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INSTAL·LACIONS 11

ENERGIA SOLAR TÈRMICA

Captador Solar pla Eurener 2.5. És un captador disenyat per a captar eficaçment la radiació solar. Assoleix elevades prestacions
energètiques per a la producció d'ACS i el suport a sistemes de calefacció. A continuació en detallem les seves característiques
específiques:

- Carcassa del captador d'alumini anoditzat d'alta qualitat - Vidre solar prismàtic resistent a pedregades
- Fort aïllament lateral de 20mm de fibra de vidre - Absorbent constituït per una sola peça de coure d'alta qualitat
- Fort aïllament posterior de 40mm de fibra de pedra - Revestiment d'una única fulla de titani i soldadures d'ultrasons
- Vidre templat amb baix contingut en ferro, - Aïllament tèrmic de llana mineral
  molt permeable al pas dels rajos solars - Dimensions: 2050x1275x90 mm

Dd (litres ACS/dia) = D dp (volum en litres d'ACS per persona i dia) · P (nombre de persones)
Dd (litres ACS/dia) = 3 litres ACS/dia · pers a 60ºC · 400 persones = 1200 litres ACS/dia

Da (litres ACS/any) = Dd (litres ACS/dia) · 365 dies/any
Da (litres ACS/any) = 1200 litres ACS/dia · 365 dies/any = 438000 litres ACS/any

Prenem com a energia convencional de recolzament l'energia elèctrica, de manera que, d'acord amb la zona climàtica que correspon a la
ciutat de Barcelona (zona II), el sistema ha de cobrir el 63% de la demanda d'ACS diària.

EACS = Da (demanda anual) · ∆T (diferència de temperatura) · Ce (calor específica de l'aigua) ·
· δ (densitat de l'aigua)

Da = 438000 litres ACS/any
∆T = Temperatura sortida - Temperatura entrada = 60ºC - 14ºC = 46ºC
Ce = 1 Kcal/ºC litre = 0,001163 Kwh/ºC kg
δ = 1 Kg/litre

EACS = 438000 litres ACS/any · 46ºC · 0,001163 Kwh/ºC kg · 1 Kg/litre = 23432,12 Kwh/any

EACS solar = EACS (Kwh/any) · Cs (% a cobrir amb el sistema d'energia solar)
EACS solar = 23432,12 Kwh/any · 0,63 = 14762,24 Kwh/any

A (m²) = EACS solar / (I · α · δ · R)

EACS solar = 14762,24 Kwh/any
I (valor d'irradiació solar anual)= Id (valor d'irradiació solar diària) · 365 dies/any

Id = 17,73 MJ/m² dia = 4,925 Kwh/m² dia (dada consultada a l'Atles de radiació solar de Catalunya)
I = 4,925 Kwh/m² dia · 365 dies/any = 1797,625 Kwh/m² any
α = coeficient de reducció per orientació i inclinació

Es determina a partir de gràfic annex, a partir de dos variables: els angles α i β
L'angle és α (perfecta orientació sud) i l'angle β és 35ºC (l'òptim a Barcelona)

α = 1
δ = coeficient de reducció per ombres
      No tenim afectacions d'ombres sobre la superfície de les plaques.
δ = 1
R = rendiment mitjà anual de la instal·lació
      És un valor definit pel fabricant, habitualment al voltant de 0,43.
R = 0,43

A (m²) = 14762,24 Kwh/any / (1797,625 Kwh/m² any · 1 · 1 · 0,43)
A (m²) = 19,1 m²

Els col·lectors triats tenen una superfície de captació de 2,6 m², per tant el nombre de col·lectors necessaris N serà el següent:

N = A(m²) / Acol·lector (m²) = 19,1 m² / 2,6 m²
N = 8 col·lectors

α · δ · r > 20%
α = 1
δ = 1
R = 43%

1  1  43% > 20%

El rendiment de la instal·lació compleix amb els requeriments del CTE.

Tal i com hem explicat amb anterioritat, com que no tenim afectacions d'ombres, no cal realitzar aquesta comprovació.

