitat: 0,4 
 Inclinació captadors: 45º 
 Orientació captadors: Sud 
 Sistema auxiliar: Electricitat 

 
Fracció solar 
desitjada: 60% 

    

Taula F.5: Característiques de la intal�lació dels  panells. Instal�lació reconmenada pel fabricant de 

panells solars Viessman. 

 

F.3 Càlculs 

Demanda ACS 

Donat la diversitat de criteris de les diferents administracions que han legislat sobre energia 

solar, i per tal de garantir l’acompliment de totes, es calcula la demanda segons criteris de 

cada una d’elles, i tenint en compte l’aportació solar exigida, es determina quines 

condicions son les més exigents (quantitat d’energia mínima necessària més gran), i es fan 

els càlculs segons aquests criteris. 

[Eq. F.3.1] 
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Es calcularà la energia necessària per cada més de l’any, i haurem d’aconseguir aportar 

una part d’aquesta energia (fracció solar) mitjançant la instal·lació solar. 

Q = m ce �tº 

On: 

Q és l’energia necessària  

m és la massa d’aigua a escalfar en tones 

ce és el calor especifico de l’aigua  

�tº és la diferència entre la temperatura desitjada i la de l’aigua de xarxa. 

Els càlculs de la demanda d’ACS es troben a la taula F.6. 

[Eq. F.3.1] 
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Taula F.6: Càlculs de la demanda d’ACS del CAP segons el CTE, el Decret d’Ecoeficiència i l’Ordenança 

Solar. 
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Taula F.7: Càlculs de la càrrega tèrmica d’ACS del CAP segons el CTE, el Decret d’Ecoeficiència i 

l’Ordenança Solar. 
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Nombre de captadors 

S’utilitzarà el mètode anomenat de les Corbes F (F-Chart). 

 

Càlcul del factor solar pel mètode F-Chart 

El factor solar (FS) és la divisió entre la potència solar instantània (Qcap) i la càrrega puntual 

requerida, es a dir, la suma de la solar i la de la font auxiliar (Qcap + Qaux), totes dues 

integrades al llarg del temps: 

∫
∫

+
=

dt Qaux)  (Qcap

dt Qcap
FS   

Aquest factor es pot calcular per cada mes per la formula: 

3
1

2
2

2
1 0215,00018,0245,02065,01029,1 DDDDDFS ++−−=  

(Vàlida en els intervals 0<D1<3 i 0<D2<18) 

 

D1 és la relació entre la energia solar captada i la càrrega necessària en un mes. El 

numerador respon al producte de la mitjana diària d’irradiació solar en el mes (RGI en 

Kwh/m2 dia) per l’àrea de captació (Acap en m2), el factor corregit de guany del captador (f’G), 

i la mitjana diària de les fraccions de transmissió i absorció del captador, rebaixades 

respecte dels valors d’assaig ( SS ατ ⋅ ) i els dies del mes considerat (d). El denominador és 

la suma de les energies mensuals demandades (Enec) i perduda (Eper): 

pernec

SSGcapGI

EE

dfAR
D

+
=

ατ'
1  

D2 és un paràmetre que relaciona la energia que els captadors dissipen a 100ºC i les 

càrregues tèrmiques mensuals descrites. En aquest cas, influeixen el coeficient global de 

pèrdues dels captadors (UT), la diferència de temperatura ambient (Text) i la de referència, i 

les hores totals del mes (�t): 

 

[Eq. F.3.2] 

[Eq. F.3.3] 

[Eq.. 

F.3.4] 
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( )
212

º100'
KK

EE

tTCUfA
D

pernec

extTGcap

+
∆−

=  

K1 corregeix la capacitat d’emmagatzemat relacionant l’àrea de captació i la massa d’aigua, 

o el seu equivalent en volum (Vacu): 

acu

cap

V

A
K 751 =  

K2 s’utilitza en instal·lacions d’aigua calenta sanitària per l’efecte de les temperatures d’ús 

(Tacs), la de la xarxa de subministrament (Tafx) i la mitjana de l’entorn. Només és vàlida per 

un volum d’acumulació comprès entre 37,5 i 300 vegades l’àrea de captació, mesurat en 

m3: 

)º100(

32,286,318,16,11
2

ext

extafxacs

TC

TTT
K

−
−++

=  

 

La instal·lació constarà de 3 panells solars Viessmann Vitosol 100 SV1. Caldrà justificar 

aquesta instal·lació garantitzant que compleix els requeriments de la ITE 10.1.3.2. del RITE. 

 

.Justificació àrea de captadors segons la ITE 10.1.3 .2 del RITE 

Segons el RITE: 

210025,1 ≤≤
aV

A
 

On: 

A és l’àrea total de captació en m2 

Va és el consum mig diari els mesos d’estiu en l/d a 45ºC (424 l/d) 

 

En aquest cas, a partir de la eq. 3.8: 

100 · (6,96 / 424)= 1,64 

[Eq. F.3.5] 

[Eq.. 

F.3.7] 

[Eq. F.3.8] 

[Eq. F.3.6] 
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Això significa que segons la ITE la relació entre superfície de captació i consum mig diari 

els mesos d’estiu a 45ºC és correcte. 

 

Es calculen la càrega tèrmica demandada i de la captació solar de cada mes a partir de les 

dades inicials. Finalment es calcula el tant per cent de la  demanda que pot alimentar-se 

amb l’aportació solar. Es mostren els càlculs a la taula F.7. 
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Taula F.7: Càlculs de la captació solar dels panells i de la contribució que suposa de la demanda total. 
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Fluid caloportador 

El fluid serà un preparat comercial d’aigua + propilenglicol, amb una concentració 

d’anticongelant de 45,3 %, en volum. La temperatura de congelació està per sota dels 30ºC 

sota zero, per tant molt per sota de la temperatura mínima històrica. 

