
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecte/Treball Fi de Carrera 
 
 

 
 
Estudi:  Enginyeria Industrial.   Pla 2002 
 

 

 
Títol: Estudi comparatiu entre un sistema de climatització solar 
amb planta d’absorció geotèrmica i un sistema de climatització amb 
bomba de calor geotèrmica. 
 
 
 
 
 
 
 

Document: Annexos a la Memòria 
 

 
Alumne: Sergi Costillo Javier 

 

 
Director/Tutor: Josep Mª Corretger 
Departament: Eng. Mecànica i de la Construcció Industrial 
Àrea: Maquines i motors termics 
 
Convocatòria (mes/any): 06/2009 

 

 



Estudi comparatiu entre climatització solar amb absorció geotèrmica i  climatització amb bomba de calor 
geotèrmica                                                                                                                                        Annexos                                                                                                              

 1  

ANNEXOS A LA MEMÒRIA 

PART 1  Pàg. 

 

A.-  Càlcul de les necessitats energètiques.................................................................................. ..5 

A.1.-  Necessitats energètiques per calefacció...................................................................... ..5 

A.2.-  Necessitats energètiques per refrigeració ................................................................... 10 

A.3.-  Necessitats energètiques totals ................................................................................... 12 

 

PART 2: Sistema de climatització solar amb planta d’absorció geotèrmica 

 

B.- Càlcul de la instal·lació de refrigeració per absorció ............................................................ 17 

B.1.-  Principi i antecedents del cicle de refrigeració per absorció....................................... 17 

B.2.-  Funcionament del cicle d’ absorció amb bromur de liti i aigua.................................. 18 

B.3.-  Esquema general d’ una instal· lació .......................................................................... 19 

B.4.-  Selecció de la màquina d’ absorció............................................................................. 19 

B.5.-  Circuit hidràulic .......................................................................................................... 23 

B.5.1.-  Dimensionament dipòsit d’inèrcia .................................................................... 23 

B.5.2.-  Dimensionament dels diàmetres de les canonades............................................ 24 

B.5.3.-  Dimensionament de les bombes d’ impulsió..................................................... 25 

B.5.4.-  Selecció de les unitats interiors ......................................................................... 27 

B.5.5.-  Dipòsit d’ expansió ........................................................................................... 28 

B.6.-  Circuit Geotèrmic de dissipació.................................................................................. 29 

B.7-  Consideracions sobre la legionel·la ............................................................................. 31 

       B.8-  Altres elements ............................................................................................................ 32 

C.-  Càlcul de la instal·lació solar ............................................................................................... 35 

C.1.-  Subsistema de captació ............................................................................................... 36 

 C.1.1.-  Rendiment del col·lector ................................................................................... 36 

 C.1.2.-  Selecció del model de col·lector ....................................................................... 38 

  C.1.2.1.-  Models de col·lectors proposats ........................................................... 39 

  C.1.2.2.-  Estudi energètic .................................................................................... 42 

 C.1.3.-  Inclinació i orientació dels col·lectors............................................................... 46 

 C.1.4.-  Muntatge i càrregues dels col·lectors................................................................ 48 

 C.1.5.-  Distància mínima entre files de col·lectors ....................................................... 50 

C.2.-  Subsistema de distribució i consum............................................................................ 51 

 C.2.1.-  Dimensionament canonades i la bomba d’ impulsió......................................... 53 

  C.2.1.1.-  Dimensionament dels diàmetres de les canonades ............................... 53 

  C.2.1.2.-  Pèrdua de càrrega de la instal· lació solar ............................................. 54 



Estudi comparatiu entre climatització solar amb absorció geotèrmica i  climatització amb bomba de calor 
geotèrmica                                                                                                                                        Annexos                                                                                                              

 2  

  C.2.1.3.-  Dimensionament de la bomba d’ impulsió ........................................... 59 

 C.3.2.-  Dipòsit d’ expansió ........................................................................................... 59 

 C.3.3.-  Sistema de regulació i control ........................................................................... 60 

 C.3.4.-  Sistema de recolzament energètic ..................................................................... 61 

 C.3.5.-  Fluid tèrmic ....................................................................................................... 62 

 C.3.6.-  Aïllaments ......................................................................................................... 63 

 

PART 3:  Sistema de climatització amb bomba de calor geotèrmica 

 

E- Càlculs justificatius de la instal·lació geotèrmica per climatització........................................66 

E.1.-  Introducció .................................................................................................................. 66 

E.2.-  Descripció de la instal·lació........................................................................................ 71 

E.3.-  Circuits d’intercanvi verticals o pous .................................................................... 74 

E.4.-  Moviment de terres ..................................................................................................... 75 

E.5.-  Càlcul de la instal·lació convencional ................................................................... 76 

E.5.1.-  Selecció unitats interiors.................................................................................... 76 

E.5.2.-  Dimensionament dels diàmetres de les canonades ............................................ 77 

E.5.3-  Dimensionament de les bombes d’ impulsió...................................................... 78 

 

PART 4 

 

F.-  Estudi econòmic i de viabilitat ............................................................................................. 80 

F.1.-  VAN de la instal·lació solar ........................................................................................ 81 

F.2.-  Viabilitat de la refrigeració solar  i de la geotèrmica .................................................. 83 

F.3.-  VAN de la instal·lació complerta................................................................................ 87 

F.4.-  Estudi econòmic .......................................................................................................... 88 

F.4.-  Estudi mediambiental.................................................................................................. 93 

G.-  Manteniment de la instal·lació ............................................................................................. 96 

G.1.-  Factors climatològics i ambientals ............................................................................. 96 

G.2.-  Avaries i les seves causes ........................................................................................... 99 

H.-  Taules i dades....................................................................................................................... 102 

H.1.-  Unitats de força, energia i potència ............................................................................ 103 

H.2.-  Taules de radiació solar global diària sobre superfícies inclinades ............................ 104 

H.3.-  Taules de radiació solar global horària sobre superfícies inclinades.......................... 105 

 H.4.-  Energia incident sobre 1 m² de superfície horitzontal ................................................ 107 

 H.5.-  Temperatura ambient mitja......................................................................................... 108 



Estudi comparatiu entre climatització solar amb absorció geotèrmica i  climatització amb bomba de calor 
geotèrmica                                                                                                                                        Annexos                                                                                                              

 3  

 H.6.-  Temperatura mitjana de l’ aigua de la xarxa .............................................................. 109 

 H.7.-  Factor de correcció per a superfícies inclinades ......................................................... 110 

 H.8.-  Altitud, latitud, longitud i temperatura mínima històrica ........................................... 112 

 H.9.-  Mapa d’ irradiació solar diària de Catalunya.............................................................. 114 

I.-  Documentació tècnica dels components................................................................................ 116 

I.1.-  Bombes impulsió ROCA ............................................................................................. 117 

I.2.-  Vasos d’ expansió ........................................................................................................ 118 

I.3.-  Dipòsits d’ acumulació de fred Idrogas ....................................................................... 119 

I.3.-  Equip de regulació i control Vitotronic........................................................................ 120 

I.4.-  Termòstat Resol ........................................................................................................... 121 

I.5.-  Electrovàlvula tres vies ................................................................................................ 122 

I.6.-  Col·lectors vitosol 300 ................................................................................................. 123 

I.7-  Bomba de calor geotèrmica........................................................................................... 129 

I.8.-  Fan-coil Schako............................................................................................................ 131 

J.- Anàlisi de costos de les instal·lacions......................................................................................132 

J.1.- Instal· lació refrigeració per absorció..............................................................................133 

J.1.1.- Preus unitaris...................................................................................................133 

J.1.2.- Pressupostos parcials.......................................................................................139 

J.1.3.- Pressupost total................................................................................................150 

J.2.-  Instal·lació geotèrmica...................................................................................................159 

J.2.1.- Preus unitaris...................................................................................................159 

J.2.2.- Pressupostos parcials.......................................................................................162 

J.2.3.- Pressupost total................................................................................................167 

 

 

   

 

 

 

 



Estudi comparatiu entre climatització solar amb absorció geotèrmica i  climatització amb bomba de calor 
geotèrmica                                                                                                                                        Annexos                                                                                                              

 4  

 

 

 

 

Part 1 

 

ANNEX A: 
 

 
 

CÀLCUL DE LES NECESSITATS 

ENERGÈTIQUES  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudi comparatiu entre climatització solar amb absorció geotèrmica i  climatització amb bomba de calor 
geotèrmica                                                                                                                                        Annexos                                                                                                              

 5  

A.- CÀLCUL DE LES NECESSITATS ENERGÈTIQUES  

 

El càlcul de les necessitats energètiques consta de tres apartats : 

 A.1.- Necessitats energètiques per calefacció. 

 A.2.- Necessitats energètiques per refrigeració. 

 A.3.- Necessitats energètiques totals. 

 

A.1.- Necessitats energètiques per Calefacció 

 

Segons normes UNE 100 – 011-91 la temperatura interior de càlcul s’ha de considerar entre 24ºC i 18ºC. 

En aquest projecte es consideren les següents temperatures de confort segons la zona tractada: 

 

Taula 1 : Temperatures de càlcul 

 

La temperatura exterior de càlcul considerada a la ciutat de Girona al hivern és de -3ºC i a l’estiu és de 

33ºC, que cobreix aproximadament el 97,5 % del total de les hores en desembre, gener i març per al hivern 

i juny, juliol i agost per l’estiu, segons dades estadístiques obtingudes durant un període de 20 anys. 

D’acord amb els càlculs efectuats es troben les necessitats tèrmiques que es mostren en els càlculs 

d’exigències frigorífiques i calorífiques 

Així mateix, per mantenir els nivells de vibració sonora per sota d’un nivell acceptable, els equips i les 

conduccions s’aïllen dels elements estructurals de l’edifici, segons s’indica a la norma UNE 100153 i a 

d’instrucció ITE 02.2.3.2. 

Les condicions exterior i interiors de projecte s’agafen de la UNE 100-001-85. 

El nivell percentil és el número d’hores en % del període hivernal en que les condicions exteriors 

sobrepassen les fixades. 

 

Taula 2 : Dades pel càlcul 
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La temperatura interior és considerarà 21 ºC en el laboratori. 

