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2. INTRODUCCIÓ I OBJECTIU  

2.1. INTRODUCCIÓ 

Actualment la societat es troba en un moment crític, cada dia som més conscients de que 

la nostra activitat diària afecta al medi natural i de la necessitat de respectar el nostre 

planeta per tal de garantir la continuïtat, supervivència i sostenibilitat dels ecosistemes. 

 

La contribució de l’energia solar tèrmica al consum energètic mundial és molt reduïda, tot i 

que es comencen a notar certs símptomes de canvi que permeten ser optimistes de cara 

al futur. A l’augment de l’interès dels ciutadans per aquest tipus de solucions energètiques 

hi hem d’afegir els ajuts i incentius que s’han posat en funcionament a molts països del 

món, i la reducció de preus dels captadors solars en alguns mercats especialment actius 

com és el cas de China o el Japó. Així, els Estats, que cada vegada són més conscients 

de les conseqüències de la societat consumista en excés a la que ens hem anat avocant, 

intenten frenar el procés i reduir-ne les conseqüències, establint mesures i intentant 

fomentar la consciència de sostenibilitat i l’aprofitament de les energies renovables. 

 

Un exemple d’aquesta política és la normativa que estableix l’obligatorietat d’instal·lar 

sistemes d’energia solar tèrmica a les construccions de nova edificació, per tal d’escalfar 

l’aigua sanitària i les piscines cobertes o la potenciació dels ajuts econòmics per part de 

les diferents administracions públiques territorials per dur a terme les obres necessàries 

per instal·lar sistemes que permetin l’ús d’energies renovables. 

 

Tot i això, la capacitat d’energia solar instal·lada al món supera a la d’altres energies 

renovables amb un índex de desenvolupament alt, com l’energia eòlica. Amb una potència 

instal·lada de 98,4 GW tèrmics a finals del 2004 (segons dades del Solar Heat Worldwide 

2004), la solar  tèrmica ha assolit uns nivells de popularitat que fa uns anys eren 

impensables, no només pel que fa referència a la producció d’aigua calenta si no que 

també a la calefacció d’habitatges. 

 

Avui en dia, la major part dels captadors solars instal·lats al món tenen com a finalitat 

produir aigua calenta per ús domèstic. A aquesta aplicació s’hi destina l’esforç de la 

majoria dels mercats nacionals importants, encara que el tipus i la dimensió de les 

instal·lacions, així com el percentatge total de la demanda que cobreix, varia en funció de 

la zona del món que fem referència. 



Telemanteniment d’una xarxa d’instal·lacions solars tèrmiques  
 

INTRODUCCIÓ I OBJECTIU   9 

 

Una altra aplicació important és l’aportació d’energia solar en sistemes de calefacció, que 

resulta especialment interessant en països freds i s’utilitza cada cop més tant per a 

vivendes familiars com per a tot tipus d’instal·lacions col·lectives. Es tracta d’una opció 

cada vegada més valorada en països com la Xina, Austràlia, Nova Zelanda o Europa en 

general, on es comprèn l’edificació des d’una perspectiva global en que l’energia solar pot 

oferir solucions integrades en molts àmbits diversos, i la calefacció constitueix un 

potencial molt atractiu. 

 

Finalment, entre les aplicacions de l’energia solar tèrmica al món cal destacar també la 

climatització de l’aigua per a piscines. Aquesta aplicació té gran importància en països 

com els Estats Units, Canadà, Austràlia i Àustria. 
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2.2. OBJECTIU  

El motiu del present projecte és el de incorporar un sistema d'escalfament de l'aigua per 

mitjà de l'energia solar a una vivenda unifamiliar situada a la urbanització Mirador de 

Montserrat, pertanyent a Santpedor. 

 

Es pretén que aquest sistema d’escalfament d’aigua cobreixi el 100% de les necessitats 

d’aigua calenta sanitària de consum a la vivenda. Per fer-ho cal augmentar la superfície 

de captació solar per tal d’assolir la demanda en els mesos de menor radiació solar. Una 

instal·lació solar tèrmica convencional es calcula de manera que l’aportació d’energia no 

superi en cap cas les necessitats de consum energètic, ja que si això succeís caldria 

modificar tota la instal·lació: sistema de canonades, volum de captadors, vasos 

d’expansió, etc. Així, si el que es vol és cobrir el total de les necessitats energètiques 

caldrà adaptar el sistema solar a aquestes necessitats a cada moment, partint de la base 

que sempre serà possible assolir aquest nivell d’energia. És per aquest motiu que es 

realitzarà el càlcul de la instal·lació per tal que es puguin cobrir aquestes necessitats en 

els pitjors mesos de l’any, en els quals l’aportació solar és mínima. Això implicarà un 

superàvit d’energia en alguns mesos, ja que el sistema de captació solar és el mateix i no 

interessa modificar els elements de la instal·lació en absolut. 

 

Per tant, l’única opció viable per tal d’adaptar la instal·lació solar tèrmica a les necessitats 

de consum energètic sense canviar elements de la instal·lació, és variar la superfície 

captadora, adaptant-la a les necessitats de cada moment. Per variar la superfície de 

captació s’ha optat per la utilització de persianes aïllants i motoritzades, que alhora de 

limitar la superfície dels captadors solars segons convingui, ajudaran a mantenir la 

temperatura del sistema captador i, per tant, la temperatura de l’aigua en cas que el nivell 

de radiació solar sigui molt baix o nul. D’aquesta manera s’optimitzarà el rendiment del 

sistema de captació solar, ja que s’apaivagaran les variacions de temperatura que es 

puguin produir als captadors en alguns casos. Per exemple, quan el nivell de radiació 

solar sigui mínim o simplement no hi hagi aportació solar (de nit) i la temperatura exterior 

sigui relativament baixa, el sistema de persianes aïllarà la superfície captadora del fred 

extern i d’aquesta manera mantindrà de forma més efectiva la temperatura del fluid 

termòfor aconseguida prèviament pels capadors, amb l’objectiu de mantenir constant la 

temperatura de l’aigua calenta sanitària. 
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A més a més, cal un sistema que reguli i controli constantment les persianes, variant el 

seu estat segons l’aportació energètica i les necessitats de consum. Aquesta funció s’ha 

d’efectuar de forma totalment automatitzada i que actuï de manera intel·ligent. Per tant, és 

imprescindible dissenyar un sistema que llegeixi i interpreti l’estat de la instal·lació solar 

tèrmica i seguidament reguli la superfície de captació per mitjà de les persianes 

motoritzades segons convingui. 

 

Així, un dels objectius principals d’aquest projecte és el de dissenyar un sistema de 

regulació i control automàtic que es comuniqui amb la instal·lació solar tèrmica, utilitzant 

sensors, i actuï sobre les persianes per variar la superfície de captació solar. Per realitzar 

la lectura i interpretació del sistema solar i controlar el moviment de les persianes 

s’utilitzarà un microcontrolador programable, concretament el PIC 16F876A. Aquest 

integrat, les característiques del qual es mostren a l’Annex XXX, es programarà de 

manera tal que, a part de regular la posició de les persianes a partir de la lectura de 

temperatures i radiació solar, s’hi pugui establir comunicació des d’un ordinador remot 

situat a l’estació central de control i, així, fer un seguiment del funcionament de la 

instal·lació solar tèrmica i modificar-ne paràmetres, en cas que fos necessari, directament 

des de l’estació de control remota, sense necessitat de desplaçar-se fins al lloc on es trobi 

situada la instal·lació en qüestió. D’aquesta forma serà possible establir comunicació amb 

diverses instal·lacions i així crear una xarxa d’instal·lacions solars tèrmiques a la qual 

podrem accedir des de l’ordinador central per tal de fer-ne el telemanteniment.
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3. LOCALITZACIÓ  
 

La instal·lació es realitzarà en un habitatge unifamiliar situat a la intersecció entre el Carrer 

Prunera i el Carrer Avellaner, en la urbanització El Mirador de Montserrat a la població de 

Santpedor (comarca del Bages). 

 

L’habitatge serà de nova construcció i disposarà d’una sala destinada a calefacció i 

maquinaria hidràulica de piscina on hi situarem l’acumulador i l’equip de seguretat. 

 

La casa estarà habitada per 4 persones durant la totalitat de l’any, exceptuant casos 

puntuals.  

 

La posició on es col·locaran les plaques està exempta de ombres i orientada al sud amb 

0º de desviació. 

 

 

 

Figura 1. Localització 
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4. ESTUDI DE LA DEMNDA ENERGÈTICA  
 

4.1. CÀLCUL DE CONSUMS  
 

En primer lloc, el que cal fer és determinar el consum diari d’ACS. En el cas d’una vivenda 

unifamiliar el consum és de 30 litres per persona i dia a una temperatura de 60 ºC, segons 

la següent taula: 

 

Tot i això, s’ha realitzat un estudi previ del consum real de la família, basant-nos en la 

següent taula: 

 

 

Taula 2. Cabal instantani mínim per cada tipus d’ap arell segons el “Documento Básico HS de 

Salubridad”. 

 

Taula 1. Demanda de referència a 60 ºC segons el “D ocumento Básico HE Ahorro de Energía”  
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A continuació es mostra la taula del consum d’ACS aproximat per persona i dia dels 

aparells més utilitzats a l’habitatge (cal tenir present que un dm3 equival a un litre): 

 

Així, obtenim que el consum total d’ACS per persona és de 79.9 litres al dia, que 

arrodonirem a 80 litres per tal de facilitar els càlculs. 

 

Després d’haver determinat el consum passarem a calcular el volum d’ACS a l’habitatge, 

tenint en compte el nombre de persones que hi conviuen són quatre. Per fer-ho utilitzarem 

la següent expressió: 

usuaripersones vnV ·=  

 On: V  és el volum total d’ACS a la vivenda 

  personesn  és el nombre de persones a l’habitatge 

  usuariv  és el volum diari d’ACS per usuari 

 

Una vegada hem calculat el volum d’aigua calenta sanitària a l’habitatge, calcularem el 

salt tèrmic entre l’aigua provinent de la xarxa i l’aigua de servei. Això ho farem mitjançant 

l’expressió: 

xarxaservei TTT −=∆  

On: 

T∆  és el salt tèrmic expressat en ºC 

 serveiT  és la temperatura d’aigua calenta de consum. En el nostre cas és de 60 ºC 

xarxaT  és la temperatura a la que arriba l’aigua freda que prové des de la xarxa de 

distribució (ºC) 

 

Tipus d’aparell 
Cabal instantani mínim d’ACS 

(L/s) 

Temps mig d’ús 

diari 

(s) 

Cabal utilitzat 

(L) 

Labavo 0.065 20 1.3 

Dutxa 0.10 330 33 

Bidet 0.065 240 15.6 

Pica domèstica 0.10 300 30 

  Cabal total (L) 79.9 

Taula 3. Consum d’ACS per persona i dia 
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Per tal de determinar la xarxaT  utilitzarem la següent taula, on es donen les diferents 

temperatures d’aigua de xarxa, per províncies i mesos: 

 

Un cop coneixem el volum diari d’aigua a escalfar i el salt tèrmic necessari, calculem 

l’energia necessària per mitjà de l’expressió: 

TcVQ e ∆= ···δ  

 On: 

Q  és la quantitat de calor necessària (kcal) 

V  és el volum total d’ACS a l’habitatge (L) 

δ  és la densitat de l’aigua (1 kg/L) 

ec  és la calor específica de l’aigua (1kcal/kg ºC) 

T∆  és el salt tèrmic 

 

A partir de les dades de consum calcularem la demanda energètica que tindrem a cada 

mes: 

Taula 5. Demanda energètica diària per mes  

Taula 4. Temperatura mitjana mensual de l’aigua fre da de xarxa a les províncies de Catalunya (ºC)  

“Energia Solar Tèrmica. Quadern pràctic per a insta l·ladors”. 