 

Càlcul del circuit hidràulic 

Cabal 

Es considerarà un cabal de 40 l / h por m2 de superfície col·lectora segons la recomanació 

del fabricant dels captadors: 

C = 40 (l / h m2 ) x 1,85 (m2 / col.) x 3 (captadors) = 222 l / h = 0,22 m3 / h 

 

Canonades 

Pel càlcul de canonades es posen com a condicions: 

• Velocitat del líquid inferior a 1,5 m/s en qualsevol tram 

• Pèrdua de càrrega per metre lineal de tub inferior a 40 mmca 

 

Bombes de circulació 

A partir de les dades de les canonades, i amb el cabal calculat s’obtenen les següents 

pèrdues: 

- Circuit primari 

Pèrdues 

canonade

s 

Pèrdues 

singulars 

Pèrdues 

en 

col·lectors 

Pèrdues 

bescanvia

dor 

Altres 

pèrdues 
Total m³/hora 

Pèrdua de 

Càrrega    

             

(m c.a.) 0,29 0,11 1,50 0,30 0 2,20 0,278 
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A partir d’aquestes dades i sabent que és per aigua calenta, es selecciona 1 bomba 

GRUNDFOS UPS 25-40 monofàsica a 230 V. 

 

Sistema d’intercanvi 

El sistema d’intercanvi es realitzarà mitjançant un serpentí immers en l’acumulador 

centralitzat.  

 

Vas d’expansió 

Es calcularà a través de la expressió: 

( ) ( )
pstpe

peVkzVV
VN ev

−
+⋅⋅++

=
1

 

 

Vv Interceptor hidràulic 

Va Capacitat total de fluid 

Ve Volum expansió per escalfament 

d Coef.Expansió cúbica 

pe Sobrepressió admissible (bar) 

psi Pressió V.Seguretat 

pst Pressió inicial vas expansió 

h Altura estàtica 

z Nombre captadors 

Vk Capacitat captadors (l) 

Tm Temperatura mitjana 

Vt Volum tampó 

Vacum Capacitat acumulador 

Vcan Capacitat canonades 

Vbesc  Capacitat bescanviador 

Vbom Capacitat bombes 

Vcap Capacitat total captadors (l) 

Tmin Temperatura mínima 

Tmax Temperatura màxima 

[Eq. F.3.9] 
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Triarem un vas d’expansió de 18 litres pel circuit primari . 

 

Acumulador 

Es disposarà d’un acumulador de 500 litres amb serpentí, que es col·locarà a la sala de 

màquines. 

 

Justificació de l’acumulació segons HE-4 del CTE 

El volum d’acumulació ha de complir HE-4 del CTE, segons el qual la relació entre l’àrea 

total de captadors i el volum d’acumulació ha d’estar compresa entre: 

18050 <<
A

V
 

V Volum d’acumulació en litres 

A Àrea de captadors en m2 

V = 500 L 

50 < 500 / 6,96 = 71,83 < 180 

Per tant, queda justificat la relació entre acumulació i àrea de captadors. 

 

Justificació de l’acumulació segons la ITE 10.1.3.2  del RITE 

El volum d’emmagatzemat  ha d’acomplir la ITE 10.1.3.2 del Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios (RITE): 

0,8 M < V < M 

M ≡ Consum mig diari dels mesos d’estiu en litres/dia a 45ºC (200 l/d) 

V ≡ Volum d’acumulació en litres 
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V = 500 L 

M = 424 litres 

339,2 < 500 > 424 

Donat el volum d’acumulació total està condicionat al volum de l’acumulador i per tant a la 

capacitat dels acumuladors que existeixen en el mercat es justifica aquesta petita desviació 

a l’alta del RITE. 

 

Sistema elèctric 

Tota la instal·lació funcionarà amb corrent monofàsica a 230V 50Hz. 

S’instal·larà un interruptor general magneto-tèrmic bipolar de 5 A al quadre general, ja que 

la principal càrrega són les bombes (1,04 x 2 A màxim) 

 

Reducció d’emissions a l’atmosfera 

La contribució solar comporta la eliminació dels contaminants corresponents a aquesta 

energia generada de forma totalment neta. 
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F.4 Normativa aplicada 

 

• Código Técnico de la Edificación (CTE) (Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 
del 2006) 

• Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias (ITE) (Real Decreto 1751/1998) 

• Norma Básica de la Edificación, NBE. 

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias ITC BT 01 a 051 (Real Decreto 842/2002) 

• Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i 
d’ecoeficiència en els edificis. 

• Procediment d'actuació de les empreses instal·ladores - mantenidores, de les 
entitats d'inspecció i control i dels titulars en les instal·lacions regulades pel 
Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions 
tècniques complementàries (ITE). (Ordre de 3, de maig de 1999) 

• Disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció (Reial 
Decret 1627/1996) 

• Criteris de Qualitat i Disseny d'instal·lacions d'Energia Solar per a aigua calenta i 
calefacció (APERCA) 

• Pliego de Especificaciones Técnicas para Instalaciones de Energía Solar Térmica a 
Baja Temperatura (IDAE 14-03-01 (PET-REV-16.6.18.5/I-01) 

 

 

 

 

 

 

 

 