Pel càlcul de les càrregues s’aplica la fórmula: 

Q= K x S x AT                                                                 (Eq. 1) 

on: 

Q és el calor en W 

K és el coeficient de transmissió global en W/m2xºC 

AT és la diferència de temperatura interior menys exterior 

La temperatura d’un local no climatitzat s’agafa de les taules en funció de la temperatura exterior de 

projecte. 

S´aplica un suplement en funció de la orientació: 

Nord: 20% 

Sud: 0 % 

Est: 10% 

Oest: 10% 

Posteriorment s’aplica un suplement del 20% del total. 

Les pèrdues degudes a les infiltracions i ventilació es calculen: 

 

Calor sensible: Q= Cabal d´aire x (Text-Tint) x 0,3                   (Eq. 2) 

Calor latent: Q= Cabal d´aire x (Wext-Wint) x 0,72                   (Eq.3) 

 

A la suma total se li aplica un coeficient de seguretat del 10% . 

 

A continuació es mostren els resultats obtinguts amb el programa de ROCA per al càlcul de càrregues 

tèrmiques del laboratori. Els coeficients d’ infiltració segueixen el RITE. 

El gràfic 1 mostra les necessitats energètiques mensuals i la radiació solar global incident sobre una 

superfície inclinada 45º. Aquesta radiació és la que es captaria amb una superfície de col·lector de 1m². Es 

pot observar que en el pitjor dels casos, mes de gener, la cobertura solar amb tan sols 1m² de col· lector 

seria del 50%, mentre que en el mes de juliol la cobertura solar seria total. 
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        Gràfic 1.- Cobertura solar per una superfície de 1m², inclinació 45º. 
 
 
 
 
En el gràfic 1 es pot apreciar com les necessitats energètiques són més grans en els mesos d’ hivern. Això 

és degut a que és en aquests mesos quan la temperatura de l’ aigua és més baixa i per tant, es necessita més 

energia per fer-la arribar a la temperatura desitjada. 

 

A les instal·lacions d’ energia solar cal avaluar els consums de calefacció per cadascun dels mesos de l’ 

any. Per l’ hemisferi nord, aquestes necessitats es calculen fent servir el sistema de graus-dia.  

Aquest mètode es basa en que la quantitat de calor necessària per mantenir la temperatura interior de 

confort seleccionada depèn, principalment, de la diferència de temperatures entre l’ ambient interior i l’ 

exterior. La càrrega mensual de calefacció per un edifici Qc se suposa proporcional al nombre de graus-dia 

durant el mes, mantinguda la temperatura interior de 20ºC. 

Per cada mes de l’any, els graus-dia de calefacció s’ obtenen sumant per tots els dies del mes la diferència 

entre la temperatura base, que normalment és de 15 ºC i la temperatura mitjana de cada dia. 

 

A.1.1 Pèrdues per transmissió 

 

La càrrega mensual de calefacció s’ obté aplicant la fórmula: 
    
   Qc = S . Kg . Zm . 6 (Eq. 4) 

 
on: 
 
Qc = càrrega mensual de calefacció en (W.h) 

S = superfície de l’ edifici en (m²) 

Kg = coeficient global de pèrdues en (W/m².ºC) 

Zm = graus-dia de calefacció de cada mes en (ºC.dia) 

6 = hores dia en que hi ha demanda màxima. 
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La superfície total del laboratori és de 31.56 m². 

El coeficient global de pèrdues és de 1.2 W/m².ºC. Els graus-dia de calefacció s’ han obtingut del ICAEN. 

 

Graus dia  Càrrega de  
Necessitats 

energètiques 
Mes Dies (ºC.dia) calefacció (W.h) calefacció (MJ) 

Gener 31,00 333,00 227004,77 817,22 

Febrer 28,00 279,00 190193,18 684,70 

Març 31,00 233,00 158835,17 571,81 

Abril 30,00 186,00 126795,46 456,46 

Maig 31,00 95,00 64761,12 233,14 

Juny 30,00 0,00 0,00 0,00 

Juliol 31,00 0,00 0,00 0,00 

Agost 31,00 0,00 0,00 0,00 

Setembre 30,00 0,00 0,00 0,00 

Octubre  31,00 121,00 82485,22 296,95 

Novembre 30,00 214,00 145882,94 525,18 

Desembre 31,00 310,00 211325,76 760,77 

Any 365,00 1771,00 1207283,62 4346,22 

 
Taula 3.- Càrrega mensual de calefacció. 

 
En la darrera columna de la taula 3 s’ han calculat les necessitats energètiques mensuals de la instal·lació 

en MJ. 
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A.1.2 Pèrdues degut a les renovacions d’ aire 

 

Les necessitats energètiques degut a renovacions s’ obtenen aplicant la fórmula: 

 
   Qr = C . Ce . Zm . 6 (Eq. 5) 

 
on: 
 
Qr = càrrega mensual degut a les renovacions en (W.h) 

C = cabal d’ aire infiltrat en (dm³/s) 

Ce = calor específic de l’ aire que és de (1,25 J/dm³.ºC) 

Zm = graus-dia de calefacció de cada mes en (ºC.dia) 

6 = hores dia en que hi ha demanda màxima. 

 
En la següent taula, continuació de la taula 3, s’ han calculat les necessitats energètiques degut a les 

renovacions d’ aire. S’ ha considerat un índex de ventilació de 1 renovació/hora i el volum total de la masia 

és de 110.46 m³. 

 
En la penúltima columna de la taula 3 s’ han calculat les necessitats energètiques totals per a la calefacció, 

sumant la columna de necessitats energètiques de calefacció, degut a la transmissió, i la de necessitats 

degut a les renovacions. L’ última columna mostra la radiació solar global mensual que incideix sobre una 

superfície inclinada 45º. Les dades d’ aquesta columna han estat extretes de l’ Atlas de Radiació Solar a 

Catalunya de l’ any 2000. 

 
  

Mes Càrrega degut a les Necessitats Necessitats Radiació 

  renovacions (kW.h) 
energètiques totals 

(kwh) energètiques totals (MJ) (MJ/m².mes) 

Gener 229,79 456,80 1644,48 404,60 
Febrer 192,53 382,72 1377,81 461,60 
Març 160,79 319,62 1150,64 524,00 
Abril 128,35 255,15 918,54 574,00 
Maig 65,56 152,27 548,16 592,80 
Juny 0,00 0,00 0,00 597,00 
Juliol 0,00 0,00 0,00 600,90 
Agost 0,00 0,00 0,00 594,30 
Setembre 0,00 0,00 0,00 557,00 
Octubre  83,50 178,33 641,99 500,40 
Novembre 147,68 293,56 1056,81 425,50 

Desembre 213,92 425,25 1530,90 391,00 

Any 1222,12 2463,70 8869,32 6223,10 

  Taula 4 (continuació).- Càrrega mensual de calefacció. 
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A.1.3- Necessitats de ventilació permanent 

 

 Al laboratori es suposarà una taxa de ventilació de 1 renovació/hora. 

El volum del laboratori és de 110.46 m³ x 1 renov/hora =110.46  m³/h = 30,67 dm³/s 

Aquest cabal és superior al cabal degut a les infiltracions d’ aire. 

 
 
 
 
A.2.- Necessitats energètiques per refrigeració 

 

Per fer el càlcul de necessitats energètiques per refrigeració s’ ha fet servir el programa de ROCA per al 

càlcul de càrregues tèrmiques. Els càlculs s’ han realitzat per el laboratori i la càrrega de refrigeració 

obtinguda és la mitjana de les càrregues horàries. Segons el programa de ROCA de càlcul de càrregues 

tèrmiques, les càrregues tèrmiques de refrigeració són: 

 

Local Càrrega tèrmica(W) 

Laboratori 5960 

   Taula 5.- Necessitats de refrigeració 

 

Un cop se sap la càrrega tèrmica total, en aquest cas de refrigeració, es pot seleccionar una màquina d’ 

absorció comercial que produeixi la potència frigorífica necessària  (veure annex B). 

La màquina d’ absorció que s’ utilitzarà per refrigerar la masia necessita una temperatura a l’ entrada del 

generador de 90 ºC. El cabal d’ aigua que circula a l’ entrada del generador, i que és el que s’ haurà d’ 

escalfar a 90 ºC, és de 1,2 m3/h. En la taula 4 s’ hi poden observar les necessitats de refrigeracio. 

Graus dia  Càrrega de  
Necessitats 

energètiques 

Mes Dies (ºC.dia) calefacció (KW.h) calefacció (MJ) 

Gener 31,00 0,00 0,00 0,00 

Febrer 28,00 0,00 0,00 0,00 

Març 31,00 0,00 0,00 0,00 

Abril 30,00 0,00 0,00 0,00 

Maig 31,00 16,00 21,95 233,14 

Juny 30,00 45,00 102,88 370,38 

Juliol 31,00 107,00 244,63 880,68 

Agost 31,00 116,00 265,21 954,75 

Setembre 30,00 39,00 89,17 320,99 

Octubre  31,00 0,00 0,00 0,00 
Novembre 30,00 0,00 0,00 0,00 

Desembre 31,00 0,00 0,00 0,00 

Any 365,00 323,00 723,84 2759,94 

Taula 6.- Necessitats energètiques de refrigeració. 
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A.3.- Necessitats energètiques totals 

 

En la taula número 7 s’ hi troben les necessitats energètiques totals mes a mes dels sistemes, calefacció,  

refrigeració 

Necessitats Necessitats 

Mes energètiques totals (MJ) 
energètiques totals 

(kwh) 

Gener 1644,48 456,80 
Febrer 1377,81 382,72 
Març 1150,64 319,62 
Abril 918,54 255,15 
Maig 548,16 152,27 
Juny 370,38 102,88 
Juliol 880,68 244,63 
Agost 954,75 265,21 
Setembre 320,99 89,17 
Octubre  641,99 178,33 
Novembre 1056,81 293,56 
Desembre 1530,90 425,25 

Any 11396,12 3165,59 

Taula 7A.- Necessitats energètiques totals 

 

Mes 

Necessitats 
energètiques totals 

(kwh) 

Consum amb 
màquina d’ 
absorció i 

aportació solar 
(kwh) 

Consum amb 
bomba de calor 

geotèrmica 
(kwh) 

Gener 456,80 91,36 101,51 
Febrer 382,72 76,54 85,05 
Març 319,62 63,92 71,03 
Abril 255,15 51,03 56,70 
Maig 152,27 30,45 33,84 
Juny 102,88 20,58 22,86 
Juliol 244,63 48,93 54,36 
Agost 265,21 53,04 58,94 

Setembre 89,17 17,83 19,81 
Octubre  178,33 35,67 39,63 

Novembre 293,56 58,71 65,24 
Desembre 425,25 85,05 94,50 

Any 3165,59 633,12 703,46 
Taula 7B.- Necessitats energètiques totals 
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Ara en la taula 8 es pot veure les possibilitats de recepció d’energia solar que es disposa. 

