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esquema fontaneria edifici residencia (adoberies franja sud) esquema situació aïllament i inèrcia tèrmica als espais residencials e: 1/250

estratègies de confort climàtic. e: 1/250
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Càlcul de la demanda energètica

A efectes del càlcul s’ha considerat una demanda diària d’aigua calenta sanitària a 60ºC per abastir únicament els usuaris de la residència d’estudiants, 
considerant:

 - 70 llits amb un consum previst de 55 l persona / dia = 3850 l / dia
 - factor simultaneïtat 0,80           > 3080 l / dia

gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des

dies mes 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
consum (l/dia) 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080
Tª mitjana aigua xarxa (º C) 8 9 11 13 14 15 16 15 14 13 11 8
ΔTª (º C) 52 51 49 47 46 45 44 45 46 47 49 52
demanda energètica (KWh) 5759 5102 5427 5038 5095 4823 4873 4984 4930 5206 5252 5759

                                   total demanda energètica anual: 62249 KWh 
     
Paràmetres utilitzats en el càlcul de la demanda energètica:

D (KWh) = Ddia · dies mes · ΔTª · Ce · δ
  Ce= 1,16
  δ = 1 kg / l

Dades del captador solar utilitzat

 - Model: ROCASOL 250
 - Dimensions: 1,147 m x 2,19 m
 - Àrea útil: 2,37 m2

 - Factor d’eficiència òptica: 0,814
 - Coeficient global de pèrdues: 3,639 W/ (m2 · ºC)

Dades de posició

           - Inclinació: 20º (integrats al pendent de la coberta)
 - Desorientació respecte el sud: 0º
 - Pèrdues per inclinació (òptima 40º): 4,14 %
 - Pèrdues per desorientació amb el sud: 0,00 %
 - Pèrdues per ombres: 0,00 %

26 captadors amb una àrea útil de captació de 61,62 m2. Volum d’acumulació acs de 4340 l

Aquestes dades s’introdueixen al programa de càlcul considerant:
 - factor corrector conjunt captador-intercanviador: 0,95
 - modificador de l’angle d’incidència: 0,96
 - temperatura mínima ACS: 45 º

I obtenim que la producció energètica útil anual és de 44.457 KWh, essent un factor anual aportat del 70 %

gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des

deman energètica 
(KWh/mes)

5759 5102 5427 5038 5095 4823 4873 4984 4930 5206 5252 5759

ener. útil captada ( 
KWh/mes)

2168 2786 3838 4174 4666 4734 5103 4777 4196 3572 2442 1999

% energia aportada 38% 55% 71% 83% 92% 98% 105% 96% 85% 69% 46% 35%

* Compleix l’exigència del decret d’ecoeficència per un consum de 50 a 5000 l / dia a un edifici residencial públic situat a la zona III d’aportar una contribu-
ció mínima d’energia solar en la producció d’ACS del 50 % 

* Compleix la condició del CTE; no existeix cap mes on es produeixi més del 110 % de l’energia demandada

* Compleix la condició del CTE; no existeixen 3 mesos consecutius on es produeixi més d’un 100% de l’energia demandada

FONTANERIA. Criteris (d’acord amb els apartats 4 i 5 del CTE DB HS i el Decret d’Ecoeficència en Edificis)

Divisió del sistema d’abastiment d’aigua en 3 xarxes:

- Xarxa d’aigua freda potable: es distribueix a l’edifici directament des de la xarxa pública. Cada cos edificat està proveït d’un armari de 
comptadors propi.

- Xarxa d’aigua freda regenerada no potable: es distribueix a l’edifici des dels dipòsits d’aigües pluvials i els dipòsits d’aigües grises trac-
tades, existents a la planta soterrani de les adoberies de la franja sud. Aquesta xarxa suministra l’aigua als wc d’ús públic i privat de la resi-
dència i garanteix un mínim cabal al Reg d’en Saborit que serveix els horts urbans de l’espai públic de la llera del riu, en èpoques de menors 
precipitacions.

- Xarxa d’aigua calenta sanitària: es distingeixen dos sistemes en funció de l’ús de l’espai: pels espais corresponents al Centre de Recerca, 
Viver d’Empreses i Equipaments públics l’abastiment d’ACS es realitza directament de la xarxa pública als núclis humits on es localitzen les 
calderes elèctriques que aconseguiran la temperatura de servei. Pels espais d’ús residencial públic es garanteix l’aportació d’ACS mitjançant 
captadors solars exigida pel Decret d’Ecoeficiència. El sistema compta amb el suport de calderes elèctriques per garantir la temperatura de 
servei en tot moment.

HIVERN. Dia

- Proteccions solars obertes: captació solar a 
través de grans obertures a façana sud 

- Acumulació de calor a través de la inèrcia 
dels murs de façana i mitgeres

-Aïllament estanc a les habitacions i espais 
d’ús habitual, especialment a les estances que 
compten amb calefacció per terra radiant, per 
evitar pèrdues

- Bon aïllament a les cobertes per evitar pèr-
dues

ESTIU. Dia

- Activació proteccions solars.

- Ràfecs a sud.

- Espais tampó a les façanes nord i sud dels 
espais residencials (passadissos d’accés i 
balconades i porxos)

- Bon aïllament de les cobertes per evitar so-
breescalfaments als espais sotacoberta

- Aire exterior refrescat per l’acció de l’aigua en 
moviment del rec

HIVERN. Nit

- Recuperació calor acumulada a les façanes 
i mitgeres, gràcies a la inèrcia tèrmica de les 
mateixes.

-Aïllament estanc a les habitacions i espais 
d’ús habitual, especialment a les estances que 
compten amb calefacció per terra radiant, per 
evitar pèrdues

- Bon aïllament a les cobertes per evitar pèr-
dues

ESTIU. Nit

- Pèrdua de la calor acumulada al llarg del dia a 
les mitgeres i façanes amb gran inèrcia tèrmica.

- Espais tampó a les façanes nord i sud dels 
espais residencials (passadissos d’accés i 
balconades i porxos)

- Bon aïllament de les cobertes per evitar so-
breescalfaments als espais sotacoberta

- Aire exterior refrescat per l’acció de l’aigua en 
moviment del rec


