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4  Instal·lacions i constituents

Les instal·lacions domèstiques d’aprofitament de l’energia solar no només disposen d’un seguit de
captadors i bescanviadors sinó que necessiten tot un conjunt específic de constituents que permetin el
funcionament autònom de les instal·lacions i la seva correcta regulació en funció de les necessitats
energètiques de l’habitatge o construcció per la qual s’hagi dissenyat.

Tres són les aplicacions bàsiques en energia solar tèrmica: aigua calenta sanitària (ACS), escalfament
de piscines i calefacció (ja sigui per aigua calenta, calefacció tradicional o sòl radiant, o bé directament
per aire). En tots els casos cal entendre que, per economia, senzillesa de la instal·lació i poca
perillositat, els fluids portadors de calors més utilitzats seran l’aigua i l’aire.

4.1  Aigua calenta sanitària

En tota instal·lació per a la producció d’aigua calenta sanitària (ACS) cal disposar, a part dels
captadors, dels elements següents (veure figura 4.2):

Dipòsit acumulador
Canonades
Bombes
Vàlvules
Dipòsit d’expansió
Purgadors
Termòstats

A l’hora de dissenyar una instal·lació solar per ACS se’ns poden presentar tot un seguit d’alternatives,
segons el tipus de circulació que imposem del fluid portador de calor. Distingim dos tipus de circulació
bàsics: per termossifò o bé forçada.

La circulació per termossifò (figura 4.1.a) se’ns pot presentar tant en un circuit obert com en un de
tancat, on l'única diferència és que en el primer l’aigua procedent dels captadors es mescla a
l’acumulador amb la provinent de xarxa i en el segon no hi ha mescla.

En els circuits amb termossifò no existeix cap element mecànic que faci circular l’aigua pels captadors;
el moviment es produeix per la diferència de temperatures entre l’aigua freda de l’acumulador i la
calenta dels captadors, ja que l’aigua, en escalfar-se, disminueix la seva densitat, que fa que amb el pes
més elevat de l’aigua freda de l’acumulador es provoqui una circulació natural. Aquesta circulació es
mantindrà mentre hi hagi una diferència de temperatures suficient entre l’aigua del dipòsit i la del
captador (normalment uns 10 ºC).
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Quan aquesta diferència de temperatures no existeix, la circulació s’atura fins que es torna a crear una
diferència suficient.

Per al bon funcionament d’aquesta instal·lació hem de tenir en compte els aspectes següents:
l’acumulador ha d’estar entre 30 i 70 cm per sobre dels captadors; les canonades han de ser al més
curtes possible i no han de ser d’un diàmetre inferior a ½ polzada.

Fig. 4.1   Configuracions més comunes dels sistemes per liquid:. a) Sistema de circulació natural; b) Circulació forçada
de dipòsit únic; c) Sistema amb circuit primari tancat; d) Sistema amb circuit primari tancat i bescanviador exterior.
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Les instal·lacions amb circulació forçada (figures 4.1.b, c i d) es diferencien de les altres en què tenen
un circulador o bomba que fa circular el fluid per la instal·lació. En aquest cas ja no és necessària la
col·locació de l’acumulador per sobre dels captadors i cal anar amb compte de no fer circular l’aigua
calenta a la nit, ja que perdríem tota l’energia guanyada durant el dia.

Així mateix, els circuits poden ser oberts o tancats. En un circuit obert el fluid escalfat en els captadors
és el mateix que el que després utilitza l’usuari (figures 4.1.a i b). Són els sistemes amb més rendiment,
els més senzills i econòmics, però presenten alguns problemes greus: el fet que l’aigua de consum circuli
pels captadors duu problemes de corrosió i d’incrustacions calcàries en els tubs, que no podem eliminar
del circuit de consum i a l’hivern, si les temperatures baixen per sota de 0 ºC, l’aigua que hi ha tant en
els captadors com en les canonades de connexió es pot congelar, per tant, les instal·lacions amb circuit
obert només poden funcionar en climes càlids o només en l’època d’estiu.

Fig. 4.2  Sistema d'escalfament solar d'ACS, que mostra el sistema de control.
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El control acurat del funcionament de qualsevol sistema solar és essencial perquè la seva eficiència sigui
màxima. En aquest sentit, cal comentar l'existència del regulador diferencial que observem a la figura
4.1.b. Aquest sistema de control permet, d’una banda, computar i emmagatzemar la informació tècnica
del sistema d'energia solar, i de l’altra, realitzar el control diferencial de la temperatura dels captadors
solars i la temperatura dels dipòsits que ens comanda, a la vegada, el règim de funcionament del
circulador del primari (bomba de circulació). En el moment que la temperatura del líquid en els
captadors arriba a tenir una temperatura més elevada (entre 5 i 7 ºC) que la del líquid en el dipòsit
d'acumulació, s'activa la sortida de potència que ens mou la bomba. Quan aquest diferencial de
temperatura (programable) disminueix suficientment, la bomba es para. I així successivament en funció
de la despesa i de la radiació incident.

Per la seva banda, i com ja havíem comentat en capítols anteriors, en el cas del circuit tancat (figures
4.1.c i d) hi ha dos circuits, un de primari, per on hi circula el fluid calent dels captadors i que després
cedeix la calor a l'acumulador a través d’un bescanviador, i un de secundari, format per l’aigua de
consum que s’escalfa a l’acumulador.

El fet d’introduir un element més en la instal·lació, com és el bescanviador, influeix tant en el cost com
en el rendiment d’aquesta instal·lació (vegeu l’apartat 4.1.1). Però aquesta separació de circuits és molt
beneficiosa, ja que pel primari podem fer circular aigua amb anticongelant, que ens protegeix de les
baixes temperatures.

4.1.1  Factor captador-bescanviador

A mesura que la instal·lació creix, també ho fa l’acumulador (vegeu l’apartat 4.1.2  Altres elements) i
l’intercanvi de calor mitjançant els bescanviadors de tipus serpentí o camisa comença a perdre eficàcia.
En aquests casos es disposa d’un bescanviador de calor independent (normalment de plaques) que ens
connecta els circuits primari, on tindrem la solució aigua + anticongelant, i secundari o d’ús.

Un bescanviador de calor només és un dispositiu que permet aportar un canvi en l’estat d’un fluid que hi
circuli a través. Normalment és un canvi de temperatura però ens podem trobar amb bescanviadors que
també ens proporcionin canvis de fase. Una de les característiques dels bescanviadors és la seva
eficiència, normalment simbolitzada per la lletra ε, i que ens en mesura les pèrdues de calor: és la
relació entre l’energia absorbida del primari per part del bescanviador i l’energia cedida pel mateix al
secundari (valor que sempre es mourà entre 0 i 1). Òbviament, en aquest traspàs energètic tindrem
sempre certes pèrdues que podrem avaluar.