  . 

Tª ambient Rendiment   Aportació  Energia diària 
Energia 
mensual 

Mes Dies mitja (ºC)  Vitosol 300  solar (MJ/m²)  neta (MJ/m²) 
disponible 

(MJ/m²) 

Gener 31,00 11,00 0,53 7,16 6,44 199,77 
Febrer 28,00 12,00 0,58 8,86 7,97 223,29 
Març 31,00 14,00 0,61 10,66 9,59 297,39 
Abril 30,00 17,00 0,63 12,05 10,85 325,36 
Maig 31,00 20,00 0,64 12,67 11,40 353,49 
Juny 30,00 24,00 0,64 12,78 11,50 344,99 
Juliol 31,00 26,00 0,64 12,93 11,64 360,79 
Agost 31,00 26,00 0,64 12,72 11,45 354,90 

Setembre 30,00 24,00 0,62 11,60 10,44 313,08 
Octubre  31,00 20,00 0,60 9,96 8,96 277,84 

Novembre 30,00 16,00 0,55 7,83 7,05 211,41 
Desembre 31,00 12,00 0,53 6,88 6,20 192,09 

Any 365,00 18,50       287,87 
 

Taula 8.- Energia solar disponible total 
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A.4.- Necessitats energètiques amb el programa Roca 

 

CALCULO DE CALEFACCIÓN

LOCAL: 31,56

GERONA 20%

K (Kcal/ h ºC m2) TIPO
0,6 BAJO LOCAL

ºC 0,95
-3 1,8
21 1,2
24 3
3

m3/h

DATO K dT W SENSIBLES
N

NE
E 22,96 3 24 1.922

SE
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O
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N
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4.379
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CLIENTE: TALLERS CALOR I FRED

PROYECTO: CLIMATITZACIÓ ABSORCIÓ SOLAR
PROVINCIA: FACTOR DE INTERMITENCIA

TECHO
PARED EXT.

TEMPERATURA EXTERIOR TABIQUES
TEMPERATURA INTERIOR SUELO

DIFERENCIA VENTANAS
Nº PERSONAS

AIRE EXTERIOR (s/ RITE) *** SIN AIRE EXTERIOR***

T
R

A
N

S
M
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IO

N

m2 VENTANAS

m2 PARED EXTERIOR

m2 TECHO
m2 TABIQUES INTERIORES
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C
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  CARGA TOTAL (W)..............

A
. E

. m3/h INFILTRACIONES
m3/h AIRE EXTERIOR

FACTOR DE INTERMITENCIA

 

Taula 9.- Demanda de calefacció 
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############

CALCULO DE CARGAS FRIGORIFICAS

2 31,56 Nº PERSONAS 3

GERONA

8 K (Kcal/ h ºC m2)  (kg/m3) TIPO

0,6 300 BAJO LOCAL

ºC,%HR ENTALPIA 0,95 300

33 1,8

58 1,2

25 3

55 TOLDO C. SIMPLE 0,2

0 m3/h

DATO K, R dT W  LATENTES
N

NE
E 22,96 444

SE
S

SO
O

NO
H

Sombra
N

NE
E 22,96 3 8

SE
S

SO
O

NO
H

Sombra
N

NE
E

SE
S

SO
O

NO
Sombra

BAJO LOCAL 31,56 0,60 4,0
44,55 1,80 4,0
31,56 1,20 4,0

Nº PERSONAS 3 216

W  ILUMINACION 480

500

84,00 556

(W) 772

8 h
C. SENSIBLE (W)

8h 14.680
9h 13.238
10h 9.901
11h 5.923
12h 3.841
13h 3.841
14h 3.841
15h 3.761
16h 3.681
17h 3.547
18h 3.173
19h 2.826
20h 2.826

PROVINCIA:

LOCAL:
CLIENTE:

PROYECTO:
TALLERS CALOR I FRED
CLIMATITZACIÓ ABSORCIÓ SOLAR

SUPERFICIE(m2)

TECHO

PARED EXT.

TABIQUES

SUELO

VENTANAS

223

600

500

15452

A
. E

.

W SENSIBLES

C
. I

N
T

.

LA CARGA PUNTA SE PRODUCE A LAS 
C. TOTAL(W)

225

14011
10674

3599

6696
4613
4613
4613
4533
4453
4319
3946
3599

  CARGA TOTAL (W)

m2 TECHO

W APARATOS ELECTRICOS

W CARGA LATENTE

m3/h INFILTRACIONES

m3/h AIRE EXTERIOR

m2 TABIQUES INTERIORES

HORA SOLAR

5.969
5.197

19,4

12,7

*** SIN AIRE EXTERIOR***

FLUORESCENTE

TEMPERATURA EXTERIOR

FACTOR DE SOMBRA

MEDIANA ACTIV.

176

88
373

m2 VENTANAS

m2 VENTANAS

R
A

D
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C
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N
T

R
A

N
S

M
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IO
N
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m2 SUELO

641

HUMEDAD RELATIVA. EXT.
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AIRE EXTERIOR (s/ RITE)

2.371

VARIACION DIARIA DE LA CARGA (W)

0
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4000
6000
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Taula 10.- Demanda de refrigeració 
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DATOS TOTALES

8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h
TOTAL 5.969 4.379 15.452 14.011 10.674 6.696 4.613 4.613 4.613 4.533 4.453 4.319 3.946 3.599 3.599

TALLERS CALOR I FRED

LOCAL

PROYECTO: CLIMATITZACIÓ ABSORCIÓ SOLAR
CLIENTE:

POTENCIA 
FRIO (W)*

POTENCIA 
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Evolución de la carga total
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Taula 11.- Resum càrregues tèrmiques 
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B.- SELECCIÓ DE LA MÀQUINA D’ ABSORCIÓ 

 

B.1.- Principi i antecedents del cicle de refrigeració per absorció 

 

El cicle termodinàmic de refredament per absorció, igual que el de compressió, es basa en la necessitat d’ 

obtenir calor, que té el fluid utilitzat com a refrigerant, per a poder canviar de l’ estat de líquid al de vapor 

quan se’l fa passar d’ una pressió a una altra de més baixa. En els equips de refrigeració, el fluid en estat 

líquid es troba a una pressió més alta en el condensador i se’l fa fluir cap a l’ evaporador a baixa pressió. A 

on obté del seu entorn la calor necessària per poder evaporar-se. Aquest refrigerant en estat vapor és 

retornat a alta pressió al condensador on se li extreu la calor que ha obtingut tornant-lo a l’ estat líquid per 

començar de nou el cicle. D’ aquesta manera s’ ha obtingut l’ objectiu de treure la calor d’ un espai, l’ 

evaporador, refredant-lo, per dissipar-lo en un altre, el condensador. 

 

Mentre que en el cicle de compressió, la circulació del fluid i l’ efecte de la pressió s’ obtenen amb un 

compressor mecànic, en el circuit d’ absorció això s’ aconsegueix aportant calor al generador, a on el 

refrigerant està barrejat amb un altre fluid anomenat absorbent. La missió d’ aquest és absorbir el vapor en 

la zona de baixa pressió per poder tornar-lo en forma líquida al generador. 

 

El cicle d’ absorció no és un descobriment recent. Els seus antecedents es poden situar a l’ any 1755, quan 

l’ escocès Willian Cullen va aconseguir obtenir una petita quantitat de gel en una campana on mantenia 

una reduïda pressió. Poc després, al 1777, un altre escocès, Gerald Nairne, introduïa àcid sulfúric a la 

campana de Cullen, de manera que el vapor d’ aigua fos absorbit per aquest, deixant espai per a permetre 

una major evaporació d ‘ aigua. Una mica més tard, al 1810, John Leslie col·loca dins de la campana sota 

el buit, un recipient amb l’ aigua a evaporar i al fons una altre recipient amb l’ àcid sulfúric, aconseguint 

una producció de 3 Kg de gel per hora. Però és finalment el francès Ferdinant Carré, qui construeix i 

comercialitza al 1890 la primera màquina d’ absorció, destinada principalment a la fabricació de gel, 

utilitzant amoníac com a refrigerant i aigua com a absorbent. 

 

Fins als anys seixanta del passat segle XX, aquesta tècnica es va desenvolupar especialment als EE.UU, 

però més tard ha evolucionat en particular al Japó, essent d’ aquest origen les unitats YASAKI que es 

descriuen en aquest annex. Es fabriquen en la versió de flama directe on el calor es aportat per un cremador 

de gas, i per aigua calenta, on s’ utilitza l’ energia continguda en l’ aigua calenta d’ origen solar o d’ altres 

fonts de calor gratuït o residual. 
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E.2.- Funcionament del cicle d’ absorció amb bromur de liti i aigua 

 

El fluid utilitzat en les plantes refredadores d’ aigua ROTARTICA, és una solució d’ aigua i bromur de liti 

(LiBr), essent l’ aigua el refrigerant i el LiBr l’ absorbent. Això vol dir que els agents utilitzats són 

totalment innocus per el medi ambient. El LiBr és una sal semblant a la sal comuna (NaCl) que té una gran 

afinitat amb l’ aigua, absorbint-la fàcilment. Per altra banda, cal conèixer que a una pressió absoluta de 0,9 

kPa (molt per sota de la pressió atmosfèrica) l’ aigua s’ evapora a tant sols 3ºC.  

 

Per explicar el funcionament es seguirà l’ esquema de la figura 1. 