Volum mitjà ( l / dia ) Temp. Xarxa (ºC) Temp. Consum (ºC) ∆T Demanda (Kcal/dia) Demanda (kWh/dia)
 Gener 320 8 60 52 16640 19,35
 Febrer 320 9 60 51 16320 18,98
 Març 320 11 60 49 15680 18,23
 Abril 320 13 60 47 15040 17,49
 Maig 320 14 60 46 14720 17,12
 Juny 320 15 60 45 14400 16,74
 Juliol 320 16 60 44 14080 16,37
 Agost 320 15 60 45 14400 16,74
 Setembre 320 14 60 46 14720 17,12
 Octubre 320 13 60 47 15040 17,49
 Novembre 320 11 60 49 15680 18,23
 Desembre 320 8 60 52 16640 19,35
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5. DISSENY DE LA INSTAL·LACIÓ CONVENCIONAL  

 

La instal·lació solar tèrmica que es durà a terme estarà formada pels següents sistemes: 

• Sistema de captació 

• Circuit primari 

• Circuit secundari 

• Sistema de suport 

• Sistema de regulació i control 

 

El sistema de captació estarà format per un conjunt de captadors solars connectats en 

paral·lel. Aquests seran els encarregats de rebre l’energia del sol en forma de calor i 

transferir-la al circuit primari. 

 

El circuit primari és un circuit tancat que s’encarregarà de transportar l’energia recollida 

pels captadors fins a l’acumulador, el qual estarà dotat d’un bescanviador. 

 

El circuit secundari s’encarregarà de transportar la calor del circuit primari als punts de 

consum. 

 

Per a un bon funcionament, ja sigui tant en rendiment com en seguretat, la instal·lació 

consta d’una sèrie d’elements de regulació i control. 
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5.1. DIMENSIONAT DE LA INSTAL·LACIÓ  
 

5.1.1. Dimensionat de la superfície de captadors  
 
Una vegada coneixem les necessitats energètiques de l’habitatge, el següent pas a fer és 

dimensionar el sistema de captació. Per tal de dur a terme aquest dimensionat, farem 

servir l’Atlas de radiació solar a Catalunya editat per l’Institut Català d’Energia. 

 

Ens fixarem en les taules de radiació solar global diària a l’estació de Manresa, tenint en 

compte que l’habitatge té una orientació de 0º: 

 

 

Els captadors escollits per a recollir l’energia solar són els VFK 145 V de VAILLANT 

(Veure característiques a l’Annex III ). Aquests són captadors plans que tenen un 

rendiment màxim de 0,8 i uns factors de pèrdues de 0,37 i 0,0012. S’instal·laran amb el 

sistema de muntatge i els suports que ens subministra el fabricant.  

La inclinació dels captadors serà de 45º i la orientació serà sud. 

 

Taula 6. Nivells de radiació solar global diària so bre superfícies inclinades (MJ/m 2/dia) a l’estació de 

Manresa 
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Per determinar la radiació solar, les hores de Sol i la temperatura mitja diürna s’han extret 

dades de l’”Atles de Radiació Solar de Catalunya”, l’”Energia Solar Tèrmica. Quadern 

pràctic per a instal·ladors” i l’”Institut Meteorològic de Catalunya”. 

 

 

 

 

 

Mitjançant algunes d’aquestes dades calculem la intensitat de radiació segons la fórmula: 

( )
( ) 








⋅=

hsoldeHores

mhWsolarRadiació
I

2/·
1000  , expressada en W/m2 

 

Un cop fet això, passem a determinar el rendiment del captador solar que es calcula 

mitjançant la fórmula següent cedida pel fabricant: 
2*0021,0*3125,0806,0 TT −−=η  

On: 

  0,8 és el rendiment màxim teòric 

  T* és la temperatura adimensional 

  0,37 i 0,0012 són els factors de pèrdues 

 

Podem calcular el valor de la temperatura adimensional (T*) segons la fórmula: 

( )( )( )
( )2

2
0 /

º
/*

mWI

CTT
mWUT xarxaservei −=  

 On: 

  0U  és el coeficient normalitzat (10 W/m2) 

Taula 8. Hores de llum solar a Catalunya  

 

Taula 7. Temperatures mitjanes diürnes a Catalunya 



Telemanteniment d’una xarxa d’instal·lacions solars tèrmiques  

DISSENY DE LA INSTAL·LACIÓ CONVENCIONAL  19 

  serveiT  és la temperatura pel consum, 60 ºC 

  xarxaT  és la temperatura de l’aigua freda provinent de la xarxa (ºC) 

  I  és la intensitat de radiació (W/m2) 

 

Ara que ja sabem el rendiment que ens donarà el captador, calculem l’energia aprofitada 

per metre quadrat de captador, que es calcula fent el producte de la radiació solar i el 

rendiment del captador: 

( ) ( )2/··2 mhkWsolarRadiacióE
mper

η=  

 

 

La Superfície total de captació necessària per cobrir el 100% de les necessitats s’obté a 

partir del quocient entre la radiació solar i l’energia aprofitada per metre quadrat de 

captador: 

E

solarRadiació
captaciótotalSuperfície = , expressada en m2 

 

Una vegada hem deduït la superfície total de captació que necessitem, podem calcular 

l’energia aprofitada per la superfície captadora, que és el resultat del producte entre 

l’energia aprofitada per metre quadrat de captador i la superfície útil de captació. 

( ) ( )hkWcaptadorSuperfícieEE
mper

·2 ⋅=  

 

Ara, per determinar el nombre de captadors necessaris únicament cal dividir la superfície 

total de captació entre la superfície útil del captador: 

( )
( )2

2

.
mcaptadorSuperfície

mcaptaciótotalSuperfície
captadorsNúm =  

 

Finalment, obtindrem la fracció solar dividint l’energia consumida entre l’energia aprofitada 

pels captadors necessaris.   

( )
( )hkWE

hkWE
FS

captadorsaprofitada

consumida

·

·=  
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El dimensionat de la superfície captadora s’ha realitzat mitjançant un full de càlcul propi 

amb fórmules referents a energia solar i que es mostra de manera gràfica a les següents 

taules: 

 
Taula 9. Resum dels  valors energètics per mesos 

 
 
 
 
 
 
 

abril
320 320 320 320 320 320
8 9 11 13 14 15

60 60 60 60 60 60
52 51 49 47 46 45

16640 16320 15680 15040 14720 14400
19,35 18,98 18,23 17,49 17,12 16,74
11,86 14,71 17,9 20,08 20,98 21,14
3,29 4,09 4,97 5,58 5,83 5,87
7,5 8 9 9,5 9,5 9,5

439,26 510,76 552,47 587,13 613,45 618,13
11 12 14 17 20 24

Captador 0,8-0,37T-0,0012T(2) 0,39 0,45 0,49 0,53 0,56 0,58
1,27 1,84 2,44 2,95 3,25 3,43

15,22 10,29 7,47 5,93 5,26 4,88
2,5
2,54 3,69 4,88 5,89 6,51 6,86

13,14 19,43 26,79 33,7 38,01 40,97
5,97 8,67 11,48 13,85 15,29 16,12

30,87 45,66 62,95 79,21 89,33 96,28

Gener Febrer Març Maig Juny
Volum
Tº xarxa
Tº servei
∆t
Energia consumida Kcal
Energia consumida Kwh
Radiació a 45º MJ m2 dia
Radiació a 45º Kwh/m2
Hores de Sol
Intensitat
Tº mitja diürna

E aprofitada  per m2 de captador
Superfície Captador si volem cobrir el 100%
Nº captadors
E aprofitada per 1 captador
Fracció Solar amb 1 captador
E aprofitada amb 2 captadors
Fracció Solar amb 2 captadors

Juliol Agost Septembre octubre Novembre Desembre
Volum 320 320 320 320 320 320
Tº xarxa 16 15 14 13 11 8
Tº servei 60 60 60 60 60 60

44 45 46 47 49 52
Energia consumida Kcal 14080 14400 14720 15040 15680 16640
Energia consumida Kwh 16,37 16,74 17,12 17,49 18,23 19,35
Radiació a 45º MJ m2 dia 18,07 18,56 18,09 16,06 13,34 11,43
Radiació a 45º Kwh/m2 5,02 5,16 5,03 4,46 3,71 3,18
Hores de Sol 9,5 9,5 9 9 8 7
Intensitat 528,36 542,69 558,33 495,68 463,19 453,57
Tº mitja diürna 26 26 24 20 16 12
Captador 0,8-0,37T-0,0012T(2) 0,56 0,57 0,56 0,5 0,45 0,41
E aprofitada  per m2 de captador 2,82 2,93 2,82 2,23 1,66 1,29
Superfície Captador si volem cobrir el 100% 5,81 5,72 6,07 7,83 11 14,97
Nº captadors
E aprofitada per 1 captador 5,64 5,85 5,64 4,47 3,32 2,59
Fracció Solar amb 1 captador 34,42 34,96 32,94 25,54 18,19 13,36
E aprofitada amb 2 captadors 13,24 13,76 13,25 10,5 7,79 6,07
Fracció Solar amb 2 captadors 80,9 82,16 77,4 60,02 42,74 31,4

∆t
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Gràcies a les dades calculades a la taula anterior, en podem extreure el següent gràfic on 
podem observar la relació entre la demanda energètica envers a la aportació que rebem 
dels captadors solars. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

5.1.2. Dimensionat del volum d’acumulació  
 

Decidim un volum d’acumulació de 300 L ja que el consum mitjà és de 320 L i, per tant, 

complim amb la normativa si: 

 

a) El volum total d’acumulació està entre el 80% el 120% del volum d’aigua utilitzat en 

el consum: 

300 / 320 = 0,9375  

 

Com podem observar el volum d’acumulació és del 93,75% del consum mitjà i ens 

trobem, doncs, dins del rang que exigeix la normativa. 