Malgrat que aquest bescanviador de calor no és una part del captador, és convenient definir un altre
factor d’eficàcia  FR’ (com ara el K utilitzat pel canvi de la variable independent de la recta de
rendiment del captador, estudiat al tema anterior), que substitueixi a FR perquè té en compte el
rendiment combinat del captador i el bescanviador. La relació RR FF /′ , denominada factor captador-

bescanviador, és un índex que varia entre 0 i 1 i indica la disminució de l’energia útil obtinguda deguda
a la utilització del bescanviador:
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On ( )
Cpcm ⋅ és el producte del cabal màssic i la capacitat calorífica del fluid circulant per la banda dels

captadors (circuit primari, aigua + anticongelant), ( )
minpcm ⋅  és el producte del cabal màssic per la

capacitat calorífica que resulti mínim dels fluids circulant pel primari i el secundari (vegeu l’exemple
4.1) i ε és l’eficiència del bescanviador (o rendiment del bescanviador) explicat anteriorment.

El factor RR F/F ′  és un indicador de l’augment de temperatura que necessitem en el fluid del primari

per cobrir les pèrdues energètiques que ens imposa el bescanviador per la seva eficiència. Una altra
manera de veure-ho seria considerar RR F/F ′  com la fracció d’augment en l’àrea de captador necessària

per proporcionar la mateixa quantitat d’energia que es necessitaria si el bescanviador tingués una
eficiència ε = 1.

Exemple 4.1

A la instal·lació de l’exemple 3.2 hem decidit separar el circuit dels captadors del circuit de consum
amb un bescanviador l’eficiència del qual val ε = 0,7. Determineu el factor captador-bescanviador
en el cas que es mantinguin totes les variables de l’exemple 3.2.

De l’exemple 3.2 tenim

KmW4,9= 2 ⋅⋅ LR UF

Pel circuit primari, pels captadors, hi circularà una solució d’aigua més anticongelant de

característiques: 2015,0 mskgm ⋅= , KkgJcp ⋅= 350.3  i

( ) KmWcm p ⋅=⋅=⋅ 225,50350.3015,0

Pel circuit secundari, el d’ús, s’hi acostuma a fer circular el mateix cabal d’aigua que pel primari,
2015,0 mskgm ⋅= . Però el fluid ja no és aigua més anticongelant sinó només aigua, cosa que

implica un canvi en la capacitat calorífica del fluid: KkgJcp ⋅= 180.4 . El producte del cabal

per la capacitat calorífica del fluid circulant pel circuit secundari valdrà ara

( ) KmWcm p ⋅=⋅=⋅ 27,62180.4015,0

Per tant, el producte mínim del cabal per la capacitat calorífica respectiva serà el corresponent al
circuit primari:

( ) ( ) KmWcmcm pp ⋅=⋅=⋅=⋅ 2

min
25,50350.3015,0

Imposant AC = 1 m2 per tenir-ho tot en les mateixes unitats, l’equació 4.1 quedarà finalment com
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Aquest factor implica que, per a un sistema amb dos circuits i un bescanviador, caldria un 4% més de
superfície captadora per obtenir la mateixa energia que un sistema amb un únic circuit i sense
bescanviador.

4.1.2  Altres elements

a) Conduccions

Com passa amb algun altre component de les instal·lacions solars d’aigua calenta, les conduccions
utilitzades no suposen cap novetat si les comparem amb les emprades en altres aplicacions com la
calefacció. Així, els materials més utilitzats són el ferro galvanitzat, el coure i els materials plàstics.

El coure és el material més aconsellable per la seva elevada resistència a la corrosió, maleabilitat i
ductilitat, i a més resisteix la corrosió, tant dels líquids que hi circulen per l’interior com dels agents
exteriors, aire, humitat o elements constructius que hi entrin en contacte. En contacte amb l’aigua, aviat
queda cobert per una fina capa d’òxid, de color verdós, que el protegeix. El coure és relativament fàcil
de treballar ja que es pot tallar, corbar i soldar. La seva baixa rugositat permet que a igual diàmetre la
pèrdua de càrrega sigui més baixa que per a altres materials. Pot resistir sense rebentar una o més
gelades.

L’acer galvanitzat és un material molt utilitzat en instal·lacions convencionals per al transport d’aigua
calenta. No ha d’usar-se en els circuits primaris, per l’elevat deteriorament que la protecció de zinc
pateix amb temperatures superiors a 65 ºC. És una mica més econòmic que el coure si bé és més difícil
de treballar. Produeix més pèrdues de càrrega i menys resistència, cosa que obliga a col·locar tubs amb
un gruix considerable i, per tant, un pes superior.

Per últim, les canonades de plàstic tenen qualitats semblants a les del coure i la seva utilització s’està
generalitzant cada vegada més. El problema de l’elecció de la canonada rau en la gran diversitat de
materials existents. En general es poden usar sense problemes les canonades de polietilè reticulat així
com les de propilè, sempre que el fabricant garantitzi el seu ús per a temperatures de fins a 120 ºC. Són
fàcils de treballar i en petits diàmetres tenen un cost similar al del coure.

b) Acumulador

L’altre element bàsic de tota instal·lació és l’acumulador de calor (figura 4.3), que consisteix en un
dipòsit de dimensions considerables on es va acumulant la calor cedida per l’aigua escalfada pel
captador. Ha de complir dues condicions, d’una banda ha de resistir la corrosió produïda per l’aigua i,
de l’altra, ha d’estar convenientment aïllat per no perdre la calor de l’aigua provinent dels captadors.
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Per a instal·lacions en habitatges unifamiliars s’han estandarditzat les capacitats de 150 i 300 litres, (per
a 2 i 4 m2 de superfície captadora), encara que se’n fabriquen des de 60 fins a 12.000 litres en una
àmplia gamma de capacitats.

A l’hora de seleccionar el material de què estarà fabricat el nostre acumulador, hem de tenir en compte
els efectes que la corrosió hi pot tenir. Per evitar-la, procurarem no utilitzar diferents metalls en la
instal·lació (per exemple, el coure provoca una corrosió més accelerada en l’acer galvanitzat). Això que
acabem de dir no és sempre possible, i per tant, per evitar la corrosió podem utilitzar mètodes
electrolítics o, si s’utilitzen aigües molt agressives, sistemes de protecció catòdica.

Actualment, es fabriquen acumuladors amb o sense bescanviador de calor. Aquest bescanviador està
format per un serpentí o bé per una doble paret, o cambra, que envolta al dipòsit acumulador (sistema
de camisa). En acumuladors de 150 l, la superfície del bescanviador acostuma a ser d’1,2 m2 i en els de
capacitat de 300 l la superfície és de 2,4 m2.