  

Es parteix al generador que està  

 situat a la part superior esquerra de  

 la figura, on la solució aquosa conté  

 un 56% de LiBr, essent la temperatura 

 temperatura nominal d’ entrada de l’  

 aigua calenta de 88ºC i la de sortida  

 de 83ºC, mentre que la pressió  

 absoluta és de 8 kPa. Per efecte de  

 la calor aportada a aquesta pressió 

 Figura 1.- Cicle d’ absorció  ambient, l’ aigua de la solució entra 

  en ebullició i el vapor format va camí 

del recipient contigu que és el condensador. Degut a aquesta separació de vapor, la solució restant es 

concentra fins a un 56% de LiBr, dirigint-se, en aquestes condicions, fins a l’ intercanviador de calor situat 

a la part inferior de l’ esquema. Mentrestant, en el condensador, el vapor d’ aigua és refredat fins a 36ºC 

gràcies al circuit d’ aigua procedent, per exemple, d’ una torre de refredament i que entra a la màquina a 

una temperatura de 29ºC, condensant el vapor i convertint-lo en aigua. Aquesta aigua és introduïda a l’ 

evaporador on es manté una pressió absoluta de 0,9 kPa, per la qual cosa s’ evapora, robant el calor 

necessari del circuit d’ aigua a refrigerar i rebaixant la seva temperatura a 7ºC, suposant que ha entrat a l’ 

instal·lació a una temperatura de 12ºC. Al mateix temps, la solució concentrada al 56% de LiBr procedent 

del generador flueix en l’ absorbidor, que comparteix espai i pressió amb l’ evaporador, essent el vapor d’ 

aigua d’ aquest absorbit per el LiBr degut a la seva afinitat amb l’ aigua. Això permet eliminar el vapor d’ 

aigua a mesura que es produeix i continuar mantenint la pressió de 0,9 kPa en l’ espai compartit per l’ 

evaporador i l’ absorbidor. El fenomen de l’ absorció produeix calor que a la vegada és eliminat per el 

mateix circuit de refredament abans de dirigir-se al condensador. Finalment, la solució diluïda al 52% de 

LiBr per l’ absorció del vapor, torna al generador per reiniciar el procés, passant prèviament per un 

intercanviador de calor que permet augmentar el rendiment del cicle. 
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B.3.- Esquema general d’una instal·lació  

 

Per a l’ instal·lació d’ aquestes màquines, és necessari preveure una alimentació continua d’ aigua calenta a 

una temperatura mínima de 77ºC amb el cabal que s’ indica a la taula de característiques que figura més 

endavant. Per altra banda s’ ha d’ instal·lar també un sistema de dissipació de calor o refredament del 

circuit, el que generalment s’ efectua amb una torre de refrigeració atmosfèrica, a dimensionar d’ acord 

amb la potència total de calor a dissipar segons s’ indica en la mencionada taula de característiques, i tenint 

en compte per la seva selecció la temperatura humida del lloc on s’ efectua l’ instal·lació. En la figura 2 es 

pot observar l’ esquema general d’ una instal·lació amb màquina d’ absorció. En aquesta hi figuren el tanc 

d’ aigua calenta, la torre de refrigeració amb el seu corresponent circuit i la màquina d’ absorció amb el 

circuit de refrigeració. 

 

 

 

 

Figura 2.- Esquema general d’una instal·lació amb màquina d’ absorció. 

   

 

B.4.- Selecció de la màquina d’ absorció 

 

Al mercat es poden trobar diversos fabricants de màquines d’ absorció de potència elevada. Però quan es 

necessiten petites potències, inferiors a 30 Kw i que a més puguin funcionar amb calor residual, el mercat 

es redueix molt.  

S’ ha seleccionat una màquina de la marca ROTARTICA model R-05, de fins a  6 Kw de potència 

frigorífica. A la taula 7 es mostren les característiques tècniques de la màquina.  
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Taula 12.- Característiques tècniques màquines absorció  amb calor residual. 

 
Alhora de dimensionar la màquina s’ han tingut en compte les necessitats energètiques per refrigeració 

calculades amb el programa de ROCA  

Aquestes necessitats Qr són de 5969 W  

 

Aplicant l’ equació 1 utilitzada en l’ annex D, apartat D.1 per calcular les necessitats energètiques ara però 

amb unes altres unitats: 

 
 
 Qr = G . Ce . �Tª (Eq. 6) 

on: 

 

Qr = necessitats energètiques  en (Kcal/h) 

G = cabal d’ aigua refrigerada en (l/h) 

Ce = calor específica de l’ aigua que és de (1 Kcal/Kg.ºC) 

∆Tª = diferència de temperatura en (ºC) 

 
Operant s’ obté un cabal d’ aigua refrigerada G = 4055 l/h = 1,13 l/s < 1,53 l/s  

 

El COP de la màquina és aproximadament de 0,7 com es pot observar en els  gràfics que segueixen, i que 

mostren la potència frigorífica i el COP en funció de les temperatures de l’ aigua de refredament, de l’ 

aigua calenta i de l’ aigua refrigerada. 
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Gràfic 1.- Característiques tècniques màquines absorció. 

 
 

 
El COP de la màquina ha de ser igual a les necessitat energètiques de refrigeració dividit per l’ energia 

calorífica aportada.  
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La màquina seleccionada compleix sobradament les necessitats de refrigeració per a la masia. Cal tenir en 

compte que els cabals necessaris en el generador i en el circuit de refrigeració són inferiors als cabals 

màxims de la màquina. La màquina doncs no funcionarà mai a plena càrrega. 

B.5- Càlcul del  circuit hidràulic  

 

En aquest apartat es farà el dimensionament de tots elements que forment part del circuit terciari. Formen 

part d’ aquests circuit el dipòsit acumulador de fred, el circuit de canonades que enllaça la torre amb la 

màquina d’ absorció, el que enllaça aquesta amb el dipòsit acumulador de fred i el que l’ enllaça amb el 

seu dipòsit acumulador d’ aigua calenta. També es dimensionaran les bombes impulsores d’ aquests trams 

de canonades.  

 

 

B.5.1.- Dipòsit d’ inèrcia 

 

El dipòsit acumulador d’ aigua freda o dipòsit d’ inèrcia és un element important en la instal·lació de 

refrigeració. Gràcies a aquest dipòsit a’ assegurarà una temperatura mitja constant i es reduirà el temps de 

funcionament i per tant el consum de les bombes. 

Càlcul depòsit inèrcia d’ acord con la norma europea EN303/5:  
 

VSP = 15*TB*QN*(1-0,3*QH/Qmin)        (Eq 7) 
 
VSP Volume of the buffer storage (l) 
 
TB Combustion time (h) 
 
QN Nominal thermal capacity of the biomass heating boiler (kW) 
 
QH Heating load of the building (kW) 
 
Qmin Minimum thermal capacity of the boimass heating boiler (kW) 
 
Depòsit de inèrcia: 
 
Temps de combustió: 2 h (temps necessari para que se cremi lo que hi ha en el cremador) 
 
Potencia nominal caldera: 11 kW 
 
Potencia mínima caldera: 6 kW 
 
Carrega tèrmica del edifici: 6 kW 
 
Volum mínim necessari = 15*2*11*(1-0,3*6/6) = 236 litres  
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Una aproximació per realitzar el dimensionament dels dipòsits d’ acumulació es considerar una capacitat 

de 30 l/m2 de col·lector. Ja que la superfície de absorció solar serà de 18m2 el dipòsit d’ inèrcia haurà de 

ser de uns 540 litres de capacitat. 

Llavors per a unes necessitats de refrigeració de 6 kW el volum del dipòsit d’ inèrcia hauria de ser de 60 

litres. 

Es farà servir en aquest cas un dipòsit d’ inèrcia de 600 litres de la marca Idrogas. 

 

 

B.5.2.- Dimensionament dels diàmetres de les canonades 

 

Per dimensionar els diàmetres de les canonades es farà servir el mateix mètode que l’ utilitzat 

anteriorment, també s’ utilitzarà la mateixa gràfica per a canonades de coure per a determinar la pèrdua de 

càrrega que es produeix en aquestes. A continuació es detallen els trams de canonades amb la seva 

longitud, cabal, secció i la pèrdua de càrrega corresponent. Els trams es poden veure en els plànols. Per fer 

el dimensionament de les canonades es farà servir un procediment similar al realitzat anteriorment en el 

càlcul de la instal·lació solar. En aquest cas però, s’ haurà d’ utilitzar el gràfic  per a determinar les pèrdues 

de càrrega en el circuit, ja que ara no es pot utilitzar la taula proporcionada per VIESSMANN. 

 

Gràfic 2.- Pèrdua de càrrega per a canonades de coure. 
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El gràfic 2 és útil per a dimensionar els diàmetres de les canonades de coure, ja que mitjançant el cabal i 

limitant la velocitat desitjada en els conductes, es pot conèixer  el diàmetre de la canonada i la seva pèrdua 

de càrrega. 

 

El cabal d’ aigua que haurà de circular pel fan-coil el podem estimar mitjançant les especificacions 

tècniques del fan-coil seleccionat. 

  
Si considerem que la capacitat mitjana tant de refrigeració com de calefacció és de 2500 W i que la 

diferència de temperatura entre l’ aigua d’ entrada i de sortida és d’ uns 7 ºC, llavors s’ obté un cabal d’ 

aigua necessari de 1171 l/h pel fan-coil. La velocitat en les canonades no serà superior a 1m/s i és 

recomanable que es trobi entre 0,3 i 0,5 m/s. Fent servir la taula de diàmetres per canonades de coure 

trobem que la mes adient en aquest cas es de 28x1 mm. 

 

 

Tram 
Longitud 

(m) Cabal (l/h) 
Diàmetre 

exterior mm 
Pèrdua de càrrega 

(mmca/m) 
Pèrdua de càrrega 

(mmca) 

Besc calor-Dip inercia 3,5 1080 28 20 84 
Caldera-Dip inercia 2,5 1040 28 20 60 

Dip inercia-Maq Absorció 2,5 1200 28 20 60 
Maq Absorció-fancoil 30 1171 28 20 720 

Dip inercia-fancoil 28 1171 28 20 672 

 

 Taula 13.- Diàmetre exterior de les canonades. 

 

 

B.5.3.- Dimensionament de les bombes d’ impulsió 

 

A continuació es seleccionarà a partir de l’ alçada manomètrica i del cabal la bomba adequada en cada 

tram del circuit terciari. 



Estudi comparatiu entre climatització solar amb absorció geotèrmica i  climatització amb bomba de calor 
geotèrmica                                                                                                                                        Annexos                                                                                                              

 25  

 

Gràfic 3.- Corba de funcionament i potència. 