Vacumulador = VACS solar
A · 50 < Vacumulador < A · 180

19,1 m² · 50 < Vacumulador < 19,1 m² · 180
955 litres < Vacumulador < 3438 litres

Tenint en compte que no es poduiran pics de demanda puntual intensos, sinó que més aviat serà una demanda constant en el temps i
de baixa intensitat, triem un acumulador de  2000 litres (triem un model de ITUR, de mides: 1100 mm de diàmetre x 2510 mm
d'alçada)

Mprimari = (Mcaptador · Atotal)/ Ns

Mprimari = cabal que mou la bomba del circuit primari
Mcaptador = cabal en condicions d'operació (farem servir un valor stàndard de 70 litres/h m²
Atotal = àrea total de col·lectors = 2,6 m² · 8 col·lectors =20,8 m²
Ns = nombre de col·lectors en sèrie = 8 col·lectors

Mprimari = (70 litres/h m² · 20,8 m²) / 8 col·lectors =  182 litres/h

SISTEMA DE RECOLLIDA D'AIGÜES PLUVIALS

El projecte contempla la col·locació d'un acumulador d'aigües pluvials, per tal de reutilitzar-la per al rec de l'hortet a coberta i per
a les cisternes dels lavabos.

- Superfície total de cobertes inclinades (superficies 1 i 2): 290 m²
- Superfície total de terrasses i cobertes planes sense graves (superficies 3, 4, 5, 6 i 7): 585 m²
- Superfície total de recollida:  768 m²

- Superfície de cobertes inclinades: 290 m² x 0,8 = 232 m²
- Superfície de terrasses i cobertes planes sense graves: 585 m² x 0,8 =468 m²
- Superfície total de recollida (minorada):  700 m²

Triem un sistema filtrant ESPA, sotmès a un manteniment regular, de manera que el grau d'efectivitat filtrant és, en el nostre cas,
de 0,9.

Consultant les taules al respecte del Servei Nacional de Meteorologia, obtenim quela precipitació anual mitjana per a la ciutat de
Barcelona és de 658mm.

LRA = 700 m² X 658 mm x 0,9 = 414.540 litres

- Lavabos: 6 l/pers x dia x 150 pers x 365 dies/any = 328.500 litres/any
- Rec de l'hortet de coberta: 10 m² x 60 l/m² any = 600 litres/any
- Demanda anual total en els seveis a cobrir amb aigua pluvial: 329.100 litres

Vu = (valor menor (LRA o Nd) + 5% (factor seguretat) x Cd (constant acumulació)
Cd = 0,143 (per a la ciutat de Barcelona, segons Institut Nacional de Meteorologia)

Vu = (363.847,68 litres + (363.847,68 litres x 0,05)) x 0,143 = 50.631 litres

Triem un dipòsit enterrat, per les gran dimensions que representa i per garantir la qualitat de l'aigua. El situem al pati de l'edifici.
El dipòsit incorpora un sistema de filtració, que elimina les particules capturades directament a la xarxa de sanejament.

Tipus: dipòsit cilíndric enterrat, de polièster reforçat amb fibra de vidre
Dimensions: 3m de diàmetre i 8 metres de longitud
Capacitat: 50.000 litres
Diàmetre conductes: 110mm

SUBMINISTRAMENT AIGUA

El nucli de la instal·lació d'aigua està situat a la planta soterrani, dins un recinte ventilat. Allà hi trobem el comptador (únic), l'acumulador
d'ACS solar i la caldera elèctrica. Des d'aquí arrenquen els muntants i es distribueix a la resta de l'edifici.

TOTAL D'APARELLS AMB SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

P -1 - 4 WC, 3 rentamans, 1 punt neteja
PB - 3 WC, 3 rentamans, 1 punt de neteja, 1 rentaplats, 1 aigüera
P1 - 2 WC, 2 rentamans, 1 punt de neteja
P2 - 2 WC, 2 rentamans, 1 punt de neteja
P3 - 2 rentamans, 1 aixeta aïllada

CABAL INSTAL·LAT EDIFICI

Q instal·lat = 11 WC x 0,1 l/s + 12 rentamans x 0,1l/s + 4 punts neteja x 0,2 l/s + 1 rentaplats x 0,2 l/s + 1 aigüera x 0,3 l/s + 1
aixeta aïllada x 0,2 l/s = 3,8 l/s

CABAL INSTANTANI MÀX. EDIFICI

Q instantani màx.  = 3,8 l/s  x 1/√49-1 = 0,55 l/s

DIMENXIONAMENT CONDUCTES

Velocitat aigua: 1m/s

A partir de l'àbac de 4 columnes determinem un diàmetre interior dels conductes de 25 mm.