Els acumuladors s’aïllen freqüentment amb escuma de poliuretà i a vegades amb fibra de vidre.
L’espessor d’aquest aïllant pot anar des dels 30 mm fins als 50 mm.

Fig. 4.3  Acumuladors amb serpentí, doble serpentí i de doble cambra (LKN).

Per poder disposar d’aigua calenta quan no hi ha prou aportacions solars, els acumuladors incorporen
resistències elèctriques per escalfar l’aigua. Per a acumuladors de 150 litres s’utilitzen resitències de
2.200 W i per als acumuladors de 300 litres, resistències de 2.500 W de potència. Els acumuladors
disposen de termòmetres i vàlvules de seguretat per limitar la pressió a què puguin arribar a treballar.
Les pressions màximes a què es pot arribar a treballar són: el circuit primari a unes 3 atm, i el
secundari, a unes 8 atm.
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c) Bombes de circulació

L’element que ens permet fer circular el fluid és el circulador o la bomba de l’aigua, i se selecciona en
funció de les pèrdues de càrrega de la instal·lació i el cabal circulant. S’aconsella triar un cabal per al
primari de 75 l/h per cada m2 de captador, estant aquests connectats en paral·lel, que pot reduir-se fins a
50 l/h a canvi de patir algun augment en la temperatura. Per al secundari es recomana un 20% més.

La forma pràctica de seleccionar la bomba serà anar a les corbes característiques cabal-pressió que ens
dóna el fabricant. Es fabriquen bombes des de 50 fins a 2.800 W, que poden treballar amb aigua fins a
una temperatura de 120 ºC i que puguin assegurar cabals de fins a 60 m3/h.

d) Vas d’expansió

En les instal·lacions d’energia solar tèrmica, per permetre la dilatació de l’aigua en el circuit del primari
s’ha de col·locar un vas d’expansió d’una capacitat suficient. El vas d’expansió pot ser un dipòsit obert
col·locat a la màxima alçada del circuit, encara que s’usa més freqüentment un dipòsit tancat, format
per dues parts separades per una membrana elàstica. En una d’aquestes parts es tanca gas a pressió i en
l’altra queda un espai lliure que serà el que ocuparà l’aigua. La capacitat del vas d’expansió està en
funció de la capacitat total del circuit, de la temperatura de l’aigua i de la pressió a què es treballa.

Fig. 4.4  Corba de dilatació de l'aigua per diferents temperatures.

Les instal·lacions d’energia solar tèrmica tendeixen a fer-se en circuit tancat, utilitzant per tant dipòsits
d’expansió tancats, que presenten certs avantatges respecte als oberts. Poden ubicar-se a qualsevol lloc
de la instal·lació, no absorbeixen oxigen de l’aire, per tant, no augmenten la corrosió i eliminen les
pèrdues de líquid portador de calor per evaporació.

Fig. 4.5 Secció d'un vas d'expansió tancat.
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4.2  Calefacció

La calefacció de locals amb energia solar ha de permetre una reducció de la despesa energètica de
calefacció convencional considerable. El principal problema és, però, l’acumulació de l’energia per
poder-ne disposar en el moment en què sigui necessària (justament quan el Sol ja no hi és).

En aquest sentit, la casa pot funcionar com a captador i acumulador de forma passiva (amb una
construcció bioclimàtica i elements constructius adequats) o bé activa (amb la utilització de captadors
solars i elements d’acumulació), i ens ha de permetre una regulació i control del flux energètic de forma
correcta.

La calefacció acostuma a disposar de l’aire per transportar la calor. Però ens podem trobar amb el cas
que sigui el mateix aire el que passi pels captadors solars o bé que aquest aire passi per un bescanviador
i que sigui l’aigua el fluid que hagi passat pels captadors. Un tercer tipus de calefacció és la
denominada calefacció per sòl radiant, normalment utilitzada en països freds a causa de la seva inèrcia,
que fa circular l’aigua per uns tubs sota terra perquè escalfin el sòl i per convecció natural,
posteriorment, l’ambient.

4.2.1  Calefacció amb aigua

La figura 4.6 ens mostra un esquema de sistema de producció solar d'aigua calenta sanitària combinada
amb la calefacció amb radiadors, però també haguéssim pogut fer passar l'aigua per un bescanviador de
calor aigua-aire i llençar aire calent als locals. Disposem, com sempre, d’un tanc d’acumulació d’on
obtenim tota l’energia que necessitem en el moment que la necessitem. La circulació es fa amb bombes.

Fig. 4.6   Calefacció amb radiadors. 1) Captadors. 2) Termòstat. 3) Comandament. 4) Bomba. 5) Dipòsit d'expansió. 6)
Acumulador d'aigua calenta amb bescanviador de calor i escalfador. 7) Caldera auxiliar de calefacció. 8) Bomba. 9)
Radiador o sòl radiant. 10) Presa d'ACS (Font: CEAC, amb permís dels editors).
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4.2.2 Calefacció amb aire

La figura 4.7 ens mostra la configuració d'un sistema de calefacció solar per aire. En aquest cas,
l’obtenció d’aigua calenta es veu certament desfavorida perquè l’aire no té una capacitat calorífica
suficient per escalfar l’aigua i es necessita un sistema de suport prou potent. En aquest cas, l’aire passa
pels captadors per arribar directament a la zona que es vol calefactar i l’acumulació no es fa en un medi
fluid sinó en un medi sòlid com és ara el llit de còdols o acumuladors de grava (figura 4.8), per on l’aire
passa amb un temps de residència prou elevat com per transferir la seva energia a les pedres i permetre,
així, l’acumulació.

També podem utilitzar un medi que canviï de fase a la temperatura de treball, com ara les sals foses o
les ceres. En aquest cas l'acumulació es denomina de calor latent, i aquestes sals o ceres acumulen la
calor de canvi de fase. En la calefacció amb aire, la circulació es fa amb ventiladors.

Fig. 4.7  Calefacció per aire amb acumulació de calor latent i cèl·lules solars. 1) Captadors tipus aire. 2) Captadors
verticals al mur sud. 3) Cèl·lules fotovoltaiques. 4) Acumulador principal de calor latent. 5) Acumulador secundari de
calor latent. 6) Ventilador del circuit primari. 7) Ventilador del circuit de distribució. 8) Acumulador elèctric. 9) Aire
calent a l'habitacle. 10) Sortida d'aire. 11) Compressor (bomba de calor). 12) Aire fred de l'habitacle. 13) Conducte de
bypass (Font: CEAC, amb permís dels editors).
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Fig. 4.8  Esquema de principi d'un sistema de calefacció solar per aire amb acumulador de llit de còdols. 1) Captador
solar tipus aire. 2) Aïllament. 3) Tapa transparent. 4) Placa absorbidora negra. 5) Dipòsit. 6) Grava. 7) Separador. 8)
Aire calent del captador. 9) Aire calent a l'habitacle. 10) Aire fred de retorn al captador. 11) Cambra d'aire (Font: CEAC,
amb permís dels editors).