 
 

En el tram que va del dipòsit d’ inèrcia fins a la màquina d’ absorció l’ alçada geomètrica màxima serà de 

1 m. 

La pèrdua de càrrega estimada per un cabal de 1200 l/h serà de 0.5 mca. 

Segons el fabricant de la màquina d’ absorció la pèrdua de càrrega és de sigui 0.8 mca. 

Les pèrdues de càrrega en les canonades d’ aquest tram de circuit s’ estimaran en 1 mca. 

 

Per tant la bomba seleccionada haurà de superar una alçada manomètrica de 3.3 mca i impulsar un cabal de 

1200 l/h. La bomba seleccionada serà de la marca Roca model PC-1025. Es col·locarà una bomba en 

aquest circuit.  

La bomba seleccionada haurà de ser capaç de vèncer unes pèrdues de càrrega de 3,3 mca i impulsar un 

cabal de 1200 l/h. 

 

Figura 3.- Bomba roca. 

En el gràfic 4 es pot veure la corba de funcionament de la bomba i la corba de potència. 

Es pot veure com la bomba té tres velocitats de funcionament i en aquest cas funcionarà a una velocitat 

intermitja, donant els valors de cabal, alçada d’ impulsió i potència consumida que es mostren en el gràfic. 
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Gràfic 4.- Corba de funcionament i potència. 

 

En el tram que va de la caldera fins al dipòsit d’inèrcia l’ alçada geomètrica màxima és de 1 m. 

Les pèrdues de càrrega en les canonades d’ aquest tram s’ estimen en 0.01 mca. 

 

Per tant la bomba seleccionada haurà de superar una alçada manomètrica de 1.2 mca i impulsar un cabal de 

1040 l/h. 

La bomba seleccionada serà de la marca Roca model PC-1025. Es col·locarà una bomba en aquest circuit.  

 

En el gràfic 5 es pot veure la corba de funcionament i potència de la bomba. 

 

 

Gràfic 5.- Corba de funcionament i potència. 

 
En el tram que va del dipòsit d’inèrcia a el fan-coil l’ alçada geomètrica màxima és de 2.5 m. 

Les pèrdues de càrrega en les canonades d’ aquest tram s’ estimen en 0.56 mca. 

 

Per tant la bomba seleccionada haurà de superar una alçada manomètrica de 3.1 mca i impulsar un cabal de 

1171 l/h. 

La bomba seleccionada serà de la marca Roca model PC-1035. Es col·locarà una bomba en aquest circuit. 
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 Figura 4: bomba roca 

En el gràfic 6 es pot veure la corba de funcionament i potència de la bomba. 

 

 

Gràfic 6.- Corba de funcionament i potència. 
 

En el tram que va de la maquina d’absorció a el fan-coil l’ alçada geomètrica màxima és de 2.5 m. 

Les pèrdues de càrrega en les canonades d’ aquest tram s’ estimen en 0.6 mca. 

 

Per tant la bomba seleccionada haurà de superar una alçada manomètrica de 3.1 mca i impulsar un cabal de 

1171 l/h. 

La bomba seleccionada serà de la marca Roca model PC-1035. Es col·locarà una bomba en aquest circuit.  

 

En el gràfic 7 es pot veure la corba de funcionament i potència de la bomba. 

 

 

Gràfic 7.- Corba de funcionament i potència. 

 
 

 



Estudi comparatiu entre climatització solar amb absorció geotèrmica i  climatització amb bomba de calor 
geotèrmica                                                                                                                                        Annexos                                                                                                              

 28  

B.5.4.- Selecció de les unitats interiors 

 

Les unitats interiors seleccionades són de la marca Schako  concretament és el model Aquaris-silent SC 

414 Alhora de dimensionar aquestes unitats s’ han tingut en compte les necessitats de calefacció i 

refrigeració i s’ ha triat l’ aparell que més s’ adequava a aquestes necessitats. Així doncs la distribució d’ 

unitats terminals en el local ha quedat de la següent forma: 

Local Nº d’ aparells 

Laboratori 1 

 Taula 14.- Nombre d’ unitats interiors. 

 

 

Taula 15.- Característiques fan-coil 

B.5.5.- Dipòsit d’ expansió 

 

Per a dimensionar el dipòsit d’ expansió del circuit secundari es farà servir l’ equació citada anteriorment 

però sense tenir en compte el sumant referent als col·lectors. 

 

El mètode de càlcul que es segueix per al dimensionament d’aquest element,en el cas del circuit de 

climatització, és el mateix que utilitza el fabricant VIESSMANN. 

El volum nominal del vas d’expansió es calcula segons la següent equació: 
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V: 1.3 ltrs / 1000 kcal/h                                                        ( Eq. 8 ) 

On: 

V: Volum del vas d´expansió 

Com que la càrrega tèrmica de refrigeració es superior a la de calefacció s´agafa les 5,9 kw com a dada de 

càlcul obtenint: 

V: 1.3 ltrs / 1000 kcal/h x 5,9 x 860  = 6,59 litres 

Per tant el escollit seria el vas d’ expansió de la marca Roca Vasoflex de 8 litres de capacitat. 

 

B.6.- Circuit Geotèrmic de dissipació. 

 

Normalment les instal·lacions de climatització utilitzen una torre de refrigeració que es un 

bescanviador de calor en el que l’ aigua que s’ ha de refrigerar es posa en contacte amb l’ aire 

ambient. 

En aquest cas no es farà servir una torre de refredament sinó que com a element innovador la 

dissipació del circuit de refredament de la maquina d’absorció es farà per mitja de una sonda 

geotèrmica.  

Respecte al circuit de dissipació (condensador) els rangs de treball solen estar entre 22-32ºC de 

temperatura de entrada. El Seu rendiment es millor quant mes baix sigui aquest valor, però 

presenta el problema de que si s’agafen valors excessivament baixos (per sota de la temperatura 

mínima) combinats amb temperatures de generador elevades y temperatures de evaporador baixes 

(poca carga) se pot produir la cristal·lització (en maquines de bromur de liti-aigua) el dissipar 

amb geotèrmia, con torre de refrigeració, o amb qualsevol altre sistema , tindrà  l’efecte que la 

temperatura de entrada al condensador permeti obtenir. En torres de refrigeració, les temperatures 

de bulb humit son menors quant menor es la humitat relativa del aire, por lo que en climes secs, y 

sempre que se estigui per sota de la temperatura mínima de condensació, serà un sistema molt útil.  

La geotèrmia, presenta una sèrie de avantatges sobre  les torres de refrigeració:  

• No te problemes de legionel·la. 

•  Disposa de una temperatura mes estable que la del aire, el que fa que la capacitat de us de 

la refredadora no depengui tant de las condiciones exteriors.  

• Te millor rendiment. Depèn de la temperatura que s’obtingui. Si se pot produir agua de 

condensació per sota del mínim d’ entrada (o la temperatura de treball que se fixi), es 

tindrà marge per regular. La temperatura del aigua de refredament que passa per  una torre de 

refrigeració sol ser de 30 a 35 ºC i amb el sistema geotèrmic el podem tenir en 24 ºC de 

temperatura del aigua de refrigeració amb el conseqüent augment de prestacions. 
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• En el manteniment es molt menor i en que la temperatura es mes constant 

• Respecte al COP: en màquines de bromur de liti-aigua de simple efecte, el rendiment 

màxim (COP) que es pot obtenir està entorn al 0,7 (70 %) o sigui: per cada unitat d’ 

energia que se introdueix en el generador, es produeixen 0,7 unitats de energia en el 

evaporador. Amb aquest sistema es pot aconseguir COP de 0.8 o 0.85 

• Eliminació del us de CFCs i HCFCs al fer servir aigua com a refrigerar. 

 El condensador geotèrmic deuria calcularse per treballar a una temperatura lleugerament per sota 

del mínim de condensació (o al seu defecte a la temperatura de treball). ¿En quines condicions? 

Per la Rotartica de 5 kW de fred, es te que: temperatura de evaporador 12,5  condensador 31 ºC y 

generador :90 ºC.  Respecte aquestes condicions, hi ha variacions, i de fet hi ha una sèrie de 

corbes que correlacionen el COP i la potencia de sortida en funció de les temperatures de entrada 

als  circuits . 

 

Les prestacions de la màquina depenen de les condicions de funcionament, però com a  regla 

general, interessa: condensador lo mes baix possible (sempre per sobre de 24º per evitar la 

cristal·lització) i generador i evaporador lo mes altes possibles, (dins dels rangs de funcionament). 

Conclusió: la geotèrmia ha de calcular-ne per treballar en el rang que va des dels 24ºC fins als 

32ºC màxims que admet la refredadora. Cal disposar d’ una vàlvula de tres vies en el circuit de 

condensació per la regulació de la temperatura d’ entrada. El rang que permet aquest muntatge va 

des de la temperatura de sortida de geotèrmia (torre), fins els 32ºC màxims d’ entrada, sense mes 

que recircular aigua de sortida de condensador, que està mes calent mesclada amb el agua de 

geotèrmia. 

En el cas del estudi, per aconseguir les condicions d’aigua de refrigeració ideals per la maquina 

d’absorció es realitzarà una perforació de 70 metres de profunditat  i de 20 cms d’amplada.  

Consistirà en dos tubs plàstics (polietilè d’ alta densitat ensamblats normalment per termo-

soldadura), de petit diàmetre (de 20 a 40 mm de diàmetre nominal ,40x2,4 mm en el nostre cas) 

en forma de U enterrats en els pous abans nomenats. 
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Figura 5: Tipus de sondes verticals. 

 
 

En el tram que va de la maquina d’absorció al circuit geotèrmic  alçada geomètrica es menyspreable al 

tractar-se de una instal·lació tancada. Les pèrdues de càrrega en les canonades d’ aquest tram s’ estimen en 

2.9 mca. 

Per tant la bomba seleccionada haurà de superar una alçada manomètrica de 2,9 mca i impulsar un cabal de 

1200 l/h. 

La solució seleccionada serà de la marca Roca model PC-1035. Es col·locarà una bomba en aquest 

circuit.  

En el cas de la instal· lació geotèrmica el càlcul es farà en base al volum de fluid per les canonades. 