 

Gener
Febrer
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abril

Maig
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Juliol
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Septembre
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0
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20

25

Relacio necessitats-aportació

Energia consumida Kwh E aprofi tada amb 2 
captadors

E aprofi tada per 1 captador

 
Gràfic 1. Relació necessitats-aportació energètica 
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b) L’àrea total de captadors està compresa entre els valors següents: 

 

60 < V / S < 100 

on: 

 V és el volum d’acumulació 

 S la superfície de captació 

 

Sabem que el volum d’acumulació és de 300 litres i cada captador té una superfície de 

captació de 2,35 m2, que sumen un total de 4,7 m2. 

Comprovem: 

300 / 4,7 = 63,8297 

 

Com podem veure, el resultat es troba dins del rang demanat i, per tant, es compleix la 

normativa. 

 

5.1.3. Selecció de la configuració bàsica  
 

La instal·lació seguirà els següents criteris: 

 

1. Circulació forçada: l’elecció es basa principalment en la impossibilitat de situar 

l‘acumulador solar per sobre de les plaques per falta d’espai. 

 

2. Sistema amb bescanviador de calor: impossibilitat d’utilitzar un sistema directe 

degut a l’existència de glaçades. El bescanviador es trobarà situat dins de 

l’acumulador, ja que la instal·lació no requereix un volum d’acumulació molt gran. 

 

3. Sistema d’energia auxiliar al dipòsit secundari, donarem prioritat al dipòsit solar. 

 

4. Circuit primari tancat.  
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5.2. SELECCIÓ DEL FLUID TERMÒFOR  
 

A la zona on realitzarem la instal·lació, el risc de glaçades és molt elevat. Per tant, ens 

veurem obligats a incorporar un líquid anticongelant dins del circuit primari barrejat amb 

l’aigua. El fluid escollit per la mescla serà propilenglicol. 

 

La temperatura mínima de Manresa és de -20ºC raó per la qual la instal·lació haurà 

d’estar preparada per a temperatures 5ºC inferiors a la temperatura mínima, es a dir,  

-25ºC. Per resistir aquesta temperatura la concentració en pes de propilenglicol serà del 

45%. 

 

Per calcular la quantitat de propilenglicol que haurem d’afegir a la mescla en basarem en 

els següents càlculs: 

Primer hem de saber el volum total en litres de fluid que circularà pel circuit primari. 

· 12,197m de canonada de 16mm de diàmetre interior suposen 2,45 litres. 

· L’acumulador té un volum de 10 litres dins el seu serpentí. 

· Els captadors contenen 1,25 litres dins el seu serpentí, tenim 2 captadors, per tant 2,5 

litres. 

El volum total dona com a resultat 14,95 litres, encara que utilitzarem el valor de 15 litres 

per tenir un petit marge de seguretat. 

 

Un cop coneixem el volum total, calculem la quantitat de litres de propilenglicol al 100% 

que faria falta per tot el volum de fluid de la instal·lació: 

 

concentració pes propilenglicol · Volum total instal·lació = quantitat propilenglicol al 100% 

45% · 15 = 6,75 litres propilenglicol al 100% 

  

Tot seguit calcularem quants litres de la concentració triada faran falta per cobrir aquests 

6,75 l al 100%: 

La concentració utilitzada serà del 57% ( SOLARFLUID -38) (Annex VII) 

 

Per tant: 

6,75 l = x · 0,57 

 

x = 11,84 l de concentració al 57%  
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5.3. DISSENY DEL SISTEMA DE CAPTACIÓ  
 

Com ja s’ha explicat abans, la inclinació dels captadors serà de 60º i la orientació serà 

sud. El col·lector utilitzat és el VFK 145 V de VAILLANT (Annex III). S’instal·laran 2 

pannells col·locats en paral·lel de la següent forma: 

 

 

Pel que fa a la estructura de suport dels col·lectors, el fabricant ens subministrarà els 

elements necessaris realitzats en alumini amb alta resistència a la corrosió i un pes reduït. 

La seva configuració ha estat dissenyada perquè el muntatge es realitzi mitjançant el 

sistema “plug and play”  i així minimitzar tant el temps de muntatge com el nombre de 

peces a utilitzar. 

 

 
Figura 2. Esquema representatiu de la instal·lació dels captadors  
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5.4. DISSENY DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓ I ACUMULACI Ó 

 

5.4.1. Sistema bescanviador, acumulador i energia a uxiliar 

El volum d’acumulació serà de 300 litres com hem especificat anteriorment. 

L’acumulador escollit és VITOCELL V100 de Viessman, que incorpora un bescanviador 

interior de serpentí. (Veure característiques al Annex IV ). 

La superfície d’intercanvi de l’acumulador ha d’estar compresa entre 1/4 i 1/3 de la 

superfície total col·lectora. En el nostre cas la superfície captadora és de 4,7 m2 i la 

superfície del bescanviador de serpentí interior és de 1,5 m2, que està compres entre els 

valor anteriorment citats. 

El sistema auxiliar consisteix en una caldera la qual escalfarà l’aigua provinent de 

l’acumulador en cas que la seva temperatura sigui inferior a 60ºC. 

 

5.4.2. Circuit hidràulic 
 

Ens basarem en el següent gràfic: 

 

 
Figura 3. Càlcul de les pèrdues de càrrega 
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Calculem ara les pèrdues de càrrega del sistema primari. 

 

Segons el gràfic, hem obtingut que les pèrdues de càrrega per metre de canonada són de   

20 mmca. Això vol dir que pels 12,197 metres de canonada tindrem unes pèrdues de 

càrrega de 243,94 mmca. 

Considerarem un 25% del total de les pèrdues de càrrega, les que es produiran als 

accessoris. Aplicant una senzilla fórmula obtindrem que les pèrdues de càrrega als 

accessoris són de 60,98 mmca. 

Així doncs la suma de les pèrdues a la canonada més les pèrdues als accessoris dóna 

com a resultat unes pèrdues totals de 304,92 mmca. 

 

Per mitjà del següent gràfic obtenim que amb la bomba més petita de la gamma superem 

les nostres pèrdues de càrrega. 

 

La bomba escollida és la UP 25 – 40. 

 

 
Gràfic 2. Selecció de la bomba de circulació 
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5.4.3. Dimensionat del Vas d’expansió  
 

Per dimensionar el vas d’expansió tancat utilitzarem la següent expressió: 

( )hVV T ·01,02,0 +=  

On: 

  V  =  volum del vas d’expansió 

  TV =  volum total de la instal·lació 

h  =  diferència de metres entre el punt més alt de la instal·lació  i el punt 

més baix. 

 

Com hem comprovat abans, el volum total de la instal·lació és de 15 litres, i la distància 

entre el punt més alt i el més baix és de 2,777m.  

Per a aquests valors obtenim un vas d’expansió de 3,41 litres, encara que en triarem un 

de 5 litres per facilitats a l’hora de trobar el material. 

 

5.4.4. Purgadors  
 

Els captadors disposaran d’un sistema de purga format per purgadors automàtics el volum 

dels quals calcularem tot seguit. 

 El volum ha de ser de 15 cm3 per metre quadrat de captador, es a dir, per 4,7 m2 de 

superfície captadora tindrem un volum total de 70,5 cm3. 

Figura 4. Característiques de la bomba de circulaci ó 
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5.5. SISTEMA DE REGULACIÓ I CONTROL  
 

El sistema emprat en el control i la regulació del sistema consisteix en un termòstat 

diferencial que controlarà l’electrocirculador. El termòstat consta de 6 entrades on hi 

col·locarem dues sondes que situarem a la sortida d’aigua calenta de les plaques i a la 

part del acumulador especificada, respectivament (veure característiques a l’Annex V). 

Incorporarem també una vàlvula de 3 vies a la sortida del acumulador d'ACS com a 

sistema de seguretat addicional de manera que, en cas que el sistema d’escalfament 

d’aigua mitjançant energia solar tingués algun tipus de problema, la caldera podria agafar 

l’aigua directament de la xarxa com és el cas normal en instal·lacions sense sistemes de 

captació solar tèrmics. 

 

5.6. AÏLLAMENT  
 

L’aïllament tèrmic de les canonades del circuit primari és farà amb aïllant tubular K FLEX 

ST. El gruix d’aïllament serà de 30mm per l’exterior i 20mm per l’interior (veure caracte-

rístiques a l’Annex VI). 

 

En el nostre cas tenim menys de cinc metres de canonada interior així que utilitzarem el 

mateix aïllant que en les canonades exteriors. Utilitzarem 32 x 18. 

El total de material d’aïllament emprat en la instal·lació serà de 13m. 

 

5.7. MANTENIMENT 
 

Com en qualsevol altra tecnologia, la situació i conservació de l’equip dependrà de l’ús 

que se’n faci. Amb un breu seguiment rutinari serà suficient per poder garantir el correcte 

funcionament del sistema durant tota la seva vida útil. 

 

Les revisions a càrrec del propietari consistiran en observar els paràmetres funcionals 

principals, per verificar que no s’ha produït cap anomalia amb el pas del temps. Per part 

de la empresa instal·ladora, aquesta tindrà la responsabilitat d’intervenir quan es produeixi 

alguna situació anormal i efectuar un manteniment preventiu mínim periòdicament. Aquest 

manteniment implicarà la revisió anual d’aquelles instal·lacions amb una superfície de 

captació inferior a 20 m2, o una revisió cada sis mesos per a instal·lacions amb superfície 

de captació superior a 20 m2, segons el Codi Tècnic de l’Edificació. 
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En les revisions que porti a terme l’empresa instal·ladora no s’hi contempla la inspecció 

del sistema d’energia auxiliar, ja que no forma part del sistema d’energia solar. Únicament 

serà necessari realitzar les actuacions previstes per tal d’assegurar el bon funcionament 

entre als dos sistemes, així com comprovar el correcte estat de les connexions, derivant a 

l’empresa responsable del sistema addicional la inspecció d’aquest. 