4.2.3 Calefacció amb sòl radiant

La calefacció amb sòl radiant utilitza l'aigua que circula pels captadors per fer-la circular a la vegada
per un circuit tancat de tubs que volta el sòl de l'habitacle de la manera que mostra la figura 4.9. Els
tubs es col·loquen sobre del forjat de manera que escalfin el terra que es trepitja i a la vegada escalfin,
per convecció natural, l'ambient que hi ha en contacte. Un sistema de sòl radiant té, però, una certa
inèrcia que cal estudiar en cada cas. En general, és més favorable en ambients freds i de càrrega tèrmica
molt constant.

Fig. 4.9  Secció i esquema d'una instal·lació de calefacció amb sòl radiant (LKN).
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4.3 Piscines

L’aprofitament de l’energia solar per a la producció d’aigua calenta sanitària i per a la calefacció de
locals es dificulta pel fet que la demanda energètica no es correspon amb l’oferta solar. Això implica
una compensació a base d’acumuladors de calor. Les piscines, en canvi, no tenen aquest inconvenient i
s’utilitzen en moments estiuencs i de bon temps. Són, doncs, la possibilitat d’aprofitament ideal de
l’energia solar, al millor preu i amb un manteniment quasi nul.

Fig. 4.10  Preparació d'aigua calenta solar combinada amb la calefacció de la piscina. 1) Captadors solars. 2) Termòstat.
3) Comandament. 4) Acumulador d'aigua calenta. 5) Dipòsit d'expansió. 6) Bescanviador de calor. 7) Instal·lació de
filtres. 8) Piscina. 9) Bomba. 10) Presa d'ACS (Font: CEAC, amb permís dels editors).

La temperatura d’una piscina resta entre els 20 ºC i 28 ºC, per la qual cosa els rendiments dels
captadors són força elevats. La calefacció pot ser solar indirecta amb circuit obert (figura 4.12) o tancat
(figura 4.11), i solar directa, mitjançant la utilització de plàstics que directament tirats sobre de la
piscina i a un costat escalfen l’aigua que circula per sota o per dins, respectivament, d’una infinitat de
petits canals de material plàstic (polipropilè, cautxú...).

La superfície de captació necessària va en funció de la superfície de la piscina que s’ha d’escalfar, ja
que és per la superfície per on l’aigua intercanvia calor amb el medi. A les nostres latituds cal muntar
captadors amb una superfície aproximadament del 30% de la de la piscina, i augmentar-la fins al 50%
si la instal·lació està en una zona especialment freda.

El cost d’aquests equips pot oscil·lar en funció del tipus de muntatge que es faci i variarà bàsicament en
funció de la ubicació dels captadors i del sistema de regulació. De manera orientativa, el cost per una
piscina de 25 m2 pot estar entre les 250.000 i les 425.000 pessetes.
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Fig. 4.11  Calefacció solar d'una piscina en circuit tancat. 1) Captadors solars. 2) Termòstat. 3) Comandament. 4) Circuit
captador primari. 5) Bescanviador de calor. 6) Filtres de la piscina. 7) Bomba de la piscina. 8) Dipòsit d'expansió. 9)
Vàlvula de retenció. 10) Dispositiu de retenció. 11) Circuit secundari. 12) Aigua de la piscina (Font: CEAC, amb permís
dels editors).

Fig. 4.12  Calefacció solar d'una piscina en circuit obert. 1) Captadors solars. 1a) Unions i fixacions. 2) Terminal. 3)
Vàlvula de purga d'aire. 4) Comandament. 4a) Filtre de protecció. 4b) Transformador 220 V - 24 V. 4c) Sensor de
radiació solar. 4d) Sensor de temperatura de la piscina. 5) Impuls hidràulic connectat. 5a) Impuls hidràulic desconnectat.
5b) Canonada de comandament a la vàlvula. 6) Vàlvula de comandament. 7) Vàlvula de retenció. 8) Sortida cap als
captadors. 9) Retorn dels captadors. 9a) Vàlvula de comporta. Fi) Filtre existent. UP) Bomba existent. WT) Bescanviador
de calor existent (Font: CEAC, amb permís dels editors).
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4.4  Control i manteniment

Per a un bon resultat energètic, cal que el propietari de la instal·lació verifiqui periòdicament el
funcionament dels diferents elements que formen la mateixa, que estableixi els diferents elements de
seguretat i que fixi un programa de manteniment adequat. Els elements de control i seguretat bàsics que
cal establir en una instal·lació d’energia solar són els següents:

• Controls de funcionament:
Termòstat diferencial de control
Indicador de la pressió en el circuit primari
Termòstat de regulació de l’energia auxiliar
Purgadors automàtics d’aire
Bombes de circulació

• Elements de seguretat:
Vàlvules de seguretat en primari i secundari
Dipòsits d’expansió

La taula 4.1 ens dóna una llista de les operacions de manteniment més habituals en aquests casos.
Principalment, cal fer un manteniment acurat dels aïllaments i la seva protecció UV, dels filtres, dels
bescanviadors, de les bombes i de la qualitat del líquid en el primari.

4.5 Connexió de captadors

Un punt important per tractar és el de la connexió dels captadors. En el funcionament de les
instal·lacions que hem vist fins ara, el fluid portador de calor, el fluid que passa pels captadors,
recircula de manera controlada per l'interior de l'element acumulador cedint la calor absorbida en els
captadors de manera progressiva. Inicialment tot està a una mateixa temperatura, però durant les seves
diferents recirculacions, el fluid anirà augmentant la temperatura així com la de l'acumulador fins a
arribar a la de consigna que haguem fixat i el sistema aturarà el seu funcionament. Aquest procés
durarà un cert temps. I és bàsicament per modificar aquest temps que s'estudia el tipus de connexió
entre els diferents captadors d'una instal·lació.

Fig. 4.13  Connexions en paral·lel i en sèrie
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Taula 4.1  Operacions de neteja i manteniment més usuals en una instal·lació de captadors solars.

Sistema Operació Freqüència

(mesos)

Observacions

Neteja 12 Amb aigua, detergent i rasqueta. Realitzar l'operació en
hores de baixa insolació, a l'aurora o a la posta.

