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PLANTES ZONES HUMIDES

ACS, CALEFACCIÓ I REFRESCAMENT, SISTEMA D’AEROTÈRMIA

La solució és una Bomba de calor AIRE - AIGUA : un sistema centralitzat que integra la producció d’ACS, la 
calefacció i el refrescament.
Aquest sistema funciona recollint aire de l’exterior, que li cedeix energia a l’aigua.
S’instal·len 4 bombes aire-aigua : NIBE TM AP-AW30 (de fins a 35 KW) que generaran calefacció i ACS.

Arguments per a l’elecció del sistema:

- Sense consumible inflamables que podrien provocar un incendi o explosió.
- Facilita la disminució de la contaminació tèrmica dins la ciutat.
- No genera ni produeix emissions locals de CO2.
- És un sistema ‘‘2 en 1’’, ja que simplifica tant la calefacció com el refrescament.

Els quatre dipòsits acumuladors (AC solar, ACS, AC calefacció i AF refrescament) se situaran a la planta cober-
ta dins la sala de màquines i instal·lacions. 
Això farà també que hi hagi una bona ventilació i manteniment de les bombes de calor.
Se situarà un comptador comunitari en planta baixa des d’on es regularà el consum.

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

- Com ens trobem en un edifici de pública concurrència, s’instal·aran dispositius a les aixetes per a l’estalvi 
d’aigua: airejadors, sensors infra-rojos i 
  claus de regulació prèvies als punts de consum.
- La distribució d’aigua freda s’efectua per sota l’ACS per evitar condensacions. Les canalitzacions entre elles 
se separen a una distància de 4 cm.
- La distància entre les canalitzacions d’aigua i els dispositius elèctrics / electrònics serà com a mínim de 30 cm 
per sota.
- Es sectoritza amb una clau de pas cada cambra humida, tant per aigua freda com ACS.

ACS : SISTEMA SOLAR TÈRMIC

S’instal·larà un sistema de plaques solars, col·lectiu i amb acumulació centralitzada.
La captació i acumulació conjunta per a tota la residència millora la captació, eficiència energètica i cost de la 
inversió.
El sistema constarà de 17 plaques solars SV3 SH3 de VITOSOL 300-F (rendiment òptic 84%) amb la superfície 
captadora de coure i recobriment de titani.
Les dimensions són 1.056 x 2.380 x 72 mm, amb 2.5 m2 d’àrea (bruta) de captació per unitat.

Arguments per a l’elecció del sistema:

- El volum i dimensions, així com la seva òptima orientació (gairebé a sud total) permeten la dispició de les pla-
ques en una situació d’alt rendiment.
- El sistema col·lectiu és més econòmic; s’estalvia l’acumulació individual i la regulació per a cada unitat.
- És un sistema eficient pel que fa a les pèrdues, ja que l’acumulació i producció estan junts, i per tant es re-
dueix la longitud dels tubs.

Com en l’altre cas, se situa un comptador comunitari en planta baixa.

CÀLCUL I DIMENSIONAT. CONTRIBUCIÓ MÍNIMA ACS

Demanda: Segons taula 3.1 DB_HE4. Demanda ACS a 60ºC

- Residència -> 55 l d’ACS/ dia per llit
- Restaurant -> 5 a 10 l d’ACS/ dia per àpat

Nº llits: 15 a P+1, 15 a P+2, 6 a P+3, 6 a P+4 = 42 llits
Nº àpats: esmorzar, dinar, sopar = 2.5 àpats

42 llits · 55 l ACS/ dia per llit + 2.5 àpats · 8 l ACS/dia per àpat = 2.330 l ACS/dia

Contribució solar mínima per Efecte Joule: Segons taula 2.1 DB_HE4. Per a zona climàtica II (Barcelona) = 
63%

Demanda total ACS de l’edifici = 2.000 - 2.500 l/dia

Càlcul de la demanda anual (Da): 2.330 l ACS/dia · 365 dies/any = 850.450 l ACS/any

Càlcul de la demanda energètica anual per produir ACS (D ACS):

D ACS = Da · p · Ce · AT = 850.450 l ACS/any · 1 Kg/l · 0.001163 kW/KgºC · (60ºC - 13ºC) = 46.486,45 KWh/
any

Da = Consum d’ACS anual (l/any)
p = Densitat de l’aigua (Kg/l)
Ce = Calor específica de l’aigua (kW/KgºC)
AT = Variació temperatura entre ACS i la xarxa (Tº ACS - Tº Xarxa) segons UNE

Càlcul de la demanda energètica anual en energia solar (D ACS solar):

D ACS soar = D ACS · CS = 46.486,45 KWh/any · 0.63 = 29.286,46 KWh/any

CS = Contribució solar mínima (63%)

Pèrdues per orientació i inclinació de les plaques:

B = 40º i Az = 15º. El percentatge oscil·la entre 95% i 100%, agafant valor de 98%

B = Angle que forma la superfície dels mòduls amb el pla horitzontal (º)
Az = Angle Azimut, mesura el punt cardinal nord (º)

Càlcul de l’àrea de captadors solars: 

A = D ACS solar / l · a · d · r = 29.286,46 KWh/any / (1.858,4 Kwh/m2·any · 0.98 · 0.95 · 0.4) = 42.3 m2

I = Valor de la radiació solar diària mitjana de Barcelona (en base anual) segons l’Atles de radiació solar de 
Catalunya.
Valor de 1.858,4 Kwh/ m2·any per una inclinació de 40º i orientació a sud amb desviació de 15º.
a = Coeficient de reducció de pèrdues per orientació i inclinació (98%)
d = Coeficient de reducció de pèrdues d’ombres (95%)
r = Rendiment de la instal·lació (40%)

Càlcul del número de plaques solars:

- Dimensions de les plaques solars: 1.056 x 2.380 x 72 mm
- Àrea de captació per unitat de placa solar: 2.5 m2

42.3 m2 / 2.5 m2 = 16.92 -> 17 plaques solars, que cobriran el 63% de la demanda anual d’ACS. 

Càlcul del volum del dipòsit d’acumulació:

L’àrea total ha de cumplir 50 < V/A < 180 = 50 < (V/17 · 2.5m2) < 180

1.750 l < Volum < 6.300 l   Es fixa capacitat a 3.500 litres

50 < 3500 l / (17 · 2.5 m2) < 180         50 < 82.4 < 18

V = Volum del dipòsit d’acumulació solar (l)
A = Suma de les àrees dels captadors solars (m2)
    

EMA ACUMULACIÓ AIGUA CALENTA

El funcionament per a escalfar l’aigua variarà segons la climatologia i l’època de l’any:

- Estiu: La bomba de calor no es considera ja que està funcionant en el sistema per a refredar l’aigua del terra 
radiant. 
            Sistema solar tèrmic cobreix el 100% (resitència elèctrica per dies consecutius sense sol...). 
            

- Hivern: La bomba de calor treballa per a escalfar l’aigua (tant sanitària com en el terra radiant).
               Sistema solar tèrmic treballa amb percentatge ‘‘x’’% d’aportació variable segons les hores de sol.

ESQUEMA DE PRINCIPIPLANTA SOBRECOBERTA ( +20.50 m )

PLANTA COBERTA ( +17.20 m )

PLANTA SEGONA ( +7.30 m )

PLANTA PRIMERA ( +4.00 m )

PLANTA BAIXA ( +0.00 m )

PLANTA SOTERRANI ( -3.50 m )
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A3

A2

A1

A1 - Unitat 1 + bany comú + menjador comú

A2 - Unitat 2 Apartament

A3 - Perruqueria

A4 - Banys comuns