 

En qualsevol cas, el pla de manteniment s’ha de realitzar per personal tècnic especialitzat 

que conegui la tecnologia solar tèrmica. Amb la instal·lació també es facilitarà un llibre de 

manteniment on es descriuen les operacions més importants a realitzar, així com la forma 

d’actuar davant de possibles anomalies. 
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Taula 10 . Taula de manteniment més usuals en un si stema d’ACS 
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6. PRESSUPOST DE LA INSTAL·LACIÓ CONVENCIONAL 

 

Captadors i acumulador 

Tipus  Quantitat  Preu/unitat  Parcial  

    
CAPTADOR VFK 145 V VAILLANT 2 780,00 € 1.560,00 € 
ACUMULADOR VIESSMAN VITOCELL 300 l  1 1.317,00 € 1.317,00 € 

  Total 2.877,00 € 

 

Accessoris 

Tipus  Quantitat  Preu/unitat  Parcial  

    
Tubería de coure en barra de 5m 2 7,96 € 15,92 € 
Colze coure 90º 10 0,69 € 6,90 € 
T coure 4 1,16 € 4,64 € 
Vàlvula de pas (bola) 7 3,10 € 21,70 € 
Vàlvula de retenció (molla) 3 3,65 € 10,95 € 
Manguito antielectròlisi 2 2,32 € 4,64 € 
Filtre 1 5,15 € 5,15 € 
Vas d'expansió 5 l 1 32,30 € 32,30 € 
Vàlvula termostàtica 3 vies 1 173,00 € 173,00 € 
Vàlvula motoritzada 3 vies 1 68,00 € 68,00 € 
Vàlvula seguretat 2 7,50 € 15,00 € 
Manòmetre 2 5,28 € 10,56 € 
Vas d'expansió 5l 1 39,34 € 39,34 € 
Racord 2P ¾ a 18mm 6 1,67 € 10,02 € 
Purgador automàtic  3 8,80 € 26,40 € 

  Total 428,60 € 

 

 

Regulació i control 

Tipus  Quantitat  Preu/unitat  Parcial  

    
Electrocirculador 1 178,26 € 178,26 € 
Termostat diferencial UVR 61/3 1 218,66 € 218,66 € 

  Total 396,92 € 

 

Aïllament 

Tipus  Quantitat  Preu/unitat  Parcial  

    
Aillament K FLEX ST 21m 8,25 € / m 173,25 € 
Solarfluid -38 25 l 50,00 € 50,00 € 

  Total 223,25 € 
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Mà d’obra 

Tipus  Quantitat  Preu/unitat  Parcial  

    
Lampista 24 23,78 € 570,72 € 
Ajudant Lampista 24 20,41 € 489,84 € 

  Total 1.060,56 € 

 

 

RESUM    
    
CAPTADORS I ACUMULADOR   2.877,00 € 
ACCESSORIS   428,60 € 
REGULACIÓ I CONTROL   396,92 € 
AILLAMENT    223,25 € 
MÀ D'OBRA    1.060,56 € 

 

 

PEM   4.986,33 € 

    
Enginyeria ( 8%·PEM )    398,91 € 
    
PEM + Enginyeria    5.385,24 € 

    
IVA   861,64 € 
    
PEC   5.847,97 € 
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7. DISSENY DE LA INSTAL·LACIÓ PER L’OBTENCIÓ DEL 10 0% 

DE LES NECESSITATS 

 

La instal·lació solar tèrmica que es durà a terme en aquest cas estarà formada pels 

mateixos sistemes que la instal·lació convencional però, a diferència d’aquesta, 

incorporarà dos sistemes afegits: 

 

• Sistema de regulació automàtic de l’excedent d’energia. 

• Sistema de telemanteniment de la instal·lació. 

 

 

7.1. DIMENSIONAT DE LA SUPERFÍCIE DE CAPTADORS 

 

En aquest cas dimensionarem la superfície de captadors per tal d’intentar cobrir el 100% 

de les necessitats d'ACS en el mes més desfavorit, en el nostre cas el mes de Desembre. 

Com en el cas anterior ens fixarem en les taules de radiació solar global diària a l’estació 

de Manresa.   

 

Taula 4. Nivells de radiació solar global diària so bre superfícies inclinades (MJ/m 2/dia) a l’estació de 

Manresa 



Telemanteniment d’una xarxa d’instal·lacions solars tèrmiques   

DISSENY DE LA INSTAL·LACIÓ  34 

La inclinació dels captadors aquest cop serà de 60º, ja que de les inclinacions possibles 

és la més adequada per aquest cas. 

 

Per determinar la radiació solar, les hores de Sol i la temperatura mitja diürna utilitzarem 

les dades de l’”Atles de Radiació Solar de Catalunya”, l’”Energia Solar Tèrmica. Quadern 

pràctic per a instal·ladors” i l’”Institut Meteorològic de Catalunya”. 

 

 

 

 

Mitjançant algunes d’aquestes dades calculem la intensitat de radiació segons la fórmula: 

( )
( ) 








⋅=

hsoldeHores

mhWsolarRadiació
I

2/·
1000  , expressada en W/m2 

 

Un cop fet això, passem a determinar el rendiment del captador solar que es calcula 

mitjançant la fórmula següent cedida pel fabricant: 
2*0021,0*3125,0806,0 TT −−=η  

On: 

  0,8 és el rendiment màxim teòric 

  T* és la temperatura adimensional 

  0,37 i 0,0012 són els factors de pèrdues 

 

Podem calcular el valor de la temperatura adimensional (T*) segons la fórmula: 

( )( )( )
( )2

2
0 /

º
/*

mWI

CTT
mWUT xarxaservei −=  

Taula 8. Hores de llum solar a Catalunya  

 

Taula 7. Temperatures mitjanes diürnes a Catalunya 
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 On: 

  0U  és el coeficient normalitzat (10 W/m2) 

  serveiT  és la temperatura pel consum, 60 ºC 

  xarxaT  és la temperatura de l’aigua freda provinent de la xarxa (ºC) 

  I  és la intensitat de radiació (W/m2) 

 

Ara que ja sabem el rendiment que ens donarà el captador, calculem l’energia aprofitada 

per metre quadrat de captador, que es calcula fent el producte de la radiació solar i el 

rendiment del captador: 

( ) ( )2/··2 mhkWsolarRadiacióE
mper

η=  

 

La Superfície total de captació necessària per cobrir el 100% de les necessitats s’obté a 

partir del quocient entre la radiació solar i l’energia aprofitada per metre quadrat de 

captador: 

 

E

solarRadiació
captaciótotalSuperfície = , expressada en m2 

 

Una vegada hem deduït la superfície total de captació que necessitem, podem calcular 

l’energia aprofitada per la superfície captadora, que és el resultat del producte entre 

l’energia aprofitada per metre quadrat de captador i la superfície útil de captació. 

( ) ( )hkWcaptadorSuperfícieEE
mper

·2 ⋅=  

 

Ara, per determinar el nombre de captadors necessaris únicament cal dividir la superfície 

total de captació entre la superfície útil del captador: 

( )
( )2

2

.
mcaptadorSuperfície

mcaptaciótotalSuperfície
captadorsNúm =  

 

Finalment, obtindrem la fracció solar dividint l’energia consumida entre l’energia aprofitada 

pels captadors necessaris.   

( )
( )hkWE

hkWE
FS

captadorsaprofitada

consumida

·

·=  
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El dimensionat de la superfície captadora s’ha realitzat mitjançant un full de càlcul amb les 

fórmules referents a energia solar, que es mostra de manera gràfica a les següents taules: 

 

 
Taula 11. Resum dels valors energètics per mesos 

 
 
 
En aquest cas necessitarem afegir 4 captadors a la instal·lació convencional, fent un total 

de 6 captadors per tal de poder cobrir les necessitats en el pitjor dels mesos. 

 

Gener Febrer Març abril Maig Juny
Volum 320 320 320 320 320 320
Tº xarxa 8 9 11 13 14 15
Tº servei 60 60 60 60 60 60

52 51 49 47 46 45
Energia consumida Kcal 16640 16320 15680 15040 14720 14400
Energia consumida Kwh 19,35 18,98 18,23 17,49 17,12 16,74
Radiació a 45º MJ m2 dia 12,45 14,93 17,34 18,36 18,21 17,86
Radiació a 45º Kwh/m2 3,46 4,15 4,82 5,1 5,06 4,96
Hores de Sol 7,5 8 9 9,5 9,5 9,5
Intensitat 461,11 518,4 535,19 536,84 532,46 522,22
Tº mitja diurna 11 12 14 17 20 24
Captador 0,8-0,37T-0,0012T(2) 0,41 0,46 0,48 0,5 0,52 0,54
E aprofitada  per m2 de captador 1,4 1,89 2,32 2,56 2,64 2,7
Superfície Captador si volem cobrir el 100% 13,8 10,03 7,87 6,82 6,49 6,2
Nº captadors 2,66
E aprofitada per 1 captador 3,3 4,45 5,45 6,03 6,2 6,35
Fracció Solar amb 1 captador 17,03 23,44 29,87 34,46 36,21 37,9
E aprofitada amb 2 captadors 19,77 26,69 32,67 36,16 37,19 38,08
Fracció Solar amb 2 captadors 102,18 140,63 179,2 206,77 217,25 227,42

∆t

Juliol Agost Septembre octubre Novembre Desembre
Volum 320 320 320 320 320 320
Tº xarxa 16 15 14 13 11 8
Tº servei 60 60 60 60 60 60

44 45 46 47 49 52
Energia consumida Kcal 14080 14400 14720 15040 15680 16640
Energia consumida Kwh 16,37 16,74 17,12 17,49 18,23 19,35
Radiació a 45º MJ m2 dia 18,07 18,56 18,09 16,06 13,34 11,43
Radiació a 45º Kwh/m2 5,02 5,16 5,03 4,46 3,71 3,18
Hores de Sol 9,5 9,5 9 9 8 7
Intensitat 528,36 542,69 558,33 495,68 463,19 453,57
Tº mitja diurna 26 26 24 20 16 12
Captador 0,8-0,37T-0,0012T(2) 0,56 0,57 0,56 0,5 0,45 0,41
E aprofitada  per m2 de captador 2,82 2,93 2,82 2,23 1,66 1,29
Superfície Captador si volem cobrir el 100% 5,81 5,72 6,07 7,83 11 14,97
Nº captadors
E aprofitada per 1 captador 6,62 6,88 6,62 5,25 3,9 3,04
Fracció Solar amb 1 captador 40,45 41,08 38,7 30,01 21,37 15,7
E aprofitada amb 2 captadors 39,73 41,27 39,74 31,49 23,38 18,22
Fracció Solar amb 2 captadors 242,69 246,47 232,2 180,07 128,22 94,19

∆t
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Malgrat la utilització d’aquests 6 captadors, en el mes de Desembre no aconseguirem 

cobrir el 100 % de les necessitats sinó que cobrirem el 94,19 %. Tot i això, en el global de 

l’any aconseguirem cobrir un 99,51 % de les necessitats. 

 

Gràfic 3. Relació necessitats-aportació energètica 
 
 

Com podem comprovar en aquest cas tenim un excedent d’energia en gairebé la totalitat 

de l’any, a excepció del mes de Desembre que com hem citat anteriorment cobreix un 

94,19 %. 

 

Per tal de limitar aquest excedent d’energia s’ha dissenyat un sistema de regulació i 

control intel·ligent que garanteix la seguretat de la instal·lació i permet extreure’n el màxim 

rendiment per adaptar-lo a les necessitats reals de consum. 
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7.2. DISSENY DE SISTEMA DE CONTROL AUTOMÀTIC I 

TELEMANTENIMENT DE LA INSTAL·LACIÓ 

 

7.2.1. Introducció 

Gràcies al nostre sistema de regulació automàtic aconseguirem limitar els excedents 

d’energia per tal que s’ajustin a les necessitats. 