Camp

de captadors
Estructura 12 Llimar i arreglar amb mini i pintura aquelles parts de

l'estructura de suport que presentin corrosió i comprovar
els cargols de subjecció (a partir del 2n any).

Vidres (captadors) 6 Inspecció visual. En cas de trencament, s’han de
substituir. En cas de condensacions, comprovar les
finestres de ventilació.

Juntes (captadors) 6 Comprovació visual d'esquerdes, deformacions i
degradacions.

Absorbidor (captadors) 6 Inspecció visual de corrosions, deformacions. En cas de
fuites, canviar el captador.

Connexions (captadors) 6 Inspecció visual de l'aparició de fuites.

Carcassa (captadors) 6 Deformacions i oscil·lacions.

Circuit

primari

Fluid portador de calor 12 Comprovar una vegada a l'any la seva densitat
(concentració de glicol) i el seu ph (estat de
degradació). Un ph < 5 indica que cal renovar el fluid.

60 Canvi de fluid.

Estanqueïtat 24 (màx.) Efectuar la prova de pressió (2n any).

Aïllament 12 Inspecció visual sobretot de les unions: comprovació de
la humitat en aïllament situat sobre juntes i soldadures
(a partir dels primers 18 mesos).

Purgadors 12 Neteja i comprovació del seu correcte funcionament.

Serpentí 60 Neteja amb desincrustant.

Bomba 12 Estanqueïtat, lubricació i mesura del dielèctric.

Termòstat 12 Neteja, control, regulació i comprovació amb un equip
de prova.

Dipòsit d'expansió 12 Comprovació de la pressió.

Bescanviador 12 Neteja i inspecció del bescanviador en els llocs amb
aigua molt dura  (Canàries, Mallorca i Catalunya).

60 Neteja i inspecció del bescanviador en els llocs amb
aigua tova.

Pressòstats 12 Neteja, engreix, control de funcionament i regulació.Circuit

secundari Vàlvules de tall 12 Engreixar i reajustar el premsaestopes.

Vàlvules de seguretat 12 Moure-les per evitar incrustacions

Acumulador 24 (màx.) Comprovació de l'ànode de sacrifici (al 1r any)

Electricitat Interruptors 12 Netejar i ajustar borns.

Comptadors 12 Neteja i ajustar borns.

Diferencials 12 Control de funcionament. Mesura de la presa de terra.

Armari elèctric 12 Neteja.
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Els captadors es poden connectar en paral·lel, en sèrie (com mostra la figura 4.13) o en combinació.
Però el seu comportament, per la característica de la seva recta de rendiment, variarà en funció del
cabal circulant per cada un d'ells i de la temperatura d'entrada a aquests captadors. Aquesta recta ens
diu, en essència, que a mesura que augmenta la temperatura d'entrada del fluid al captador, disminueix
el seu rendiment, és a dir, la calor absorbida és més petita i el salt de temperatures entre entrada i
sortida del captador també disminueix.

Si la connexió es fa en paral·lel, els cabals circulant per cada captador seran els mateixos i els salts
tèrmics també,  amb la qual cosa la recta de rendiment del captador es podrà assumir com la "recta de
rendiment" de la instal·lació i el sistema funcionarà tal com hem explicat al primer paràgraf.

Ara bé, sembla lògic pensar que si aconseguim fer arribar el fluid a l'acumulador a una temperatura més
elevada, el temps que tardi el dipòsit a arribar a la temperatura d'acumulació serà inferior. I és en aquest
cas quan es pot decidir la connexió en sèrie: el fluid sortirà del primer captador a una temperatura Ts1,
que serà a la vegada la d'entrada del següent. Tot i així, pel fet que la temperatura d'entrada al segon
captador augmenta, el rendiment no serà el mateix i la instal·lació es comportarà, globalment, en un
entremig.

L'estudi del cas de connexió en sèrie ens ha de portar a l'obtenció d'una recta idèntica a la de l'equació
3.12, però no representant a un únic captador sinó al conjunt de tota la instal·lació. No cal ni que els
captadors siguin idèntics: la condició és que cada un d'ells vingui descrit pels dos paràmetres ja
coneguts: LRUF  i ( )ταRF . Fixant-nos en la figura 4.13, la calor útil que podem aprofitar dels dos

captadors (en aquest cas captadors plans, amb C = 1) és:

( ) ( )[ ]
( ) ( )[ ]aSLSR

aeLSRuu

TTUIFA

TTUIFAQQ

−⋅−⋅⋅⋅+
+−⋅−⋅⋅⋅=+

1,2222

11112,1,

τα
τα

(4.2)

On Te és la temperatura d'entrada al primer captador i Ts,1 la de sortida, que és a la vegada la d'entrada
al segon captador i que es troba com:

p

u
eS cm

Q
TT

⋅
+= 1,

1, (4.3)

Eliminant Ts,1 d'aquestes dues últimes equacions podem escriure:

( ) ( ) ( ){ }
( ){ } ( )aeLRLR

SRRu

TTUFAKUFA

IFAKFAQ

−⋅⋅⋅+−⋅⋅⋅−
−⋅⋅+−⋅⋅⋅=+

222111

22211121,

1

1 τατα
(4.4)

on K val:

p

LR

cm

UFA
K

⋅
⋅⋅= 222

La forma de l'equació 4.4 ens suggereix que la combinació dels dos captadors es pot considerar com un
únic captador amb les característiques següents:
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( ) ( ) ( ) ( )
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Si tres o més captadors es disposen en sèrie, aquestes equacions 4.5 es poden utilitzar pels dos primers
captadors per definir un nou "primer" captador equivalent i es poden anar aplicant successivament per
tants captadors com tinguem. Si els dos captadors són idèntics, les equacions anteriors es redueixen a:
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Per N captadors idèntics en sèrie, l'aplicació repetida de les equacions anteriors porta a les expressions
següents:
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Exemple 4.2

Estudiem el comportament de tres disposicions amb un total de sis captadors. Les característiques
comunes són les següents (amb fluid circulant com el de l'exemple 3.2):

Radiació instantània escollida:  IS = 1.000 W / m2

Temperatura ambient:                 15 ºC

Captador en estudi:    Roca

Recta de rendiment: ( ) ( ) ( )
s

ae

s

ae
LRR I

TT

I

TT
UFF

−⋅−=−⋅⋅−⋅⋅= 9,4784,0ατη

Àrea de captació:    1,9 m2

Energia màxima aprofitable:        1.000 W / m2 · 1,9 m2 · 6 captadors = 11.400 W

Cabal circulant:     0,015 kg / s·m2
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a) Connexió en paral·lel

Per a una connexió en paral·lel com la de la figura, el cabal circulant per cada captador valdrà:

s

kg
A

ms

kg
m cfluid 0285,09,1015,0015,0

2
=⋅=⋅

⋅
=

Suposant diferents temperatures d'entrada, la variació dels paràmetres del captador (p.ex.,
principalment la variació del seu rendiment en funció d'aquesta temperatura) ve reflectida a la taula
següent:

Te

(d'assaig)

η
 (Eq. 3.12)

(Ts - Te)

(Eq. 3.13)

Ts Qu (total, dels 6 captadors)

(W)

0 0,858 17,06 17,06 9.774

10 0,809 16,09 26,09 9.216

20 0,760 15,11 35,11 8.658

30 0,711 14,14 44,14 8.100

40 0,662 13,16 53,16 7.542

50 0,613 12,19 62,19 6.984

60 0,564 11,21 71,21 6.426

70 0,515 10,24 80,24 5.868

80 0,466 9,26 89,26 5.304

Fixem-nos com es va reduint el salt tèrmic i el rendiment a mesura que la temperatura d'entrada al
captador augmenta i com, en conseqüència, la calor útil total disminueix.

