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1. Introducció 

L’objectiu de la regulació és controlar a un equip per tal de mantenir una magnitud 

regulada en un determinat valor al llarg del temps. 

La regulació governa una sèrie d’actuadors basant-se en la informació que li envien uns 

sensors encarregats de mesurar una sèrie de paràmetres que varien amb la evolució del 

sistema, i la seva comparació amb uns valors de consigna preestablerts, corresponents a un 

funcionament normal del sistema a regular. 

En qualsevol instal·lació tèrmica ha de existir un element que determini quan ha de 

existir una aportació d’energia al sistema, i quanta energia és necessària per a assolir l’equilibri 

desitjat. Aquest element és el sistema de regulació, encarregat d’obtenir el grau de confort 

desitjat, i dins de lo possible, minimitzar la despesa energètica per a la seva obtenció. 

 

2. Funcions de la regulació 

Les funcions del sistema de regulació o control són les següents: 

• Establir una estratègia energètica per a gestionar adequadament l’energia 

procedent del camp solar. 

• Actuar sobre el funcionament dels diferents components de la instal·lació com 

per exemple les bombes, servomotors de vàlvules, etc. 

• Permetre la visualització i registre de les variables físiques i de programa 

presents en la instal·lació , com poden ser les temperatures, energia, etc. 

• Permetre la telegestió de la instal·lació des de punts exteriors a la mateixa. 

En definitiva, el sistema de control assegurarà el correcte funcionament de les 

instal·lacions, procurant el bon aprofitament de l’energia solar captada en el camp solar i 

assegurant un ús adequat del sistema convencional de recolzament. 
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3. Tipus de regulació 

L’intercanvi de calor entre dos cossos es veu afavorit quant més gran sigui la diferència 

de temperatura entre els dos. Aquest concepte es en el que es basen la majoria d’estratègies 

de regulació en una instal·lació solar tèrmica, ja que aquest diferencial és necessari per a 

permetre que els sistemes d’intercanvi treballin amb un salt de temperatures suficient. 

En una instal·lació solar tèrmica, el punt a on es registrarà més temperatura és en la 

part superior dels captadors solars, per tant, aquest serà un punt de referència. La part inferior 

del dipòsit acumulador serà un altre punt d’on s’ha de conèixer la temperatura, amb la finalitat 

de saber quin és el diferencial entre ambdós punts i procedir a l’intercanvi d’energia. 

En els captadors solars, el fluid caloportador que circula pel seu interior guanya 

temperatura, i quan aquesta és superior al fluid a escalfar (ACS, aigua de piscina, calefacció, 

etc) han d’activar-se els elements encarregats de realitzar l’intercanvi de calor. Igualment, quan 

els dos fluids adquireixin temperatures semblants, l’intercanvi de calor ja no és possible, i els 

citats elements han de desactivar-se. Aquesta és precisament la primera funció i la més 

important del sistema de regulació. 

A la pràctica, el CTE en el seu apartat 3.3.7 [1] especifica que si s’utilitza un sistema de 

circulació forçada, com és el cas de la instal·lació d’estudi, el control serà de tipus diferencial, i 
l’intercanvi de calor s’iniciarà només quan existeixi una diferència de temperatura major a 7ºC 

entre la temperatura dels captadors solars i la del fluid a escalfar, i es detindrà quan aquesta 

diferència de temperatures sigui menor de 2ºC. La diferència de temperatura entre els punts 

d’arrencada i parada de termòstat diferencial no serà menor de 2ºC. 

3.1. Termòstats diferencials 

Per a realitzar la funció de regulació no és suficient un termòstat simple, que actua 

sobre un valor fix de temperatura, sinó que és necessari utilitzar un dispositiu que pugui actuar 

en funció de la evolució de dues temperatures diferents, és a dir, un termòstat diferencial on el 

seu valor de commutació depengui només de  la diferència entre dos temperatures (captadors 

solars i dipòsit) i no dels seus valors absoluts. 

Aquests termòstats diferencials són el mínim exigible en una instal·lació solar tèrmica de 

circulació forçada i pel seu funcionament disposen de dues entrades per les sondes i una 

sortida (mitjançant un relé o directament control de 230 V) per a l’encesa de la/les bomba/es. 
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El diferencial d’encesa i la histèresi d’apagat solen ser regulables mitjançant 

potenciòmetres o paràmetres. 

 

Figura C3.1. Termòstat diferencial (Font: Salvador Escoda) 

El funcionament en funció de les temperatures queda representat a la Figura C3.2: 

 

Figura C3.2. Funcionament termòstats diferencials. 

Partint d’aquesta regulació bàsica, es poden afegir millores i sofisticacions en els 

diferents models presents en el mercat, de tal manera que es poden realitzar altres funcions 

com poden ser: 

• Funció “anti-gel”: Encén la bomba quan la temperatura en el circuït primari 

descendeix d’un determinat valor. Aquesta funció s’ha de prendre com a 

complementària de l’anticongelant i no com a substitutiva, ja que només 

protegeix fins a cert punt i depèn del subministrament elèctric en aquest 

moment. 
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• Control variable de la bomba: Al disminuir el cabal que circula pels captadors 

solars, augmenta la temperatura de l’aigua de sortida. És una manera d’intentar 

mantenir el diferencial de temperatura sobre el mitjà a escalfar. 