Fem servir conductes de plàstic, per ser més lleugers, de ràpida instal·lació i amb alta resistència a la corrossió.
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ESQUEMA FUNCIONAMENT SISTEMA ACS SOLAR I SUBMINISTRAMENT AFS

AFSACS
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SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT

Destaquem la presència d'una Estació Transformadora molt a prop de l'edifici, integrada en el mur de l'espai públic. És per això que no
ens cal generar aquesta instal·lació. Conduïm l'electricitat des d'ella cap a la Caixa General de Protecció, integrada en el sòcol de la façana
del Passatge Felipe de Paz. Des de la caixa general de protecció parteix la linia general d'alimentació, cap al comptador (únic), situat a la
planta soterrani, i la caixa general de regulació (també centralitzada per al conjunt de l'edifici, excepte el bar, que compta amb un quadre
de regulació propi, entenent que pot funcionar amb un horari no coincident amb el del centre).
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1 BAIXANT D'AIGÜES PLUVIALS

2 FILTRE PER ELIMINACIÓ DE RESIDUS DE L'AIGUA
3 DIPÒSIT DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE

4 SISTEMA DE CONTROL I REGULACIÓ AIGUA PLUVIAL-AIGUA CORRENT
5 APORT D'AIGUA CORRENT PROCEDENT DE LA XARXA PÚBLICA
6 MUNTANT DE DISTRIBUCIÓ CAP ALS PUNTS DE CONSUM
   (CISTERNES I HORT)

superfície de recollida pluvials 1

(190 m²)

superfície de recollida pluvials 2

(100 m²)

superfície de recollida pluvials 3

(140 m²)

superfície de recollida pluvials 5

(90 m²)

superfície de recollida pluvials 4

(65 m²)

superfície de recollida pluvials 6

(105 m²)

superfície de recollida pluvials 7

(120 m²)

Estació transformadora (E.T.) - 1
Caixa general de protecció (a façana, accessible des de carrer) - 2

XARXA DE SUBMINISTRAMENT 1

CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ (ACCESSIBLE DES DE L'EXTERIOR) 2
LÍNIA GENERAL D'ALIMENTACIÓ 3

COMPTADOR 4
CAIXA DE L'INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTÈNCIA 5

DISPOSITIUS GENERALS DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ 6
PRESA DE TERRA 7

INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTÈNCIA I 8
   CAIXA DE DISPOSITIUS DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ DEL BAR p

DERIVACIONS 9
CIRCUIT DE SERVEI DE PLANTA SOTERRANI  10

CIRCUIT DE SERVEI DE PLANTA BAIXA 11
CIRCUIT DE SERVEI DEL BAR (INDEPENDITZAT) 12

CIRCUIT DE SERVEI DE PLANTA PRIMERA 13
CIRCUIT DE SERVEI DE PLANTA SEGONA 14

CIRCUIT DE SERVEI DE PLANTA TERCERA (I TERRASSA SUPERIOR) 15

 Xarxa de distribució d'AFS -1
 Clau de registre -2

 Ramal -3
Clau de pas -4

Sistema de regulació aigua pluvial-aigua corrent -5
 Caldera elèctrica -6

 Acumulador ACS solar -7
 Intercanviador d'energia sistema de plaques solars -8

 Dipòsit d'aigües pluvials enterrat -9
 Arqueta sifònica -10

Col·lector -11
 Xarxa de sanejament urbana -12

 Linia general d'alimentació elèctrica -13
 Comptador elèctric i dispositius de control i seguretat -14

 Dispositus de control elèctric del bar, l'espai paral·lel i la sala de concerts -15