5 6

Te

Ts

3 41 2
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b.1) Connexió en sèrie (2) paral·lel (3)

Si volem reduir el temps de resposta del sistema augmentant la temperatura de sortida del fluid,
forçosament hem de passar per algun tipus de connexió en sèrie. L'estudi d'aquesta connexió es pot
fer tal com hem fet anteriorment, observant quin és el comportament de cada captador i estudiant-lo
per separat.

El grup dels tres primers captadors i el grup dels tres segons, pel fet d'estar connectats en paral·lel,
es comporten igual. És a dir, és com si formessin un únic captador a través del qual hi passessin:

s

kg
A

ms

kg
m cfluid 0855,039,1015,03015,0

2
=⋅⋅=⋅⋅

⋅
=

Els resultats vénen reflectits a la taula inferior. Fixem-nos en dues coses: primer, el rendiment total
és el valor mitjà dels rendiments parcials, i segon, la calor útil total és inferior que en el cas anterior
tot i que la temperatura final de sortida és més elevada. És a dir, la calor no s'aprofita de forma tan
eficaç com en el cas en paral·lel.

La calor útil es calcula  mitjançant l'equació 3.13 amb cp =3.350 J/kg·K (aigua + anticongelant):

( )
cs

sep

cs AI

TTcm

AI

Q

⋅
−⋅⋅

=
⋅

= fluidutilη

Te η1 Ts1-Te Ts1 η2 Ts2-Ts1 Ts2 Ts2-Te Qu ηtot

0 0,858 17,06 17,06 0,774 15,40 32,47 32,47 9.299 0,816

10 0,809 16,09 26,09 0,730 14,52 40,61 30,61 8.768 0,769

20 0,760 15,11 35,11 0,685 13,64 48,76 28,76 8.236 0,722

30 0,711 14,14 44,14 0,641 12,76 56,90 26,9 7.705 0,676

40 0,662 13,16 53,16 0,597 11,88 65,04 25,04 7.173 0,629

50 0,613 12,19 62,19 0,553 11,00 73,19 23,19 6.642 0,583

60 0,564 11,21 71,21 0,509 10,12 81,33 21,33 6.111 0,536

70 0,515 10,24 80,24 0,464 9,24 89,48 19,48 5.579 0,489

80 0,466 9,26 89,26 0,420 8,36 97,62 17,62 5.048 0,443

5 6

Te

Ts2

3 41 2

Ts1
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Aquest rendiment final ηtot, però, es pot trobar d'una manera molt menys molesta, a partir de les
equacions que hem vist ara fa un moment, a l'apartat 4.5, trobant una recta de rendiment global, de
tota la instal·lació. En aquest cas tenim "dos" captadors idèntics (en realitat dos grups de tres
captadors idèntics) units en sèrie i dels quals en podem treure la recta de rendiment comú a partir de
les equacions 4.6 vistes anteriorment.

En primer lloc avaluem el factor K tenint en compte que ara el segon captador al qual es refereix
aquest factor és el conjunt de tres en paral·lel, amb la qual cosa tenim:

0975,0
350.30855,0

9,439,1222 =
⋅
⋅⋅=

⋅
⋅⋅

=
p

LR

cm

UFA
K

Calculat el factor K, podem trobar els nous valors de LRUF  i ( )ατ ⋅RF que faran ara referència no

ja a un captador sinó a tota la instal·lació:
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La recta de rendiment de la instal·lació prendrà ara la forma:

( ) ( ) ( )
s

ae

s

ae
LRR I

TT

I

TT
UFF

−⋅−=−⋅⋅−⋅⋅= 66,4746,0ατη

L'estudi pas a pas que hem fet anteriorment, el podem fer ara amb un sol pas a partir de la nova
recta de rendiment. Els valors obtinguts utilitzant l'equació anterior vénen reflectits a la taula
següent:

Te ηtot (cas b.1) ηtot (cas b.2)

0 0,816 0,777

10 0,769 0,732

20 0,723 0,688

30 0,676 0,643

40 0,630 0,599

50 0,583 0,555

60 0,536 0,510

70 0,490 0,466

80 0,443 0,422
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b.2) Connexió en sèrie (3) paral·lel (2)

Una altra opció podria ser la següent:

En aquest cas, el cabal circulant per captadors amb igual comportament valdrà:

s

kg
A

ms

kg
m cfluid 057,029,1015,02015,0

2
=⋅⋅=⋅⋅

⋅
=

I el valor del factor K no es veurà afectat:

0975,0
350.3057,0

9,429,1222 =
⋅
⋅⋅=

⋅
⋅⋅=
p

LR

cm

UFA
K

La recta de rendiment del conjunt valdrà ara:

( ) ( ) ( )
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−
⋅⋅−α⋅τ⋅=η 4374710

Fixem-nos en com han disminuït els rendiments. Tot i així, aconseguim més temperatura a l'entrada
de l'acumulador i una reducció del temps de resposta del sistema acumulador.

5 6

Te

Ts2

3 41 2

Ts1 Ts3
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4.6 Reglament d’instal·lacions tèrmiques en edificis (RITE)

Al 1998 s’aprova per llei (Reial Decret 1751/1998 del 31 de juliol) el nou Reglament d’instal·lacions
tèrmiques en edificis, RITE, i les seves Instruccions Tècniques Complementaries (abreviades ITE), pel
qual es regula el disseny, construcció, utilització i regulació de tot tipus d’instal·lacions fluidotèrmiques
en edificis. Una de les Instruccions Tècniques Complementàries fa referència a Instal·lacions
Específiques. En particular, la ITE 10.1 fa referència a la Producció d’ACS mitjançant sistemes solars
actius i específica tot un seguit de criteris generals de disseny i càlcul d’obligat compliment dels quals
en fem un abstracte seguidament.