• Cessió d’energia a altres medis: On és possible abocar calor a varis sistemes 

(ACS, piscina, sistema de calefacció) cadascun amb els seus diferencials de 

parada i arrencada, així com les seves prioritats. 

• Estancament: En instal·lacions projectades d’una determinada manera, quan 

no és possible seguir cedint l’energia produïda pels captadors, degut a que ja 

estan cobertes les necessitats previstes o per absència d’aquestes, es pot 

detenir la bomba del circuït primari per a produir el denominat estancament. 

• Estimació de l’energia subministrada: Mitjançant la utilització d’una altra 

sonda de temperatura a la canonada de retorn cap als captadors, i mesurant el 

cabal que subministra la bomba del circuït primari, es pot estimar l’energia 

produïda. 

• Telegestió i telecontrol: Mitjançant connexió via telefònica pot accedir-se al 

control de la instal·lació per a comprovar el funcionament de la mateixa, conèixer 

alarmes provocades per una avaria o mal funcionament, obtenir dades i variar 

alguns paràmetres de consigna. 

Aquest tipus de regulació, amb les seves funcions bàsiques, és el que es selecciona per 

a la instal·lació que s’està projectant. 

3.2. Sistemes amb programació a mida 

Quan es projecta un instal·lació solar que ha d’atendre a diferents demandes 

energètiques (ACS, piscina, calefacció, etc.), o quan una instal·lació solar formarà part d’una 

instal·lació tèrmica de certa complexitat, l’estratègia de regulació ha de contemplar la gestió de 

la totalitat dels elements integrants de la mateixa, amb el fi d’evitar la possible descoordinació 

entre les diferents estratègies individuals que poguessin existir i aconseguir un òptim rendiment 

del conjunt. 
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En aquests casos s’ha de recórrer a sistemes programables a mida, normalment PLC’s 

programables, o a integrar la part solar dins de la regulació pròpia de la instal·lació 

convencional. 

4. Sondes de temperatura 

Constructivament poden distingir-se dos tipus de sonda de temperatura, las de 

superfície i les de immersió. 

• Sondes de superfície: Es superposen a la canonada i realitzen la presa de 

dades per contacte superficial del conducte per on circula el fluid. En funció del 

tipus de conducte i del seu estat superficial, poden mancar de precisió i 

rapidesa. En instal·lacions solars tèrmiques son inadmissibles per aspectes 

reglamentaris i perquè es treballa amb diferencials de temperatura molt petits 

davant la precisió d’aquest tipus de sondes. Un error de 2ºC en la lectura de la 

sonda pot provocar un mal funcionament de la instal·lació per no accionar-se la 

bomba. 

 
Figura C4.1. Sonda de temperatura de superfície. 

• Sondes d’immersió: S’introdueixen en el fluid a mesurar, directament o 

mitjançant beines d’immersió. La presa de dades es realitza directament en el 

fluid. Degut a la seva longitud, en instal·lacions amb diàmetres petits s’han de 

col·locar amb forma de “T”. De qualsevol manera l’element sensible ha de rebre 

el cabal de fluid per a una correcta lectura. 

 
Figura C4.2. Sonda de temperatura d’immersió. 
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4.1. Sondes de temperatura situades en els captadors 

Poden col·locar-se en l’interior de la canonada: 

• Del captador: En aquest cas la sonda està banyada pel fluid caloportador de la 

zona alta del captador. En quan el captador rebi energia, s’arribarà de forma 

ràpida a la senyal de consigna, degut a que el fluid més calent es concentrarà a 

la part superior del mateix. Si la regulació té un cicle d’histèresi molt petit, pot 

provocar que quan s’activin les bombes del primari, el fluid més calent situat a la 

part superior del captador es vegi reemplaçat paulatinament per un altre més 

fred provinent de la part inferior del mateix, el que obligaria al sistema de 

regulació a donar ordre de parada a les bombes fins que torni a pujar la 

temperatura, provocant petits cicles de arrencada i parada successius, sobretot 

quan la radiació és baixa. 

 

Figura C4.3. Sonda de temperatura situada al captador (Font: Bureau Veritas Formación). 

• De connexió entre el captador i la xarxa hidràulica: S’ha de col·locar sempre 

lo més propera que es pugui al captador. En aquest cas, el sistema triga més 

temps en assolir la temperatura de consigna per a procedir a l’arrencada de les 

bombes, degut a que la seva situació és externa al fluid caloportador. 