En el cas que ens interessa en els 145 metres de canonada de 40 mm de diàmetre segons taules de 

canonades de polietilè hi caben uns 182 litres de fluid que segons les taules té un coeficient de dilatació de 

0.0015. 

Per calcular el volum del vas es farà servir la següent fórmula: 

V: Av x 2.5                                                        (Eq. 9 ) 

On: 

V: Volum vas 

Av: Increment de volum del fluid per dilatació 

Obtenim: 

Av: 182 x 0.0015 =0.273 litres 

V: 0.273 x 2.5 = 0.68 litres 

Per complir amb el volum d’expansió trobat per mètode del fabricant dels col·lectors solars, s’utilitzaran 

dipòsits d’expansió de la marca ROCA, concretament del tipus VASOFLEX  de 8 litres pel geotèrmic. Es 

muntarà tal i com recomana el fabricant dels mateixos i seguint les seves instruccions. 
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Figura 6:vas expansió roca 

B.7.- Consideracions sobre la legionel·la  

La legionel· la és una malaltia bacteriana d’ origen ambiental que sol presentar dos formes clíniques 

diferenciades: 

- La infecció pulmonar o “malaltia del legionari”, que es caracteritza per pneumònia amb febre alta, 

- I la forma no pneumònica, coneguda com “febre de Pontiac”, que es manifesta com un síndrome febril 

agut i de pronòstic lleu. 

Segons el decret 352/2004 del 29 de juliol de la Generalitat de Catalunya, pel qual s’ estableixen les 

condicions higienico-sanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losis, hi una sèrie de 

instal·lacions de risc que estan subjectes a aquesta normativa. Aquesta norma obliga al propietari de les 

instal·lacions a tenir programes de gestió i d' autocontrol d' aquestes instal·lacions i a notificar a l’ 

ajuntament el nombre i característiques de la mateixa. 

Són instal·lacions de risc les torres de refrigeració, els condensadors evaporatius, els equips de refredament 

evaporatiu, els humidificadors en climatització de confort i d’ ús industrial i altres instal·lacions que 

generen aerosols, i que afecten a ambients exteriors i interiors. 

Per tant es interessant el sistema geotèrmic de dissipació ja que s’estalvia tota aquesta problemàtica. 

B.8.- Altres elements 

 

Hi ha tota una sèrie d’ elements que formen part de la instal·lació que no necessiten cap mena de 

dimensionament especial, aquests simplement es seleccionaran en funció del diàmetre de la canonada. 
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- Vàlvules de seguretat 

 

Aquesta vàlvula limita la pressió del circuit en cas que hi hagi un augment d’ 

aquesta. Està tarada a una determinada pressió i quan la pressió augmenta per 

sobre aquesta pressió obre la vàlvula i la pressió s’ estabilitza. 

 
Figura 7.- Vàlvula de seguretat 

- Maneguets antivibració  

 

 

S’ utilitzen en aquells llocs on s’ acaba la canonada i aquesta connecta amb un 

dipòsit acumulador o una màquina. Serveix per reduir la vibració produïda pel 

fluid al circular per les canonades.  

Figura 8.- Maneguet antivibració 

 

- Filtres coladors  

 

Aquests elements es col·locaran a l ‘ entrada de les bombes d’ impulsió. La 

seva funció és retenir les petites partícules que viatgen per l’ aigua i que poden 

embossar el circuit o fer mal bé la bomba. 

 
 Figura 9.- Filtre colador 

 
 
 

- Vàlvules de retenció 

  

La seva funció és garantir el sentit de circulació del fluid. Es col·loquen a 

continuació de les bombes i sistemes d’ emplenat per tal que el fluid no 

retorni. 

 

 

 Figura 10.- Vàlvula antiretorn 
 
 
 

- Vàlvules manuals 
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Aquestes vàlvules s’ utilitzen per tallar totalment el pas del fluid. Hi haurà 

vàlvules manuals abans i després de cada element per la possibilitat de 

substitució o reparació d’ aquest. 

 

 Figura 11.- Vàlvula manual 
 
 

 
- Purgadors d’ aire 

 

La tasca del purgador es basa en evacuar els gasos que pot portar el fluid, ja 

que es poden arribar a formar bosses d’aire que impedeixen la circulació del 

fluid. Recordem també que aquest aire també és el responsable de problemes 

de corrosió. Per tal que funcionin correctament, s’han de col·locar en els llocs 

més alts de la instal· lació.  

 
                                         Figura 12.- Purgador d’ aire 
 

- Aixetes de buidat 

   

Aquest element s’ utilitza per fer un buidat de la instal· lació que és necessari 

realitzar el manteniment o s’ ha de canviar algun component. Es recomana 

col·locar-les en la part baixa del circuit. 

 Figura 13.- Aixeta de buidat 
 
 
 

- Vàlvules de 3 vies 
 

La funció d’ aquest element és la de regular el pas del fluid en funció d’ 

alguna senyal de control, habitualment en funció de la temperatura d’ alguna 

part del circuit. En aquesta instal·lació hi haurà 3 electrovàlvules tres vies. 

 

 

 
  
Figura 14.- Vàlvula 3 vies 
 
 
 
 
Altres elements que també formaran part de la instal·lació seran termòmetres, sondes de temperatura, 

manòmetres, cabalímetres, i tots aquells elements que la persona instal·ladora cregui oportuns per el 

correcte funcionament de la instal·lació. 
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C.- CÀLCUL DE L’ INSTAL·LACIÓ SOLAR 

 

En aquest apartat es calcularan tots els components que forment part de la instal·lació solar. 

Els components que formen part del sistema solar es poden dividir en tres subsistemes: 

 

1.- Subsistema de captació 

2.- Subsistema d’ emmagatzematge  

3.- Subsistema de distribució i consum 

 

C.1.- SUBSISTEMA DE CAPTACIÓ 

 

La missió d’ aquest subsistema és la de captar l’ energia solar en forma de calor i transmetre-la al fluid 

primari a escalfar. El component bàsic que forma part d’ aquest subsistema és el col·lector. 

 

C.1.1.- Rendiment del col·lector 

 

Una part de la radiació solar que incideix sobre dels col·lectors es perd degut a la reflexió i l’ absorció. El 

rendiment òptic ηo té en compte aquestes pèrdues. 

 

Degut a l’ escalfament dels col·lectors, aquests desprenen calor al seu voltant mitjançant la conducció 

tèrmica, la radiació tèrmica i la convecció. Els coeficients de pèrdues de calor k1 i k2 tenen en compte 

aquestes pèrdues. 

 

Els coeficients de pèrdua de calor i el rendiment òptic formen la corba característica de rendiment dels 

col·lectors, que es poden calcular segons la següent fórmula: 

 

 
gg

o kk
Ε

∆Τ
⋅−

Ε

∆Τ
⋅−=

2

21ηη  (Eq. 10) 

on: 

 

η = rendiment del captador en (%) 

ηo = rendiment òptic del captador en (%) 

k1 i k2 = coeficients de pèrdues de calor en (W/m².ºC) 

∆T = increment de temperatura entre l’ exterior i la promig del fluid en el panell en (ºC) 

Eg = intensitat neta incident en (W/m²) 
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Si la diferència entre la temperatura del col·lector i la temperatura ambient és cero, el col·lector no té 

pèrdues de calor a l’ entorn, i el rendiment η arriba al seu màxim. Això es coneix com a rendiment òptic ηo. 

 

La taula 1 mostra els valors de referència del rendiment òptic i dels coeficients de pèrdua de calor, per tres 

models de captador de la marca VIESSMAN. Els valors de la taula 1 s’ han extret del dossier solar d’ 

aquesta marca i estan referits a la superfície d’ absorció. 

 

Coeficients de pèrdues de calor 
Model de captador 

Grau de rendiment 

òptic ηo en % 
K1 en W/m².ºC K2 en W/m².ºC 

Vitosol 100 s/w 1,7 81 3,78 0,013 

Vitosol 100 s/w 2,5 84 3,36 0,013 

Vitosol 200 84 1,75 0,008 

Vitosol 300 82,5 1,19 0,009 

 Taula 16.- Coeficients pel càlcul del rendiment 

 

En els gràfics següents, gràfics 1, 2 i 3, es pot veure respectivament el rendiment dels diferents models de 

captadors en funció de la diferència de temperatura. 

   

  

 

      

 

 

 

 

 
                     
   Gràfic              Gràfic 

2  
Gràfic 8: corbes rendiment col·lectors 
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En el gràfic 1 s’ observa que a mesura que augmenta la diferència de temperatura, el rendiment dels 

captadors plans Vitosol 100 disminueix molt. Quan la temperatura de l’ aigua és molt elevada aquest tipus 

de captadors no són els més adequats.  

 

Així doncs caldrà estimar si és millor col·locar uns col·lectors més econòmics però amb un rendiment 

inferior, o per altra banda és millor col· locar uns col·lectors amb un rendiment superior però amb un cost 

econòmic també superior. 

 

 

C.1.2.- Selecció del model de col·lector 

 

En aquest apartat es farà una comparativa entre dos models de col·lectors de la marca VIESSMAN, el 

Vitosol 100 i el Vitosol 300. També es farà un estudi econòmic i energètic per estimar la solució més 

òptima. 

 

C.1.2.1.- Models de col· lectors proposats 

 

I. Col·lector  pla Vitosol 100 

 

Resum dels avantatges 

 

- Col·lector solar pla amb recobriment de titani d’ alta efectivitat. 

- Superfície del col·lector: 1,7 m² i 2,5 m² per el muntatge horitzontal o vertical. 

- Elevat rendiment gràcies a l’ absorbidor amb recobriment altament selectiu, al tub integrat i a l’ 

aïllament tèrmic d’ alta eficàcia. 

- Muntatge ràpid i fàcil gràcies als tubs d’ unió flexible. Utilitzant el sistema de connexió es pot 

col·locar fins a deu col·lectors en una filera. 

- El Vitosol 100 es pot fer servir en instal·lacions sobre cobertes planes o inclinades, per el muntatge 

sobre teulats, integrat a la coberta o per el muntatge sobre estructura de recolzament. 

- Distintiu de protecció del medi ambient “Àngel blau”, control de qualitat de l’ institut SPF de 

Rapperswil.  
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Figura 15.- Col·lector solar pla amb coberta de titani. 