 

Aquest sistema consisteix en adaptar la superfície captadora a les necessitats 

energètiques de cada moment i així mantenir una temperatura constant d’aigua calenta 

sanitària. Per tal de variar la superfície dels captadors solar s’ha decidit instal·lar un 

sistema de persianes que regularà la superfície de captació de cadascun dels captadors. 

El sistema de persianes estarà controlat per un integrat programable (PIC 16F876A), que 

s’ocuparà d’enviar els senyals d’actuació als motors de les persianes segons l’estat de la 

instal·lació solar tèrmica. 

 

Utilitzant el PIC 16F876A (veure Annex XI) s’ha dissenyat un sistema de control intel·ligent 

que s’encarrega de llegir l’estat de les temperatures de la instal·lació (temperatura dels 

captadors, temperatura de l’acumulador i temperatura ambient), el nivell de radiació i 

l’estat de les persianes i, així, actuar sobre el sistema captador segons convingui. Per 

determinar quin és el moment de variar l’estat del sistema de captació solar, l’integrat 

realitza tot una sèrie de càlculs que donen com a resultat el rendiment de la instal·lació i, 

depenent del seu valor, actuarà en conseqüència. 

 

A més del sistema de regulació i control de la instal·lació solar tèrmica, s’ha dissenyat 

també un sistema de telemanteniment que connectarà la instal·lació amb un ordinador 

situat a l’estació central de manteniment, des del qual es podrà visualitzar l’estat de la 

instal·lació solar tèrmica en “viu”. També serà possible variar l’estat de la instal·lació, 

canviar les variables de control i sol·licitar el registre d’errors del sistema de regulació. 

 

La connexió del PIC 16F876A que controla la instal·lació solar tèrmica amb l’ordinador 

central es realitza utilitzant la xarxa d’Internet, accessible des del mòdem o router de la 

vivenda. Tenint en compte que aquest integrat utilitza comunicació RS232, cal incorporar 

un convertidor RS232/Ethernet per tal de fer possible la transmissió de dades. En aquest 

cas s’ha escollit per realitzar aquesta tasca el mòdul EM202 que s’explica a continuació. 
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7.2.2. Configuració del Convertidor RS232/Ethernet (mòdul EM202) 

 

Per poder establir connexió entre el PIC que controla la instal·lació i l’ordinador central 

utilitzarem cable de tipus parell creuat, que connectarà el PIC amb el mòdem o router del 

client i permetrà d’aquesta manera la comunicació via Internet entre ambdues parts. 

 

 
Figura 5. Pantalla d’inici de l’aplicació Tibbo Con nection Wizard 

 

El procés de connexió del PIC al mòdem o router es farà utilitzant un Convertidor de 

RS232 a Ethernet (mòdul EM202) que farà la funció de servidor i podrem configurar 

mitjançant les aplicacions Tibbo Connection Wizard i Tibbo DS Manager (Annex XII). 

 

La primera aplicació, Connection Wizard, consisteix en un assistent que permet crear i 

configurar connexions entre un Dispositiu Servidor i una aplicació del PC, crear una 

connexió entre un Port Sèrie Virtual i el Dispositiu Servidor o bé crear un vincle entre dos 

Dispositius Servidors. 

 

 
Figura 6. Selecció del tipus de vincle que es vol c rear 
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En el nostre cas, interessa crear una connexió directa entre el conjunt PIC/EM202 i 

l’ordinador central. Amb l’ajuda de l’assistent, introduïm l’adreça IP que volem assignar al 

mòdul EM202 i el número de port d’accés. 

 

 
Figura 7. Selecció del Dispositiu Servidor 

 

Podem fer aquesta assignació directament o bé mitjançant l’opció seleccionar de la llista. 

Aquesta opció obre una nova finestra utilitzant l’aplicació DS Manager i crea de manera 

automàtica una llista dels Dispositius Servidors connectats a la xarxa local. 

 

 
Figura 8. Selecció del Dispositiu Servidor 

 

Un cop ha detectat el nostre dispositiu, aquesta aplicació permet ajustar i configurar el 

servidor: canviar la IP, escollir el port d’accés i la IP de destí, seleccionar el protocol de 

transmissió de dades (TCP o UDP), seleccionar el Baud Rate, bits de paritat, etc. 
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Figura 9. Configuració del Dispositiu Servidor 

 

Així doncs, assignem una IP al nostre dispositiu, un port d’accés, la IP de l’ordinador 

central, seleccionem el protocol TCP i el configurem de la manera que millor ens 

convingui d’acord amb les característiques del PIC 16F876A. Cal que el Baud Rate 

escollit es correspongui després amb el programat al PIC, tenint en compte les limitacions 

del microcontrolador. 

 
Figura 10. Resum de la configuració 

 

Repassem la configuració i una vegada finalitzem l’assistent, ja haurem creat un vincle 

entre al PIC i l’ordinador de l’estació central. 
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7.2.3. Configuració per programa del PIC 16F876A 

 

Per programar el PIC 16F876A s’ha utilitzat el programa PIC C Compiler de CCS. 

Utilitzant l’opció PIC Wizard creem un fitxer de tipus .pjt que configurarem de la forma 

següent: 

 

Primerament cal seleccionar el microcontrolador que farem servir, en el nostre cas el 

PIC16F876A, i introduïm una freqüència d’oscil·lació de 4.000.000 Hz. També cal 

seleccionar la freqüència Cristall adient, que serà menor o igual a 4MHz. 

       
Figura 11 . Configuració general 

 

Un cop tenim la configuració general, passem a configurar la comunicació per RS-232. En 

aquest punt introduïm un Baud Rate que es correspongui amb el que s’ha seleccionat al 

convertidor de RS-232 a Ethernet. Triem un Baud de 19.200 bauds i seleccionem el pin 

C6 per transmetre i el pin C7 per rebre dades. 

 

      
Figura 12. Configuració de la comunicació 
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Seguidament passem a configurar els tímers que utilitzarem: Timer 0 i Timer 1. 

Configurem primer el Timer 0 (o RTCC) com a tímer intern amb una resolució de 4 us. 

Això vol dir que es desbordarà cada milisegon i es produirà una interrupció. Configurem 

també el Timer 1 com a tímer intern amb una resolució de 8 us, que correspon a un 

desbordament cada 524 ms. Els tímers s’han configurat d’aquesta manera tenint en 

compte que el Timer 0 s’encarregarà d’habilitar el procés de control automàtic cada 60 

segons, un cop hagi desbordat 60.000 vegades, i el Timer 1 s’utilitzarà per assignar un 

temps màxim de pujada i baixada per les persianes en cas que fallés un dels sensors de 

posició. 

 

      
Figura 13. Configuració dels tímers 

 

A continuació configurem les entrades analògiques, que en aquest cas correspondran als 

pins A0 fins a l’A4, amb un rang de 0 a 255 (256 bits) pel que fa al convertidor analògic a 

digital, el qual s’activarà per programa. 

 

     
Figura 14. Selecció d’entrades analògiques 
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Configurat l’ADC, passem a habilitar les interrupcions que necessitem. Habilitem la 

interrupció “Timer 0 overflow (RTCC)”, la del “Timer 1 overflow” i la d’“RS232  recepció de 

dades disponible”. 

       
Figura 15. Selecció de les interrupcions 

 

Després d’habilitar les interrupcions cal administrar els pins d’entrada i sortida. En el 

nostre cas seleccionem com a sortides el pin C6 (ja que és el pin que utilitzarem per 

transmetre dades) i els pins de C0 a C5. Utilitzarem el pin C4  com a senyal de pujada pel 

motor i el pin C5 per activar la baixada del motor. 

 

 
Figura 16. Selecció d’entrades i sortides 

 

La resta de pins seran entrades: A0 a A4 entrades analògiques (A5 no s’utilitza); B1 a B7 

entrades dels sensors de posició (B0 no s’utilitza), essent els pins B1 i B2 les entrades 

dels sensors SS100 i S100 (sensor de seguretat indicador de que les persianes estan 

totalment recollides i sensor indicador que les persianes es troben a dalt de tot 

respectivament), i els pins B6 i B7 les entrades corresponents a la lectura del sensors S0 i 

SS0 (sensor de seguretat), indicadors que les persianes es troben totalment desplegades; 

i C7 recepció de dades. 
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Finalment, incorporem els arxius .h necessaris per poder utilitzar funcions i fer operacions 

amb diferent tipus de variables. Incorporem els arxius stdlib.h (llibreria estàndard) i stdio.h. 

 

             
Figura17 . Incorporació de llibreries 

 

Fet això, es crearà el fitxer .h que conté el codi de la configuració que hem establert abans 

i s’obrirà el fitxer .c que forma part del projecte que acabem de crear. Ara ja només cal 

introduir el codi amb el que programarem el PIC. 
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7.2.4. Programació del PIC 16F876A pel control auto màtic de la 

instal·lació 

 

La funció principal del PIC és controlar el sistema de tancament i obertura de les 

persianes per tal de mantenir la temperatura adequada del líquid termòfor i, per tant, de 

l’acumulador i així garantir un subministrament que cobreixi el 100% de les necessitats 

d’aigua calenta sanitària. A més, ha de garantir la seguretat del sistema captador, evitant 

l’excés de temperatura tant als captadors com a l’acumulador i al circuit d’aigua. 

 

Es tracta d’un sistema intel·ligent i automatitzat que ha de regular constantment el sistema 

de captació per tal que la temperatura de l’aigua calenta sanitària es mantingui sempre 

constant i en el seu valor idoni. 

 

Per tal de poder controlar tot el sistema cal obtenir constantment informació sobre l’estat 

d’aquest. Per obtenir les dades necessàries de l’estat del sistema s’han d’instal·lar 

sensors de temperatura, sensors de radiació solar i sensors de posició per controlar les 

persianes. A més, cal fer varies operacions aritmètiques per calcular el rendiment dels 

captadors una vegada s’ha fet la lectura dels sensors. El càlcul del rendiment del captador 

varia depenent del tipus de captador, del model i de la marca del fabricant, així que cada 

PIC ha d’estar programat per fer unes operacions determinades segons la marca, el 

model i el tipus de captadors que s’utilitzin a la instal·lació que controla. 

 

Per  recollir la informació necessària pel control i regulació del sistema i processar-la, el 

PIC 16F876A utilitza el Convertidor Analògic-Digital (ADC) per agafar les mostres que li 

proporcionen els diferents sensors, distribuïts de la següent forma: 

Canal 0 (pin A0) Sensor de Temperatura dels Captadors Solars 

Canal 1 (pin A1) Sensor de Temperatura de l’Acumulador 

Canal 2 (pin A2) Sensor de Temperatura Ambient 

Canal 3 (pin A3) Sensor del nivell de Radiació Solar 

 

El Convertidor Analògic-Digital recull les mostres contínuament, actualitzant els valors de 

les variables del programa. És només cada minut que habilitem el procés de regulació i 

control automàtic mitjançant la rutina de servei d’interrupció del Timer 0. Un cop habilitem 

el procés, el programa principal actuarà segons convingui, sempre i quan no hagi rebut 

una ordre provinent de l’ordinador de l’estació central. 
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Les ordres i sol·licituds que podem enviar des de l’estació central són: 

• Puja un grau les persianes. Aquesta opció activa la funció de pujada de les 

persianes, fent que pugin fins al següent sensor de posició. 

