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ACS, CALEFACCIÓ I REFRESCAMENT. SISTEMA 
D’AEROTÈRMIA.

Bomba de calor AIRE-AIGUA: Solució centralitzada amb un 
únic sistema que integra la producció d’ACS, la calefacció i el 
refrescament. El sistema funciona amb l’aire de l’exterior, que 
cedeix energia a l’aigua.
S’instal·len 4 bombes aire-aigua NIBE™ AP-AW30, de NIBE 
(de  fins a 35kW) que generarn calefacció i ACS.

Avantatges:
_Sistema simplificat per a caefacció i refrescament “2 en 1”.
_No hi ha combustibles inflamables que podrien produïr un in-
cendi o explosió.
_No produeix emissions locals de CO2
_Tendeix a disminuir la contamninacio tèrmica de la ciutat.

Per a una bona ventilació i manteniment, les bombes de cal-
or i els quatre dipòsits acumuladors s’ubicaran a la sala de 
màquines de la coberta.

El consum es regularà a través d’un comptador comunitari sit-
uat a la planta baixa

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DEL SISTEMA

_La distribució d’aigua freda s’efectua per sota de l’ACS per 
evitar condensacions.
_Les canalitzacions d’aigua freda i ACS es separen a una dis-
tància mínima de 4 cm.
_Les canalitzacions d’aigua passen per sota dels dispositius 
elèctrics/electrònics, per evitar accidents en cas de fuita.
_La distància mínima entre les canalitzacions d’aigua i els dis-
positius elèctrics/electrònics és de 30 cm en paral·lel
_Cada cambra humida es sectoritza amb una clau de pas, tant 
per l’aigua freda com per a l’ACS.
_Als edificis de pública concurrència s’instal·len dispositius a 
les aixetes per a l’estalvi d’aigua: airejadors, sensors infra-rojos 
i claus de regulació prèvies als punts de consum. 
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ESQUEMA DE PRINCIPIS

ACS. SISTEMA SOLAR TÈRMIC.

Sistema de plaques solars, col·lectiu i amb acumulaciño 
centralitzada: La captació i acumulació conjunta per a tota 
la residència millora la captació, l’eficiència i el cost de la in-
versió.

S’instal·len 20 plaques solars SV3 SH3, de VITOSOL 300-F 
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’area 
(brita) de captació

Avantatges:
_L’orientació i dimensions de l’edifici permeten la col·locació 
de les plaques en una disposició òptima.
_Sistema eficient: l’acuulació està junt el sistema de producció. 
Al reduir la longitud dels tubs es redueixen les pèrdues.
_Sistema col·lectiu és més econòmic: s’estalvia l’acumulació 
individual i la regulació per a cada unitat.

El consum es regularà a través d’un comptador comunitari sit-
uat a la planta baixa

ACS. SISTEMA SOLAR TÈRMIC.

Demanda (Segons la taula 4.5
-Residència: 41 l d’ACS/dia per persona
-Nº de llits: 17 a P1 + 17 a P2 + 17 a P3 + 14  a P4=  65 llits

65llits · 41 l ACS/llit = 2.665  l ACS/dia       

Càlcul de la Demanda anual (Da):
  
2.665 l ACS/dia · 365 dies /any = 972.725 l ACS/any

Càlcul de la Demanda energètica anual per a produir ACS 
(D aCS):
  
D ACS= Da · ρ · Ce ·∆T

Da= Consum d’ACS anual (l/any)
ρ= Densitat de l’aigua (Kg/l)
Ce= Calor específica de l’aigua (kW/KgºC)
∆T= Variació de Temperatura entre ACS i la xarxa segons UNE

D ACS= 972.725l ACS/any · 1 Kg/l · 0,001163 kW/KgºC · (60ºC-13ºC)
D ACS= 53.170,1212 KWh/any

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

D ACS solar= D ACS · CS
CS= Contribució solar mínima (63%)

D ACS solar= 53.170,1212 · 0,63 = 33.497,1764 kWh/any

Pèrdues per orientació i inclinació de les plaques:

β= 40º i Az=15º.
El percentatge oscil·la entre 95% i 100%.
Agafem el valor de 98%

β=Angle que forma la superfície dels mòduls amb el pla horitzonal (º)
Az= Angle azimunt, mesura el punt cardinal nord (º)

Càlcul de l’àrea de captaors solars:

A= D ACS solar / l · a · δ · r 

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

A= 33.497,1764 kWh/any / (1858,4 Kwh/m²·any · 0.98 · 0.95 · 0,4)
A= 48,40 m²

Càlcul del número de plaques solars: 

-Dimensions de les plaques solars: 1.056 x 2.38 x 77 mm
-Àrea de captació per unitat de placa solar: 2,5 m²

48,40 m² / 2,5 m² = 19,23

20 plaques solars, que cobriran el 63% de la demanda anual 
d’ACS 

Càlcul del número de plaques solars: 

L’àrea total ha de complir:
50 < V/A < 180 

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

50 < (V/20 plaques · 2,5 m²) < 180
2500l < Volum < 9000 l

Es fixa la capacitat a 5.750 litres. 
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El funcionament d’escalfament de l’aigua variarà segons l’època de l’any i la climatologia:

ESTIU:
El sistema solar tèrmic cobreix el 100% (+ resistència elèctrica per dies consecutius sense sol...).
La bomba de calor no es considera ja que està funcionant en sistema de fred per refredar l’aigua del terra radiant.

HIVERN:
Bomba de calor en sistema d’escalfar l’aigua (tant sanitària com del terra radiant) + Sistema solar tèrmic amb un percentatge 
d’aportació variable segons les hores de sol.
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