 

Funcionament 
 

El component principal del Vitosol 100 és l’ absorbidor de coure amb recobriment de titani. Aquest 

garanteix una alta absorció de la radiació solar i una emissió mínima de radiació tèrmica. L’ absorbidor 

incorpora un tub de coure per el qual circula el fluid portador de calor. Aquest fluid absorbeix el calor de l’ 

absorbidor a través del tub de coure. 

L’ absorbidor està recobert per una caixa de col·lector de gran aïllament tèrmic que minimitza les pèrdues 

de calor del col·lector.  

Aquest aïllament tèrmic de gran qualitat és termoresistent i sense desgasificació. El col·lector està cobert 

amb un vidre solar. La baixa proporció de ferro redueix les pèrdues per absorció. 

La caixa del col· lector està composta per un marc d’ alumini reciclat, lacat en als models s/w 1,7 i pintat en 

metàl·lic en el model s/w 2,5, en aquest el vidre solar està contínuament estanc. 

Els col·lectors es poden unir en una bateria de col·lectors, essent possible col·locar fins a sis col·lectors en 

els models s/w 1,7 i en els models s/w 2,5, fins a deu col·lectors. Per això, es subministren tubs d’ unió 

hermetitzats mitjançant juntes tòriques. 

Un conjunt de connexions amb unions per anells de pressió permet una connexió fàcil de la bateria de 

col·lectors a les canonades del circuït d’ energia solar. 

En l’ impulsió del circuït d’ energia solar es munta la sonda de temperatura del col·lector a través d’ un joc 

de fundes d’ immersió. 
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Estructura i components 

 

En les figures es poden veure les diferent parts d’ un col· lector pla Vitosol 100. Aquestes figures són 

vàlides tant per els models s/w 1,7 com per els models s/w 2,5. 

 

 A. Perfil d’ estanquitat (vulcanitzat continu) 

 B. Coberta de vidre solar, 4mm 

 C. Tub de coure en forma de serpentí 

 D. Absorbidor de coure 

 E. Material cel·lular de resina de melamina 

  F. Manta aïllant de fibra mineral 

 Figura 16.- Estructura Vitosol 100. G. Perfils de marc d’ alumini 

 H. Xapa de fons d’ alumini/zinc 

 

 

 

  

 

 C. Tub de coure en forma de serpentí  

 K. Tub d’ unió  

 

 
 
 
  Figura 17.- Unió de col· lectors. 
 

II. Col·lector de tubs de buit Vitosol 300 

 

Resum dels avantatges 

 

- Elevat rendiment gràcies a l’ absorbidor amb recobriment de titani, i reducció de les pèrdues de 

calor gràcies als tubs col· lectors de buit.  

- Millor aprofitament de la calor gràcies a l’ intercanviador de calor de doble tub “Duotec”, que 

recobreix completament els condensadors. 

- S’ utilitza en instal·lacions en cobertes planes i inclinades, o bé per muntatges sobre estructura de 

suport. Els tubs es poden orientar cap al sol de forma òptima. 

- La unió seca dels tubs dels col·lectors permet el muntatge i desmuntatge de cada tub sense tenir 

que buidar l’ instal·lació d’ energia solar. 

- Materials resistents a la corrosió de primera qualitat com el vidre de borosilicat, el coure i l’ acer 

inoxidable garanteixen màxima fiabilitat i una llarga vida útil. 



Estudi comparatiu entre climatització solar amb absorció geotèrmica i  climatització amb bomba de calor 
geotèrmica                                                                                                                                        Annexos                                                                                                              

 41  

- Limitació intrínseca de la temperatura com protecció contra reescalfaments.  

- Distintiu de protecció del medi ambient “Àngel blau”, control de qualitat de l’ institut SPF de 

Rapperswil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 18.- Col·lector solar de tubs de buit, principi Heatpipe. 

 

Funcionament 

 

La forma dels tubs dona al col·lector una gran estabilitat. No és necessari fer el buit suplementari als tubs . 

Els tubs estan tancats hermèticament de forma estable. 

El buit dels tubs de vidre garanteix un aïllament tèrmic perfecte al impedir gaire bé del tot les pèrdues per 

convecció entre els tubs de vidre i l’ absorbidor. Així també es poden utilitzar els nivells baixos de radiació 

(radiació difusa).  

En l’ absorbidor s’ ha col· locat un tub de calor que està ple de líquid d’ evaporació. El tub de calor està 

connectat al condensador mitjançant una unió flexible. El condensador es troba a l’ intercanviador de calor 

de doble tub Duotec.  

Es tracta de l’ anomenada “unió seca”, es a dir, que permet girar o canviar els tubs inclús quan l’ 

instal·lació està plena i sota pressió.  

La calor es transmet des de l’ absorbidor al tub de calor. Això fa que el fluid s’ evapori. El vapor puja al 

condensador i a través de l’ intercanviador de calor de doble tub, a on es troba el condensador, el calor es 

desprèn al mitjà portador de calor que passa pel costat; amb això, es condensa el vapor. Els condensats 

tornen al tub de calor i el procés es repeteix. 

Es poden compensar les desviacions amb respecte a la direcció girant axialment els tubs de buit (màx. 25º). 

Una bateria de col·lectors pot allotjar una superfície de col·lectors de fins a 6 m². Per això es subministren 

tubs d’ unió flexibles, hermetitzats amb juntes tòriques i aïllats tèrmicament. 

Un conjunt de connexió amb unions d’ anell de pressió permet una connexió fàcil de la bateria de 

col·lectors a les canonades del circuït d’ energia solar. 

La sonda de temperatura del col· lector es munta en una subjecció de la canonada d’ impulsió situada a la 

caixa de connexions del col·lector. 

Estructura i components 
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En les figures es poden veure les diferents parts d’ un col·lector de tubs de buit Vitosol 300. 

 

  

 

 

 A. Tubs de vidre de buit 

 B. Tub de calor (Heatpipe) 

 C. Absorbidor 

 D. Condensador 

 E. Intercanviador de calor de doble tub 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 19.- Estructura Vitosol 300. 
 

 

 

  

 

 E. Intercanviador de calor de doble tub 

 F. Tub d’ unió 

 G. Aïllament tèrmic 

 H. Grapa de seguretat 

 K. Caixa de connexions 

 

 

 Figura 20.- Unió de col·lectors. 
 

C.1.2.2.- Estudi energètic 

 

En aquest apartat es farà un estudi energètic per valorar quin és l’ angle més òptim amb el qual s’ hauran 

de col· locar els col·lectors, i quin és el model de col·lector que s’ adapta millor a les necessitats de la 

instal·lació.  
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Es plantegen sis casos diferents amb dos models de col·lector i tres possibles inclinacions per a cada model 

de captador, tal i com es mostra en la taula 2. 

 

Cas Model de captador Inclinació 

1 Vitosol 300 35º 

2 Vitosol 300 45º 

3 Vitosol 300 55º 

Taula 17.- Casos de l’ estudi energètic. 

 

Cas 1 Model de captador: Vitosol 300 h30 Inclinació: 35º  

 

Energia sobre sup. Factor de Energia  Hores diàries Intensitat neta 

Mes 
horitzontal 

(MJ/m²) correcció (k) neta (MJ/m²dia) de sol útil 
incident 

(Wh/m²dia) 

Gener 8,49 1,39 11,80 10,00 327,78 

Febrer 10,85 1,30 14,10 10,00 391,67 

Març 14,20 1,19 16,90 11,00 469,44 

Abril 18,15 1,08 19,60 12,00 544,44 

Maig 21,10 1,00 21,10 14,00 586,11 

Juny 22,37 0,97 21,70 14,00 602,78 

Juliol 21,70 1,00 21,70 14,00 602,78 

Agost 18,90 1,09 20,60 14,00 572,22 

Setembre 14,96 1,23 18,40 12,00 511,11 

Octubre  11,14 1,40 15,60 10,00 433,33 

Novembre 8,34 1,51 12,60 10,00 350,00 

Desembre 7,64 1,48 11,30 10,00 313,89 

Any 14,82       5705,56 

Taula 18.- inclinació 35º. 

Cas 2  Model de captador: Vitosol 300 h30 Inclinació: 45º 

Energia sobre sup. Factor de Energia  Hores diàries Intensitat neta 

Mes 
horitzontal 

(MJ/m²) correcció (k) neta (MJ/m²dia) de sol útil 
incident 

(Wh/m²dia) 

Gener 8,49 1,58 13,40 10,00 372,22 

Febrer 10,85 1,42 15,40 10,00 427,78 

Març 14,20 1,23 17,50 11,00 486,11 

Abril 18,15 1,05 19,10 12,00 530,56 

Maig 21,10 0,94 19,80 14,00 550,00 

Juny 22,37 0,89 19,90 14,00 552,78 

Juliol 21,70 0,93 20,10 14,00 558,33 

Agost 18,90 1,05 19,90 14,00 552,78 

Setembre 14,96 1,24 18,60 12,00 516,67 

Octubre  11,14 1,50 16,70 10,00 463,89 

Novembre 8,34 1,70 14,20 10,00 394,44 

Desembre 7,64 1,72 13,10 10,00 363,89 

Any 14,82       5769,44 

 Taula 19.- inclinació 45º 
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Cas 3  Model de captador: Vitosol 300 h30 Inclinació: 55º 

Energia sobre sup. Factor de Energia  Hores diàries Intensitat neta 

Mes 
horitzontal 

(MJ/m²) correcció (k) neta (MJ/m²dia) de sol útil 
incident 

(Wh/m²dia) 

Gener 8,49 1,68 14,30 10,00 397,22 

Febrer 10,85 1,45 15,70 10,00 436,11 

Març 14,20 1,20 17,00 11,00 472,22 

Abril 18,15 0,97 17,60 12,00 488,89 

Maig 21,10 0,82 17,30 14,00 480,56 

Juny 22,37 0,77 17,20 14,00 477,78 

Juliol 21,70 0,80 17,30 14,00 480,56 

Agost 18,90 0,95 17,90 14,00 497,22 

Setembre 14,96 1,18 17,70 12,00 491,67 

Octubre  11,14 1,51 16,80 10,00 466,67 

Novembre 8,34 1,79 14,90 10,00 413,89 

Desembre 7,64 1,83 14,00 10,00 388,89 

Any 14,82       5491,67 

 

Taula 20.- inclinació 55º 

L’ energia H  (MJ) que incideix sobre un metre quadrat de superfície horitzontal en un dia mig de cada 

mes, es pot trobar en l’ annex de taules i dades. El factor de correcció k de la següent columna, que també 

es troba en l’ annex de taules i dades, és un factor de correcció per a superfícies inclinades. Aquest 

representa el quocient entre l’ energia total incident en un dia sobre una superfície orientada cap a l’ 

equador i inclinada un determinat angle, i una altra horitzontal.  