• Baixa un grau les persianes. Aquesta opció activa la funció de baixada de les 

persianes, activant la baixada fins al següent sensor de posició. 

• Actualitza la constant k1 dels captadors. Aquesta opció permet enviar un nou valor 

de k1 des de l’estació central en cas que s’hagués de modificar aquest valor, ja sigui 

per ajustar els càlculs referent al rendiment dels captadors o per modificacions del 

fabricant. 

• Actualitza la constant de rendiment inicial dels ca ptadors (n0). Aquesta opció 

permet enviar un nou valor de n0 des de l’estació central en cas que s’hagués de 

modificar aquest valor per tal d’ajustar el càlcul del rendiment. 

• Neteja el registre d’errors. Amb aquesta opció esborrem el registre d’errors, posant 

totes les caselles a 0 i sol·licitem l’actualització del mateix per visualitzar-ho a 

l’aplicació de l’ordinador central. 

• Envia el registre d’errors. Sol·licitem que enviï el registre d’errors per actualitzar-lo a 

l’estació de control. 

• Restableix el sistema (Reset). La primera acció que realitzarà al rebre aquesta ordre 

serà baixar les persianes fins a tancar-les totalment, en cas que no es trobin a baix de 

tot, i pujar-les fins a dalt de tot. Seguidament tornarà a inicialitzar el programa des del 

principi, tornant a programar les interrupcions, els tímers i l’ADC. 

• Atura el sistema (Stop). Al rebre una ordre d’aturar el sistema primerament baixarà 

les persianes fins a tancar-les totalment, si no es troben ja a baix de tot, i es mantindrà 

a l’espera d’una ordre de Reset. 

 

Cadascuna d’aquestes ordres i sol·licituds es transmeten des de l’ordinador central 

seguint una mateixa estructura de trama de 6 Bytes: Byte d’inici, Codi d’ordre o sol·licitud, 

checksum i Byte de fi de trama. 

 

 

Pel que fa a la regulació i control de la instal·lació solar tèrmica, el microcontrolador 

actuarà cada 60 segons en funció de l’estat del sistema i de les condicions 

climatològiques de l’ambient. 
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Si bé la temperatura de l’acumulador és inferior a la desitjada, és necessari saber quin és 

el nivell de radiació solar per tal de poder actuar en conseqüència: 

 

En cas que aquest nivell de radiació sigui inferior al necessari per escalfar el fluid dels 

captadors, el microcontrolador haurà de baixar les persianes per aïllar els captadors i 

mantenir la temperatura del fluid termòfor i, per tant, mantenir la temperatura de 

l’acumulador, evitant així que els captadors actuïn de manera inversa a la desitjada, és a 

dir, com a refrigeradors. 

 

En cas que hi hagi un nivell de radiació suficient per aportar un rendiment positiu al 

sistema captador, el PIC haurà d’anar pujant les persianes grau a grau, segons l’estat del 

sistema, i d’aquesta manera augmentar progressiva-ment la temperatura de l’acumulador 

fins a arribar a la desitjada i, un cop assolida la temperatura adient, ha de ser capaç de 

mantenir aquest estat ideal. 

 

Per altra banda, es pot donar la situació que la temperatura de l’acumulador excedeixi de 

la desitjada, ja sigui per un augment important de la radiació solar en un curt espai de 

temps, o bé per una altra causa desconeguda. En tot cas, cal evitar l’excés de 

temperatura a l’acumulador i al circuit hidràulic disminuint la superfície captadora, o sigui, 

fent baixar les persianes progressivament fins a assolir el punt d’equilibri entre el 

rendiment del sistema de captació solar i la temperatura desitjada a l’acumulador. 

 

En cas que, transcorreguts 60 segons des de la última actuació, la temperatura de 

l’acumulador es trobi dins del rang de la temperatura desitjada, el sistema mantindrà el 

seu estat. Aquesta seria la situació ideal de funcionament del sistema, assolir l’equilibri de 

temperatures amb la mínima variació del sistema. 
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Funcions d’actuació del sistema i de transmissió de  dades:  

 

Per controlar el moviment de les persianes i enviar les dades de l’estat del sistema, 

registre d’errors i actualització de variables s’han creat una sèrie de funcions que 

explicarem a continuació: 

 

• Control de les persianes  

Hi ha quatre funcions bàsiques i necessàries per controlar els motors de les persianes: 

pujar fins al següent sensor, baixar fins al següent sensor, pujar fins a dalt de tot i baixar 

fins a baix de tot. 

 

Per les funcions de pujada i baixada fins al següent sensor cal tenir en compte la posició 

on es troba la persiana abans d’activar el motor. Un cop es llegeix la posició actual de la 

persiana i es comprova que aquesta no es troba a dalt de tot, en el cas de pujada, o a 

baix de tot, en el cas de baixada, s’activa el senyal de pujada (PIN C4) o de baixada (PIN 

C5) segons convingui. En el moment d’activar el motor, s’esperarà un cert temps abans 

de tornar a llegir les entrades del PORT B (que indicarà la posició següent de la persiana) 

per tal de donar un marge de temps per l’arrencada del motor. A més, en cas que no rebi 

senyal de cap sensor s’ha creat una funció que activa el Timer 1 i atura el motor passat un 

temps que cal programar segons les dimensions dels captadors. 

 

Per les funcions de pujar i baixar totalment les persianes cal tenir presents les mateixes 

condicions que l’apartat anterior de pujar i baixar un grau, però en aquest cas, a part de 

comprovar que les persianes no es troben totalment recollides (pel cas de pujada) o 

totalment desplegades (pel cas de baixada), només caldrà esperar els senyals dels 

sensors de fi de cursa superiors o inferiors segons el cas que sigui. 

 

Cada cop que es produeix un canvi en l’estat de les persianes s’envia una trama cap a 

l’estació central amb les dades recollides del sistema. L’estructura d’aquesta trama es 

descriu a l’apartat de transmissió de dades que ve a continuació. 

 

 

• Transmissió de dades 

Per enviar dades a través de la xarxa cal construir trames codificades de manera que 

només l’ordinador central pugui desxifrar-ne el contingut. 
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En el nostre cas, hem optat per crear trames de 10 Bytes, amb un byte d’inici i un byte de 

fi de trama, a més del checksum. Així, la trama de transmissió de dades té la següent 

forma: 

 

A més de calcular el checksum per tal de comprovar que la trama ha arribat correctament, 

hem decidit tornar a enviar la trama un cop hagin passat 50 milisegons des de la 

transmissió de l’últim Byte (final de trama) i així assegurar la recepció de la trama per part 

de l’estació central. 

 

Hi ha tres variants d’aquesta trama de transmissió depenent del tipus de dades que es 

volen enviar. Per cada variant s’ha creat una funció específica per tal de transmetre les 

dades que es sol·licitin des de l’ordinador de l’estació central i les que envia el PIC cada 

minut. 

 

La primera funció envia una trama que descriu l’estat del sistema: en primer lloc s’envia el 

Byte d’inici de trama;a continuació l’estat del PORT B; després les lectures de l’ADC 

(temperatura dels captadors, temperatura de l’acumulador, temperatura ambient i nivell de 

radiació solar); seguidament es transmet l’estat del motor, representat per un caràcter (‘p’ 

per pujant, ‘b’  per baixant i ‘0’ per aturat); i abans del checksum i el Byte de fi de trama 

s’envia un caràcter per indicar de quina variant de trama es tracta. 

 

La següent funció respon a la sol·licitud d’actualitzar les constants k1 o n0 enviada des de 

l’estació central. Aquesta funció agafa el nou valor que ha rebut i transmet una trama 

conforme el valor s’ha actualitzat, enviant el nom de la constant (k1 o n0) i el seu nou 

valor, a més dels Bytes d’inici i final de trama, checksum i altres caràcters diferenciadors. 

 

La tercera funció s’encarrega de transmetre la trama del registre d’errors després d’haver 

rebut la sol·licitud de l’ordinador central. El registre d’errors és simplement una taula de 

caràcters on cada casella té un significat i representa un error concret. Dins de les 

caselles s’emmagatzema el nombre de vegades que s’ha comès l’error. 
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7.2.5. Disseny del programa de Telemanteniment 

 

El programa de Telemanteniment s’ha dissenyat i creat utilitzant l’aplicació LabWindows 

de National Instruments, que permet construir programes executables usant el codi d’alt 

nivell c++. Amb el LabWindows és possible crear finestres i botons de comandament per 

obrir-ne de noves, a més de poder personalitzar-les afegint-hi tot tipus d’elements que 

permetin la interacció entre el tècnic i el programa de Telemanteniment. 

 

Aquesta aplicació conté funcions molt potents que permeten transmetre i rebre dades a 

través de la xarxa utilitzant el protocol TCP, a més d’enviar i recollir dades des d’altres 

aplicacions instal·lades al PC. En el nostre cas, hem aprofitat per crear una base de dades 

usant l’aplicació Microsoft Office Excel 2000 que, a part de poder configurar-la directament 

amb les funcions que ens ofereix el LabWindows, s’ocuparà de rebre les dades provinents 

de la instal·lació solar tèrmica i desar-les en un fitxer .xls. A més, alhora d’afegir un nova 

instal·lació solar tèrmica al nostre sistema, es crearà directament des del programa de 

Telemanteniment un nou fitxer d’Excel que haurà de contenir la informació de la 

instal·lació. 

 

A l’executar el programa de Telemanteniment, que hem anomenat SCAT, s’obre una 

finestra on se’ns demana la clau d’accés per poder entrar a l’aplicació. 

 

 
Figura 18. Finestra 1 d’execució de l’SCAT 
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Un cop s’ha introduït la clau correcte s’obrirà una nova finestra, la finestra d’inici, des de la 

qual podem afegir una nova instal·lació a la base de dades, o bé, introduir la direcció IP de 

la instal·lació amb la que volem connectar, ja sigui per visualitzar l’estat d’aquesta i fer-ne 

un seguiment en “viu” o per iniciar la recollida d’informació cap a la base de dades 

d’Excel. 

 

 
Figura 19. Finestra d’inici de l’SCAT 

 

En cas que triem l’opció de Nova Instal·lació, s’obrirà una nova finestra on haurem 

d’introduir les dades més significatives de la instal·lació en qüestió: 

 

 
Figura 20. Finestra de Nova Instal·lació de l’SCAT 
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Una vegada s’han introduït les dades, clicant sobre el botó crear generem un fitxer Excel 

que conté una taula amb la informació que hem introduït.  

 

 
Figura 21. Fitxer Excel de nova instal·lació 

 

Ara, podem desar el fitxer directament des de l’Excel o bé clicant a l’opció de sortir de la 

finestra Nova Instal·lació, fet que obrirà un finestra on es demana el nom i la ubicació del 

fitxer que volem desar. Desat el document, torna a la finestra d’inici. 