ITE 10.1.3.1. Disposició dels captadors

Els captadors es disposaran en files que han de tenir el mateix nombre d’elements. Les files han
de ser paral·leles i estar ben alineades.

Per cada fila, la connexió dels captadors es farà en paral·lel i només podran disposar-se en sèrie
quan la temperatura d’utilització de l’aigua calenta sigui més elevada de 50ºC. Les files es
connectaran entre si també en paral·lel. Només poden disposar-se en sèrie quan els captadors
dintre de les files s’hagin connectat en paral·lel i es necessiti una temperatura d’utilització de
l’aigua més gran dels 50 ºC.

No s’han de connectar en sèrie més de tres captadors ni més de tres files de captadors
connectades en paral·lel.

La connexió entre captadors i entre files es realitzarà de manera que el circuit resulti equilibrat
hidràulicament (retorn invertit); contràriament, s’instal·laran vàlvules d’equilibri.

L’entrada del fluid portador de calor s’efectuarà per l’extrem inferior del primer captador de la
fila i la sortida per l’extrem superior de l’últim. L’entrada tindrà un pendent ascendent en el
sentit de l’avanç del fluid de l’1%.

Els captadors s’orientaran cap al sud geogràfic, i admeten desviacions com a màxim de 25º
respecte a aquesta orientació.

L’angle d’inclinació dels captadors sobre un pla horitzontal es determinarà en funció de la
latitud geogràfica β i del període d’utilització de la instal·lació: βº per a una instal·lació anual,
(β + 10)º per a una utilització hivernal i (β - 10)º per a una utilització estiuenca. S’admeten en
qualsevol dels tres casos desviacions de ±10º de màxim.

La separació entre files de captadors s’estableix de manera que al migdia solar del dia més
desfavorable (altura solar mínima) del període d’utilització, l’ombra de l’aresta superior d’una
filera ha de projectar-se, com a màxim, sobre l’aresta inferior de la filera següent. El càlcul es
pot fer acurat o, com la norma indica, mitjançant taules. La distància entre fileres de captadors
d serà igual o més gran que el valor d obtingut mitjançant l’expressió:

h·kd =  (4.8)
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On d és la separació entre files, k és l’alçada del captador (totes dues magnituds expressades
amb la mateixa unitat de mesura i l’última entesa com l’alçada entre l’aresta superior del
captador i el sòl, en vertical) i h és un coeficient el valor del qual obtenim de la taula 4.2 en
funció de la inclinació dels captadors respecte a un pla horitzontal.

Fig. 4.14  Separació entre files de captadors.

Taula 4.2  Coeficient de separació entre files de captadors segons l’angle d’inclinació.

Inclinació (º) 20 25 30 35 40 45 50 55

Coeficient k 1.532 1.638 1.732 1.813 1.879 1.932 1.970 1.992

El cabal del fluid portador es determinarà en funció de la superfície total de captadors
instal·lats. El seu valor estarà comprès entre 0,012 l/s i 0,016 l/s·m2 d’àrea de captadors. En les
instal·lacions on els captadors estiguin connectats en sèrie, el cabal de la instal·lació s’obtindrà
aplicant el criteri anterior i dividint el resultat pel nombre de captadors connectats en sèrie.

ITE 10.1.5. Sistema de control

El control de funcionament normal de les bombes serà sempre de tipus diferencial i cal que actuï
en funció de la diferència entre la temperatura del fluid portador a la sortida de la bateria de
captadors i la del dipòsit d’acumulació.

El sistema de control actuarà i estarà ajustat de manera que les bombes no estiguin en
funcionament quan la diferència de temperatures sigui inferior a 2ºC i no estiguin parades quan
la diferència sigui superior a 7ºC. La diferència de temperatures entre els punts d’encesa i de
parada del termòstat diferencial no serà inferior a 2ºC.

dd

h
h



88 Energia solar tèrmica

Annex al capítol 4

Relació d’empreses dedicades a les energies renovables a Catalunya1 extret de la Guia Professional de
les energies renovables a Catalunya, editada per APERCA (Associació de Professionals de les
Energies Renovables de Catalunya):

Seu social: Institut Català d’Energia (ICAEN)

Avinguda Diagonal, 453 bis, 2

Telèfon: 93 439 28 00

Fax: 93 419 72 53

Adreça electrònica: aperca@suport.org

 A - Enginyeria i Projectes; B - Fabricant d’equips; C – Comercial; D - Instal.lador

Empreses

 i
Arquitectura

bioclimàtica

Solar tèrmica Solar fotovoltaica Eòlica

dades A B C D A B C D A B C D A B C D

ABAC (Josep Bacaicoa)

c/ Renaixença, 9-11, 4 rt, 08041 Barcelona

Tel.: 93 450 32 12  Fax: 93 450 43 21

 j.bacaicoa@cgac.es

⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗

BCN Cambra Lògica Projectes (Xavier Traver)

c/ Sant Joan,8, 08629 Torrelles de Llobregat

 Tel.: 689 01 36  Fax: 689 05 45

 bcn@bcnprojectes.es

⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗

BCN Solaring Materials S.L. ( Eduardo Oistrach)

c/ Sant Joan,8, 08629 Torrelles de Llobregat

 Tel.: 636 21 12  Fax: 636 06 85

 bcn@bcnprojectes.es

⊗⊗⊗⊗

BIOSOL (Pere Puigpiqué)

c/ Juan de Mena, 29, bxos, 3a, 08035 Barcelona

Tel.: 428 12 80 Fax: 428 52 77 mòbil: 909 307 188

 biosol@tinn.net

⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗

Chromagen (Carles Gutiérrez)

Avda. Arrahona 41-43 Pol. Santiga.