 

Figura C4.4. Sonda de temperatura entre captador i xarxa hidràulica (Font: Bureau Veritas Formación). 
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S’ha de tenir en compte que si les sondes es col·loquen molt separades del captador, el 

sistema no funcionarà com s’espera en un principi. Això és degut a que la sonda rebrà la calor 

que arriba a través de la conducció, i si hi ha molta distància entre la sonda i el captador, el 

sistema trigarà molt en arribar a la temperatura de consigna, pel que la instal·lació tindrà un 

rendiment baix. 

La ubicació de la sonda de temperatura en el camp solar per tant, sempre ha de 

realitzar-se a la sortida de la canonada que connecta la part calenta del captador o grup de 

captadors cap a l’acumulador solar. 

Quan es dissenyi una instal·lació amb varies bateries de captadors, ha d’escollir-se 

aquella que estigui menys influenciada per ombres, corrents d’aire, etc. 

4.2. Sondes situades en els dipòsits 

En aquest cas, les sondes del sistema solar que determinen e diferencial del 

funcionament del sistema d’intercanvi han de situar-se en la part inferior del dipòsit 

d’acumulació per a que el diferencial de temperatures sigui el més gran possible. La situació de 

la sonda no ha de veure’s influenciada per la circulació del circuït secundari o per l’escalfament 

de l’intercanviador si aquest estigués incorporat. 

Per altra banda, es convenient instal·lar una segona sonda a la part superior del dipòsit 

que limiti la temperatura d’acumulació, amb la finalitat de protegir al dipòsit i demés elements 

integrants de la instal·lació, d’un funcionament a temperatures superiors a les de disseny 

establertes pel fabricant. En aquest cas, la sonda ha d’estar situada en el punt més alt del 

dipòsit, que és on es troba l’aigua a major temperatura degut a l’efecte de l’estratificació. 

Aquesta sonda ordenarà la parada de la/es bomba/es si arriba a la seva temperatura de 

consigna i les tornarà a arrencar quan detecti temperatures inferiors. 

4.3. Sondes situades a la xarxa hidràulica    

Pot ser que per raons de funcionament d’una instal·lació sigui necessari conèixer la 

temperatura del fluid que circula per la xarxa hidràulica, com per exemple en els circuïts de 

retorn de calefacció o ACS, per procurar la protecció d’algun element integrant de la instal·lació, 

de manera que com a conseqüència de la lectura d’aquesta temperatura es pugui accionar una 

electrovàlvula, controlar la parada o arrencada d’una bomba o qualsevol altra funció que es 

consideri. 
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En aquest cas el dissenyador haurà de parar esment a l’emplaçament de la sonda de 

temperatura, de manera que la lectura d’aquesta proporcioni la informació adequada com per a 

que el sistema de regulació pugui actuar correctament, tant al que fa referència a l’aspecte 

diferencial de temperatura, com al temps de resposta del sistema. 

5. Sistema de mesura 

El CTE en el seu apartat 3.3.8 de la secció HE 4 [1], estableix que per a  instal·lacions 

de més de 20 m2, s’haurà de disposar de com a mínim un sistema analògic de mesura local i 

registre de dades que indiqui, com a mínim, les següents variables: 

• Temperatura d’entrada de l’aigua freda de la xarxa. 

• Temperatura de sortida de l’acumulador solar. 

• Cabal de l’aigua freda de la xarxa. 

El tractament d’aquestes dades al menys proporcionarà l’energia solar tèrmica 

acumulada al llarg del temps. 

Les instal·lacions objectes d’aquest projecte, disposen d’una superfície de captació de 

12,45 m2, pel que aquest apartat no els hi és d’aplicació. 

6. Cas concret de la instal·lació de Montgat 

En el cas concret de Montgat, on la acumulació no és centralitzada sinó distribuïda 

individualment a cada vivenda, l’estratègia a seguir és la següent: 

• Es col·locarà una sonda de temperatura per immersió a la sortida dels 

captadors. 

• Davant la complexitat de ficar una sonda de temperatura a la part inferior de 

cada dipòsit d’acumulació  per a obtenir el diferencial de temperatures que 

donaran l’ordre d’arrencada i parada de la bomba, s’opta per col·locar una 

sonda de temperatura en el circuït de retorn a captadors, abans de la bomba, 

per a protegir-la degut a que la màxima temperatura de fluid que pot bombejar 

és 120ºC (igual que la màxima als captadors amb impulsió). Serà aquesta 

sonda juntament amb la dels captadors, la que determinarà la parada o 

arrencada de la bomba. Aquest esquema es mostra a la Figura C6.1. 
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Figura C6.1. Esquema de regulació. 

• Per altra banda, es col·locarà una sonda de temperatura a la part superior 

de cada un dels interacumuladors. Aquesta sonda, estarà a la vegada 

connectada a una vàlvula de tres vies “tot-res” de manera que quan un 

interacumulador hagi arribat a la temperatura de consigna, es desconnecti 

del circuït primari i els que encara s’estiguin escalfant, continuïn rebent 

l’energia del fluid caloportador, sense necessitat d’actuar sobre la bomba del 

primari. 

 

Figura C6.2. Esquema sonda de temperatura a l’interacumulador. 
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