 

 
Figura 22. Anomenar i desar el fitxer Excel 
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En cas que vulguem connectar amb una de les instal·lacions, primerament cal introduir la 

direcció IP del servidor amb el qual volem establir la comunicació. Fet això, ens 

apareixerà una finestreta que ens informarà de l’estat de la connexió: connexió establerta 

o bé falla la connexió amb el servidor. 

Si s’ha pogut establir la connexió amb èxit, podrem veure l’estat de la instal·lació clicant 

sobre el botó d’instal·lació, que obrirà la finestra Panell de Control des d’on serà possible 

visualitzar l’estat de les persianes, les temperatures, la radiació solar, el rendiment del 

sistema captador i, a més, podrem enviar les ordres de control del sistema i veure el 

registre d’errors de la instal·lació. 

 
Figura 23. Pannell de Control 

 

 
Figura 24. Registre d’errors 
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A part de poder fer un seguiment minut a minut de la instal·lació i variar el seu estat, des 

de la finestra d’inici podem crear un vincle entre el sistema de regulació i control i l’Excel, 

permetent que les dades enviades des del PIC s’emmagatzemin directament en un full de 

càlcul d’Excel tal i com s’aprecia en la següent imatge: 

 

 
Figura 25. Registre d’errors 

 

Utilitzant les funcions de càlcul de l’Excel, es calcula el promig de les dades a mesura que 

es van rebent. 

Aquesta opció s’utilitzaria per fer el control del funcionament d’una instal·lació nova o bé 

d’una instal·lació que presenta errors de forma constant. D’aquesta manera es poden 

detectar més fàcilment les fallides del sistema. 
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7.3. CARACTERÍSTIQUES DE LES PERSIANES D’AÏLLAMENT 

 

Per tal d’evitar l’excedent d’energia, que es produirà en la majoria dels mesos de l’any, 

situarem un sistema de persianes independent a cada captador solar format per : calaix 

de persiana, motor elèctric i persiana amb làmines d’alumini injectades amb espuma 

poliuterà. 

Dins el calaix s’hi albergarà la persiana, la qual podrà pujar o baixar gràcies al motor 

elèctric que es troba introduït dins de l’eix d’aquesta i que serà accionat al rebre les ordres 

del nostre sistema de regulació.  

La persiana tindrà la funció principal de reduir la superfície de captació solar a la 

necessària depenent de factors com la temperatura ambient, temperatura de captadors i 

acumulador i radiació solar. 

 

Una altra funció molt important es la de l’aïllament tèrmic. Les làmines de la persiana 

estan plenes d’espuma de poliuretà, el qual ens comporta una reducció de les pèrdues de 

calor al captador quan el seu rendiment es zero, degut a radiacions i temperatures baixes 

com es el cas de la nit i així ajudar a mantenir la temperatura al sistema. 

 

El fet d’incorporar una persiana d’alumini pot ajudar també a reduir danys als captadors 

causats per  accions de vandalisme com poden ser el llançament d’objectes o per accions 

meteorològiques.  

 
7.3.1. Funcionament 

 
Els motors estan connectats en paral·lel i seran accionats simultàniament al rebre l’ordre 

des del sistema de regulació i control de manera que totes les persianes es comportaran 

com en si fossin una de sola. 

 

Totes les persianes incorporaran un sensor magnètic (veure Annex XIX) al final i a l’inici 

del recorregut de la persiana i un imant situat a la primera làmina de la persiana que al 

passar per davant dels sensors tancarà el circuit i el PIC rebrà un ‘1’ lògic. Aquests 

sensors estaran connectats en sèrie per tal que fins que totes les persianes arribin a dalt 

de tot o a baix de tot, els motors segueixin en funcionament. Els sensors hauran d’estar 

situats abans dels sensors de final de cursa que incorpora de sèrie el motor de la 

persiana, ja que en cas que una persiana no arribi a dalt o a baix de tot, les altres s’aturin 

gràcies a aquests sensors mecànics. 
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A diferència de les altres persianes, n’hi haurà una que incorporarà cinc sensors 

magnètics extra i es comportarà com a guia de les altres persianes. 

Aquests sensors estaran situats a l’inici del recorregut i al 25%, 50%, 75% i 100% del 

recorregut.  

 

D’aquesta manera, amb el sistema de regulació i control automàtic incorporat, el gràfic es 

mostrarà de la següent forma: 

 

 
 
En la gràfica es representa el funcionament teòric del sistema de captació solar amb el 

sistema de regulació automàtic incorporat, que limitarà els excedents d’energia i 

aconseguirà així un rendiment del 100 % mensual excepte en el cas del mes de 

Desembre. 
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Gràfica 4. Relació necessitats-aportació amb sistem a de regulació incorporat 
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7.4. DIMENSIONAT DEL VOLUM DE CAPTACIÓ 

 

El volum d’acumulació serà el mateix que en la instal·lació anterior que era 300 L ja que el 

consum mitjà és de 320 l i seguim complint la normativa. 

 

L’àrea total de captadors hauria d’estar compresa entre els valors següents: 

 

60 < V / S < 100 

on: 

 V és el volum d’acumulació 

 S la superfície de captació 

 

Si ens cenyim a la normativa, els nostres captadors tenen una superfície útil de 2,35 m2 

que multiplicat pel número de captadors existents ens dona com a resultat una superfície 

de 14,1 m2.  

300 / 14,1 = 21,27 

 

El resultat no es troba dins del marge marcat i ens indica un excedent de superfície 

captadora, però el nostre sistema de regulació és el que s’ha d’encarregar de no tenir 

excedents d’energia, reduint la superfície de captació convenientment per mitjà del control 

automàtic de les persianes instal·lades als captadors.  
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7.5. SELECCIÓ DE LA CONFIGURACIÓ BÀSICA 

 

La instal·lació seguirà els mateixos criteris que la instal·lació convencional calculada 

prèviament. 

 

1. Circulació forçada: l’elecció es basa principalment en la impossibilitat de situar 

l‘acumulador solar per sobre de les plaques per falta d’espai. 

 

2. Sistema amb bescanviador de calor: impossibilitat d’utilitzar un sistema directe 

degut a l’existència de glaçades. El bescanviador es trobarà situat dins de 

l’acumulador, ja que la instal·lació no requereix un volum d’acumulació molt 

gran. 

 

3. Sistema d’energia auxiliar al dipòsit secundari, donarem prioritat al dipòsit solar. 

 

4. Circuit primari tancat.  
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7.6. SELECCIÓ DEL FLUID TERMÒFOR 

 

El fluid escollit per la mescla serà propilenglicol i la concentració en pes de propilenglicol 

serà del 45%. 

 

Tornarem a calcular la quantitat de propilenglicol que haurem d’afegir a la mescla en ja 

que el volum total de la instal·lació és diferent del cas anterior. 

 

Per això calcularem de nou el volum total en litres de fluid que circularà pel circuit primari. 

 

· Teníem 12,197 m de canonada i li afegim 6,17m ja que ara el retorn d’aigua freda és 

més llarg al haver-hi sis captadors. Com abans, el diàmetre interior de les canonades és 

de 16mm i per tant dóna com a resultat 3,69 litres. 

· L’acumulador té un volum de 10 litres dins el seu serpentí. 

· Els captadors contenen 1,25 litres dins el seu serpentí. Ara tenim 6 captadors, per tant 

7,5 litres. 

 

 

concentració pes propilenglicol · Volum total instal·lació = quantitat propilenglicol al 100% 

 

45% · 21,19 = 9,53 litres propilenglicol al 100% 

  

Tot seguit calcularem quants litres de la concentració triada faran falta per cobrir aquests 

9,53 litres al 100%: 

 

La concentració utilitzada serà del 57% ( SOLARFLUID -38) (Annex VII) 

 

Per tant: 

9.53 l = x · 0,57 

x = 16,72 l de concentració al 57%  
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7.7. DISSENY DEL SISTEMA DE CAPTACIÓ 

 

Com ja s’ha explicat abans, la inclinació dels captadors serà de 60º i la orientació serà 

sud. El col·lector utilitzat és el VFK 145 V de VAILLANT (Veure característiques a l’Annex 

III ). 

 

S’instal·laran 6 panells col·locats com en la instal·lació anterior en paral·lel de la següent 

forma: 

 

Pel que fa a la estructura de suport dels col·lectors, el fabricant ens subministrarà els 

necessaris realitzats en alumini amb alta resistència a la corrosió i un pes reduït. 

La seva configuració ha estat dissenyada perquè el muntatge es realitzi mitjançant el 

sistema “plug and play”  i així minimitzar tant el temps de muntatge com el nombre de 

peces a utilitzar. 

 

7.8. DISSENY DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓ I ACUMULACI Ó 

 

7.8.1. Sistema bescanviador, acumulador i energia a uxiliar  

El volum d’acumulació serà de 300 litres com hem especificat anteriorment. 

L’acumulador és el VITOCELL V100 que incorpora un bescanviador interior de serpentí 

(Annex IV ). 

 

El sistema auxiliar consisteix en una caldera la qual escalfarà l’aigua provinent de 

l’acumulador en cas que la seva temperatura sigui inferior a 60ºC. 

 

 

 

 

Figura 26. Esquema representatiu de la instal·lació  dels captadors 
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7.8.2. Disseny del circuit hidràulic 

 

Ens basarem en el següent gràfic: 

 

 

 

 

 
Figura 3. Càlcul de les pèrdues de càrrega 
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Calculem ara les pèrdues de càrrega del sistema primari. 

 

Segons el gràfic, hem obtingut que les pèrdues de càrrega per metre de canonada són de   

20 mmca. Això vol dir que pels 18,367 metres de canonada tindrem unes pèrdues de 

càrrega de 367,34 mmca. 

Considerarem un 25% del total de les pèrdues de càrrega, les que es produiran als 

accessoris. Aplicant una senzilla fórmula obtindrem que les pèrdues de càrrega als 

accessoris són de 91,83 mmca. 

Així doncs la suma de les pèrdues a la canonada més les pèrdues als accessoris dóna 

com a resultat unes pèrdues totals de 459,175 mmca. 

 

Per mitjà del següent gràfic obtenim que amb la bomba més petita de la gamma superem 

les nostres pèrdues de càrrega. 

 

 

La bomba escollida és la UP 25 – 40. 

 

 

 
Gràfic 2. Selecció de la bomba de circulació 
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7.8.3. Dimensionament del Vas d’expansió 

 

Per dimensionar el vas d’expansió tancat utilitzarem la següent expressió: 

( )hVV T ·01,02,0 +=  

On: 

  V  =  volum del vas d’expansió 

  TV =  volum total de la instal·lació 

h  =  diferència de metres entre el punt més alt de la instal·lació  i el punt 

més baix. 