08210 Barberà del Vallès

Tel.: 718 15 00  Fax: 718 01 03

chrogen@teleline.es

⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗

Comercial TECCA, S.A.  (Aleix Boada)

c/ Teixidors 1, 17820 Banyoles (Girona)

Tel.: (972) 57 52 16 Fax: (972) 57 39 04

tecca@gic.es

⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗

Ecosolar (Antoni Carres)

Latorre, 62 baixos local,  08201 Sabadell

Tel.: 715 50 41  Fax: 727 02 24

⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗

ECOTÈCNIA S. Coop (Miquel Miró)

c/ Amistat  23, 08005 Barcelona

Tel.: 225 76 00 Fax: 221 09 39

 acotecnia@ecotecnia.com

⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗

                                                       
1 Dades de juny de 1999
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Empreses

 i
Arquitectura

bioclimàtica

Solar tèrmica Solar fotovoltaica Eòlica

dades A B C D A B C D A B C D A B C D

Energy Resources, S.A.  (Daniel Castells Batllò)

Major de Sarrià 185-187 àtic.  08017 Barcelona

Tel.: 252 38 40  Fax: 252 38 45

Construcció i gestió de minicentrals hidràuliques

ELEKTRON (Josep Viver)

c/ Mora d’Ebre, 50, B-2, 08023 Barcelona

Tel.: 210 83 09 Fax: 219 01 07

elektron@arrakis.es

⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗

ENERSOFT (Victor Almagro)

c/ Casp, 46, 5è G, 08010 Barcelona

Tel.: 317 18 27 Fax: 317 16 35

⊗⊗⊗⊗

Energia Renovable GATMA (Ramon Gastó)

Avda President Tarradelles 45-47, 25001 Lleida

Tel.: (973)22 36 36 Fax: (973) 20 04 44

mòbil: 908 53 18 65

⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗

Ermont (Benjamí Nadal)

c/ Cardenal Vidal Barraquer 5, 43550 Ulldecona

 Tel.: (977) 72 10 16  Fax: (977) 72 10 16

⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗

Fidela Frutos Schwöbel (Fidela Frutos)

c/ Palau 4, 1r 1a. 08002 Barcelona

Tel.: 317 88 08  Fax: 317 88 08

⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗

GPF Gestió Programes de Formació (Xavier Fusté)

c/ Bruc 88 2on, 08009 Barcelona

Tel.: 487 70 25  Fax: 2159718

⊗⊗⊗⊗

Inalco (Manuel Rico)

c/ Santa Caterina 16, 08930 Sant Adriá

Tel.: 462 16 64  Fax: 462 16 64

mòbil: 670 253 247

⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗

Instal’lacions Segarra S.L. (Ramon Segarra)

c/ Pere Grau 72, 08320 Manou

Tel.: 540 28 75  Fax: 555 12 52

⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗

Instal’lacions Vilellas S.L. (Manuel Vilellas)

c/ Trinquet 32, 08034 Barcelona

Tel.: 204 74 16  Fax: 205 39 48

 SOLAR@teleline.es

⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗

Intiam Ruai (Pere Sòria / Joan Fr.)

c/ Major de Sant Pere 64, 08222 Terrassa / 43205

 Tel.: 784 04 77  Fax: 784 05 17

telf (Reus): (977) 75 32 92

 intiam@ctv.es

⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗

J.J.R.-93 S.L.

c/ Montblanc 28, bxos, 43006 Tarragona

 Tel.: (977) 20 82 98 Fax: (977) 20 82 98

⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗

LKN Sistemas Leken (Josep Fradera)

P. Ind. Congost, Mas Pujols nau G, 08520        Les

Franqueses

Tel.: (93) 840 29 33 Fax: (93) 840 29 42

 lknsolar@cetib.ictnet.es

⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗
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Empreses

 i
Arquitectura

bioclimàtica

Solar tèrmica Solar fotovoltaica Eòlica

dades A B C D A B C D A B C D A B C D

Mastervolt Ibèrica (Francisco Pros)

Port Deportiu, local 15, 08320 Masnou

 Tel.: 555 52 11  Fax: 555 85 65

 massvolt@intercom.es

⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗

Mastilfels S.L. (Sergio Torrens)

c/ Almogàvers, 66 1r B. 08018 Barcelona

Tel.: 300 39 90 Fax: 300 39 90

⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗

Parc Eòlic Baix Ebre S.A. (Ramon Cardús)

Barcelona 166, 43500 Tortosa

Telf. 977 44 53 08  Fax: 977 44 53 97

⊗⊗⊗⊗

Plàstics Tècnics (Joaquim Font)

Avd. Maresme, 251, 08301 Mataró

Tel.: 757 30 25  Fax: 757 21 83

⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗

PROSANT Torelló (Ramon Vaqué)

c/ Verdaguer,18, 08572 Sant Pere de Torelló

Tel.: 858 40 24  Fax: 8509130

⊗⊗⊗⊗

ROURE VERD S.L.

Mas Figueres, 30, 17832 Esponellà

 Tel.: (972) 57 52 16 Fax: (972) 57 39 04

⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗

SCHWEIZER (Isidor Rando)

Mas Asperó, 3, 08770 Sant Sadurní d’Anoia

Tel.: (93) 891 14 40 Fax: (93) 818 37 09

⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗

SIEMENS S.A.

c/ Juan Fernàndez, 1,08940 Cornellà

Tel.: (93) 474 22 12 Fax: (93) 474 42 34

⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗

SISTEMES ENERGÈTICS SOLARS S.L. (Josep

Solà)

c/ Coll i Vehí, 49, 17100 La Bisbal

 Tel.: (972) 64 08 94 Fax: (973) 64 15 08

mòbil: 909 323 663

 ses.cim@ses-energia.com

⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗

Solar Difusió (Antoni Montiel)

Passeig Anselm Calvé, 19 baixos. 08262 Callús

Tel.: 877 65 01 Fax: 877 65 04

⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗

SOLAR INGENIERIA 2000 S.L. (Eduardo Oistrach)

Avda. La Pineda, 2, 08860 Castelldefels

Tel.: (93) 636 21 12 Fax: (93) 636 06 85

mòbil: 610 463 510

 gerencia@solaring.es

⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗

Soltemia (Will Foreman)

c/ Horta Novella 109-111. 08201 Sabadell

Tel.: 726 53 66  Fax: 714 48 26

⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗

TECNOLAND

Avda. d’Enclar, 96, Santa Coloma - Andorra

Tel.: (07-376) 23073

Fax: (07-376) 66167

⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗

Teric Anoia (Isidre Puiggròs)

Sant Josep,102, 08700 Igualada

Tel.: 804 41 53  Fax:805 49 96

 ipcteric@teleline.es

⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗
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Empreses

 i
Arquitectura

bioclimàtica

Solar tèrmica Solar fotovoltaica Eòlica

dades A B C D A B C D A B C D A B C D

TFM  (Oscar Aceves)

Pol. Ind. Plà d’en Coll C/ Gaià, 5,   08110 Montcada i

Reixac

Telf. 575 36 66  Fax: 575 34 42

 tfm@filnet.es

⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗

TRAMA TECNOAMBIENTAL (Jaume Serrasolses)

c/ Ripollès, 46, 08026 Barcelona

Tel.: (93) 450 40 91 Fax: (93) 456 69 48

 tta@mx3.redestb.es

⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗

Viessman, S.L. (Manel López)

c/ Selva 2 pla.1a B1 edif. Geminis  08820 El Prat (Mas

Blau)

Tel.: 478 58 48  Fax: 478 59 11

 vi-barna@futurnet.es

⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗ ⊗⊗⊗⊗
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