 

Com hem comprovat abans, el volum total de la instal·lació és de 21,19 litres, i la distància 

entre el punt més alt i el més baix aquest cop és de 3100 mm, ja que hem incrementat la 

inclinació dels captadors de 45º a 60º.  

 

Per a aquests valors obtenim un vas d’expansió de 8,728 litres. Escollirem un vas 

d’expansió de 12 litres. 

 

 

Figura 4. Característiques de la bomba de circulaci ó 
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7.8.4. Purgadors 

 

Els captadors disposaran d’un sistema de purga format per purgadors automàtics el volum 

dels quals calcularem tot seguit. 

 El volum ha de ser de 15 cm3 per metre quadrat de captador, es a dir, per 14,1 m2 de 

superfície captadora tindrem un volum total de 211,5 cm3. 

 

7.9. SISTEMA DE REGULACIÓ I CONTROL 

 

El sistema emprat en el control i la regulació del sistema consisteix en un termòstat 

diferencial que controlarà l’electrocirculador. El termòstat consta de 6 entrades on hi 

col·locarem dues sondes que situarem a la sortida d’aigua calenta de les plaques i a la 

part del acumulador especificada, respectivament (Annex V). 

Com en la instal·lació convencional, incorporariem també una vàlvula 3 vies a la sortida 

del acumulador d'ACS com a sistema de seguretat addicional de manera que, en cas que 

el sistema d’escalfament d’aigua mitjançant energia solar tingués algun tipus de problema, 

la caldera podria agafar l’aigua directament de la xarxa com és el cas normal en 

instal·lacions sense sistemes de captació solar tèrmics. 

 

7.10. AÏLLAMENT 

 

L’aïllament tèrmic de les canonades del circuit primari és farà amb aïllant tubular K FLEX 

ST. 

 

El gruix d’aïllament serà de 30mm per l’exterior i 20mm per l’interior (Annex VI). 

 

En el nostre cas tenim menys d’un metre de canonada interior així que utilitzarem el 

mateix aïllant que en les canonades exteriors en les que utilitzarem 32 x 18. 

El total de material d’aïllament emprat en la instal·lació serà de 10m. 
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8. PRESSUPOST 

 

Captadors 

Tipus  Quantitat  Preu/unitat  Parcial  

    
CAPTADOR VFK 145 V VAILLANT 4 780,00 € 3.120,00 € 

  Total 3.120,00 € 

 

Accessoris 

Tipus  Quantitat  Preu/unitat  Parcial  
    
Tubería de coure en barra de 5m 3 7,96 € 23,88 € 
Vas d'expansió 12 l 1 29,99 € 29,99 € 

  Total 53,87 € 

 

Regulació i control 

Tipus  Quantitat  Preu/unitat  Parcial  
    
Diferencial 30 mA 1 18,04 € 18,04 € 
Magnetotèrmic 10 A 1 14,89 € 14,89 € 
Conversor RS-232 Ethernet Tibbo EM202 1 50,00 € 50,00 € 
PIC16F876A 1 12,00 € 12,00 € 
Relè 2 contactes 12 Vcc 230 VAC 2 4,37 € 8,74 € 
Sensors magnètics Carlo Gavazzi 17 4,50 € 76,50 € 

  Total 180,17 € 

 

 

Persianes i motorització 

Tipus  Quantitat  Preu/unitat  Parcial  

    
Compacto con cajón de 165mm. Todo aluminio 6 239,26 1.665,25 € 
Motor suelto para persiana enrollable sin accionamientos 6 120,74 € 840,35 € 

  Total 2.505,60 € 

 

Mà d’obra 

Tipus  Quantitat  Preu/unitat  Parcial  

    
Lampista 20 23,78 € 475,60 € 
Ajudant Lampista 20 20,41 € 408,20 € 
Muntador  15 23,78 € 356,70 € 
Electricista 4 23,78 € 95,12 € 
Ajudant electricista  4 20,41 € 81,64 € 

  Total 1.417,26 € 
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RESUM    
    
CAPTADORS    3.120,00 € 
ACCESSORIS    53,87 € 
REGULACIÓ I CONTROL   180,17 € 
MÀ D'OBRA    1.417,26 € 
PERSIANES I MOTORITZACIÓ   2.505,60 € 

 

 

PEM   7.276,90 € 
    
Enginyeria ( 8%·PEM )    582,15 € 

    
PEM + Enginyeria    7.859,05 € 
    
IVA   1.257,45 € 

    
PEC   9.116,50 € 
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9. FINANÇAMENT  

 

Les entitats financeres Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (“La Caixa”), Caixa 

Catalunya, Banc Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Caixa Penedès, Banc Sabadell i Banc 

Santander Central Hispano disposen d’una línia de finançament especial destinada a 

l’atorgament de préstecs i/o leasing per a actuacions (projectes i inversions) en matèria 

d’eficiència energètica i d’ús d’energies renovables. 

 

Característiques principals d’aquesta línia de fina nçament: 

• Import total de la línia: 12.000.000€ 

• Tipus d’interès: 

- Euribor anual oficial publicat al BOE (mitjana mensual) + 1 sense arrodoniment a 

6 anys. 

- Per a terminis superiors a 6 anys i fins un màxim de 8 anys el tipus d'interès serà 

EURIBOR anual + 1,25. 

- Per a terminis entre 8 i 10 anys el tipus d'interès serà EURIBOR anual +1,5. 

• Periodicitat de revisió: anual o semestral. 

• Comissions: 

- Comissió d’obertura: 0% 

- Comissió d’estudi: 0% 

- Amortització anticipada: 0% 

- Cancel·lació anticipada: 0% 

• Termini màxim: màxim 6 anys, amb possibilitat d’un període de carència en funció 

del que les entitats financeres pactin amb el client amb un màxim de 10 anys. 

• Límit màxim per operació: 500.000 € per empreses, administració local i altres 

entitats i 60.000 € per a particulars. 

• No serà objecte d’aquest finançament l’IVA imputable a les inversions ni qualsevol 

altre impost. 
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Documentació que cal de presentar: 

Els impresos per a sol·licitar el finançament es poden obtenir a les oficines de l’Institut 

Català d’Energia o a qualsevol de les oficines de les entitats financeres i s’adjunten a 

l’Annex  XXI. També es poden obtenir des de la web de l’Institut Català d’Energia 

www20.gencat.cat/portal/site/icaen , a l’apartat de Serveis > Ajuts i subvencions > Línia 

de finançament especial. 

Procediment a seguir per obtenir el finançament: 

Amb els impresos complimentats, el peticionari s’adreçarà a la seva oficina de l’entitat 

financera on lliurarà la següent documentació: 

• Part A : Dades del peticionari 

• Part B : Memòria tècnica i pressupost desglossat de l’actuació 

• Part C : Informació complementària, com ara: declaració d’haver sol·licitat o no ajut 

i/o finançament a altres entitats, compromís de manteniment de la inversió per un 

temps mínim d’igual durada que el crèdit sol·licitat, certificat d’estar al corrent de les 

obligacions tributàries, etc. 

 

Posteriorment, l’entitat financera enviarà els impresos a l’Institut Català d’Energia, per a 

valoració tècnica del projecte.  

Per rigorós ordre d’arribada, l’Institut Català d’Energia avaluarà les sol·licituds, 

determinarà la seva idoneïtat per a la inclusió en la línia de finançament i enviarà al 

peticionari (amb còpia a l’entitat financera corresponent) l’autorització per a continuar els 

tràmits de finançament. Altrament, enviarà al peticionari (amb còpia a l’entitat financera 

corresponent) la resolució denegatòria. 

Un cop aprovada la idoneïtat del projecte per part de l’ICAEN, el peticionari s’adreçarà 

novament a l'entitat financera aportant l'original de l'autorització lliurada per l'ICAEN així 

com la resta de la documentació que, a criteri de l'entitat, es consideri necessària. En 

l’autorització lliurada per l’ICAEN figurarà un termini màxim de dos mesos per formalitzar 

l’operació, així com si el titular ha demanat o té concedits altres finançaments, ajuts i/o 

subvencions per al mateix projecte, segons la informació presentada pel sol·licitant. 
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L’entitat financera avaluarà la solvència dels sol·licitants i, per a la formalització del crèdit, 

podrà exigir les garanties personals o reals habituals del tràfic mercantil, decidint 

l’atorgament o no del crèdit a l’empresa, particular o entitat sol·licitant. Posteriorment, 

comunicarà al peticionari la resolució final pel que fa a l’atorgament o denegació del 

préstec sol·licitat. 
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10. CONCLUSIONS  

 

La idea del projecte en un principi va ser la de tenir moltes instal·lacions solars tèrmiques 

amb el nostre sistema (SCAT) incorporat per tal de fer un seguiment de totes elles i poder-

ne guardar les dades en taules amb el fi de poder-ne extreure gràfiques anuals, mensuals, 

etc. Però durant el procés de disseny del programa , ens vam trobar traves que ens 

impedien fer-ho com havíem pensat. 

Una de les primeres qüestions que ens vam plantejar va ser la quantitat d’informació que 

rebríem si totes les estacions enviaven dades contínuament. 

 

Per tal d’evitar una gestió complexa de les dades que ens arribarien vam decidir 

connectar amb una única instal·lació i que totes les altres encara que no estiguin 

connectades seguissin enviant. D’aquesta manera, en el moment en que es seleccionés 

connectar-se a una instal·lació aquesta estigués preparada i en funcionament. 

 

A part de per la quantitat de informació, la decisió de fer-ho com hem citat es va deure 

també a causa de la impossibilitat de guardar dades en diferents fulls d’Excel, ja que les 

funcions que incorpora LabWindows referents a Excel només permeten treballar amb la 

fulla activa i amb la quantitat de dades que es rebrien simultàniament es sobreescriurien 

donant lloc a resultats erronis. 

Un cop decidit el mode de funcionament ens vam trobar amb un problema de connexió 

que provocava un mal funcionament del programa però que un cop solucionar el 

programa va estar enllestit. 

 

Pensem que es podria ampliar  part del programa del microcontrolador per tal  de poder 

ajustar paràmetres connectant un ordinador portàtil a la instal·lació mitjançant la connexió 

ethernet. Això seria molt útil per fer el manteniment “insitu” de la instal·lació per part del 

personal de manteniment.  

També seria interessant tenir una instal·lació de proves en funcionament per poder-ne 

veure el funcionament real i analitzar possibles nous errors no contemplats teòricament. 
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Creiem que ens ha estat molt útil la realització d’aquest projecte ja que hem fet ús de 

molts dels coneixement teòrics cursats durant l’enginyeria, des de circuits analògics com 

adaptadors d’escala, amplificadors, etc. fins a programació en diferents entorns com han 

estat LabWindows i PIC C Compiler. 

 

Per acabar, volem donar les gràcies al nostre tutor Antoni Escobet Canal  ja que des del 

primer dia ens ha guiat, ens ha proporcionat el material necessari i ha resolt els dubtes 

que se li han plantejat. 
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