L’ energia neta s’ obté de multiplicar l’ energia H sobre superfície horitzontal pel factor de correcció k. Se 

li ha d’ aplicar un coeficient del 6% de pèrdues degut a que no s’ aprofita tota la radiació solar. Les hores 

diàries de sol útil és una dada que es pot trobar a l’ Atlas de Radiació Solar de Catalunya. Amb l’ energia 

neta i les hores de sol útil s’ obté, fent els corresponents canvis d’ unitats, l’ intensitat neta incident en 
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Gràfic 9.- Energia mensual neta en funció de la inclinació del captador 
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Tª ambient Rendiment   Aportació  Energia diària 
Energia 
mensual 

Mes Dies mitja (ºC)  Vitosol 300  solar (MJ/m²)  neta (MJ/m²) 
disponible 

(MJ/m²) 

Gener 31,00 11,00 0,53 7,16 6,44 199,77 
Febrer 28,00 12,00 0,58 8,86 7,97 223,29 
Març 31,00 14,00 0,61 10,66 9,59 297,39 
Abril 30,00 17,00 0,63 12,05 10,85 325,36 
Maig 31,00 20,00 0,64 12,67 11,40 353,49 
Juny 30,00 24,00 0,64 12,78 11,50 344,99 
Juliol 31,00 26,00 0,64 12,93 11,64 360,79 
Agost 31,00 26,00 0,64 12,72 11,45 354,90 

Setembre 30,00 24,00 0,62 11,60 10,44 313,08 
Octubre  31,00 20,00 0,60 9,96 8,96 277,84 

Novembre 30,00 16,00 0,55 7,83 7,05 211,41 
Desembre 31,00 12,00 0,53 6,88 6,20 192,09 

Any 365,00 18,50       287,87 

 Taula 21 (continuació).- Aportació solar a l’ instal· lació. 

 

La temperatura ambient és una dada que es pot trobar en l’ annex de taules i dades. El rendiment del 

col·lector es calcula aplicant la fórmula explicada en l’ apartat C.1.1, a més s’ ha d’ aplicar un coeficient de 

0,94 al rendiment òptic degut a que els raigs del sol no són sempre perpendiculars al col·lector, a l’ 

envelliment i embrutiment del col·lector.  

L’ aportació solar s’ obté de multiplicar l’ energia neta pel rendiment del col·lector. L’energia diària neta s’ 

obté després d’aplicar-li a l’aportació solar un coeficient del 10% degudes a les pèrdues de calor de 

l’acumulador ja que està en un recinte tancat i escalfat.  

Si es multiplica l’ energia diària neta de cada mes,pel corresponent numero de dies de cada mes s’ obté l’ 

energia mensual disponible.  

 

En aquest cas s’ ha escollit un col· lector pla Vitosol 300 H30 amb una superfície captadora de 3 m². Si es 

col·loquen sis captadors d’ aquestes característiques hi haurà doncs, una superfície captadora de 18 m². 

Amb l’ energia mensual disponible i la superfície captadora es pot conèixer l’ energia total aportada per l’ 

instal·lació solar en cada mes.  
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C.1.3.- Inclinació i orientació dels col·lectors 

 

Per obtenir una absorció òptima de l’ energia solar a través dels col·lectors, és necessari orientar-los en la 

direcció del sol.  

L’ angle de inclinació i l’ angle azimutal defineixen l’ orientació dels col·lectors. 

 

Angle de inclinació 

 

L’ angle de inclinació és l’ angle entre l’ horitzontal i el col·lector . 

En el cas de muntatges en teulada es correspon amb l’ angle de inclinació. L’ absorbidor del col·lector pot 

absorbir la major quantitat d’ energia només quan el pla dels col·lectors està orientat perpendicularment 

respecte els rajos del sol. Degut a que l’ angle de irradiació depèn de l’ hora del dia i de l’ estació de l’ any, 

el pla dels col·lectors s’ hauria d’ orientar segons la posició del sol durant la fase de major oferta d’ 

energia. 

A la pràctica els angles d’ inclinació entre 30 i 45º són els més adequats.  

 

 

 Figura 21.- Angle d’ inclinació. 

 

Angle azimutal 

 

L’ angle azimutal descriu la desviació del pla del col·lector respecte a la direcció sud. Si el col·lector està 

orientat cap al sud, l’ angle azimutal és 0º. 

Com que la irradiació solar és més intensa durant el migdia, el pla dels col·lectors hauria d’ estar orientat 

tant com sigui possible cap al sud. Malgrat tot, també són acceptable desviacions respecte a la direcció sud 

de fins 45º. 

Exemple:  

Desviació de la direcció sud: 15º est 

 

 

A. Pla dels col· lectors 
B. Angle azimutal 
Figura 22.- Angle azimutal desviat. 
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En el cas nostre l’ angle azimutal amb que s’ orientaran els captadors serà de 0º. 

L’ angle d’ inclinació s’ ha seleccionat en funció de l’ energia mensual neta obtinguda, que ha estat 

calculada en l’ apartat anterior. Val a dir que aquesta energia mensual neta està en funció del coeficient de 

correcció (k) per a superfícies inclinades. 

En el gràfic 4 es troba representada l’ energia mensual neta en (MJ/m²) per a cada mes de l’ any. Els 

captadors representats en aquest gràfic són els seleccionats en l’ apartat anterior Vitosol 300 h30. 

En aquest gràfic es pot observar que amb angles de inclinació més grans l’ energia mensual neta obtinguda 

és més elevada en els mesos d’ hivern. Per altra banda amb angles d’ inclinació més petits l’ energia 

mensual neta obtinguda és més gran en els mesos d’ estiu. 

Semblaria doncs que la solució és arribar a un compromís entremig i seleccionar un angle entre 35 i 55º, 

per exemple 45.  

Aquesta solució podria esser vàlida si no hi haguessin unes necessitats de refrigeració tant elevades durant 

els mesos d’ estiu. Degut a aquestes necessitats l’ angle de inclinació seleccionat serà de 45º ja que en el 

gràfic s’ observa que és aquesta l’ inclinació més òptima pels mesos de hivern i estiu. 

 

Intensitat neta Intensitat neta Intensitat neta 
incident (Wh/m²dia) 

35º 
incident (Wh/m²dia) 

45º 
incident (Wh/m²dia) 

55º 
327,78 372,22 397,22 
391,67 427,78 436,11 
469,44 486,11 472,22 
544,44 530,56 488,89 
586,11 550,00 480,56 
602,78 552,78 477,78 
602,78 558,33 480,56 
572,22 552,78 497,22 
511,11 516,67 491,67 
433,33 463,89 466,67 
350,00 394,44 413,89 
313,89 363,89 388,89 

5705,56 5769,44 5491,67 
 

 
Gràfic 9.- Energia mensual neta en funció de la inclinació del captador. 

 
 
C.1.4.- Muntatge i càrregues dels col·lectors 
 
El model de col·lector seleccionat té diferents possibilitats de instal·lació. Aquests col·lectors són adequats 

per muntar sobre cobertes inclinades, cobertes planes o sobre estructures de recolzament. 

El fabricant dels col·lectors, VIESSMANN, ofereix diferents solucions per el muntatge dels seus 

col·lectors.  
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En aquesta instal·lació s’ ha considerat que el muntatge sobre el teulat seria perillós degut a la fragilitat 

constructiva dels teulats en les masies antigues. Per aquest motiu s’ ha optat per una instal·lació sobre 

estructura de recolzament, ubicada en un camp al costat de la masia (veure plànols 4, 5). En la figura 9 s’ 

hi poden veure les solucions que proposa el fabricant dels col· lectors  per al muntatge d’ aquests. 

 

Figura 23.- Indicacions per al muntatge dels col·lectors. 

A. Suport del col· lector 1. 

B. Suport del col· lector 2. 

C. Bastidor o pes de subjecció. 

SF Suport final 

SA Suport d’ ampliació 

  

Els suports dels col·lectors poden reduir-se segons l’ angle de inclinació corresponent. 

En la taula 22s’ hi troben les dimensions representades en la figura 23, per als models de col·lector h20 i 

h30 
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Col· lector Model h20 Model 30 

Mida A (mm) 430 722 

Mida B (mm) 1300 2000 

Mida X (mm) 

SF/SF 

SF/SA 

SA/SF 

SA/SA 

 

2030 

2030 

2030 

2181 

 

1989 

1989 

1989 

2181 

  Taula 22.- Mides del bastidor. 

 

Segons les taules proporcionades pel fabricant en el seu dossier solar per evitar el lliscament del col·lector 

degut al vent, s’ haurà de col·locar una càrrega de 323 kg en el model h30. 

 

C.1.5.- Distància mínima entre files de col·lectors  

 

Segons la ITE 10.1.3.1, Disposició dels col·lectors, la distància d mesurada sobre l’ horitzontal entre files 

de captadors haurà de garantir un mínim de 4 hores de sol durant el migdia del solstici d’hivern. Aquesta 

distància d serà igual o superior al valor obtingut mitjançant l’expressió:  

  d = k . h (Eq. 10) 

On:  

d = separació entre files 

h  = altura del col·lector (les dues magnituds expressades amb les mateixes unitats) 

k = coeficient adimensional, el valor del qual s’ obté en la taula 14, a partir de la inclinació dels col· lectors. 

 

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 

 Taula 23.- Valors de k per a diferents angles d’ inclinació. 

 

En la figura  podem veure alguns exemples de la presa de dades relatives a h i d. 

 

 Figura 23.- Determinació de les distàncies de h i d 

 

La distància entre la primera fila de col·lectors i els obstacles d’ altura a que puguin produir ombra sobre 

les superfícies captadores serà més gran que el valor obtingut mitjançant l’ expressió: 
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 d = 1,932 . a                                 (Eq 11) 

 

En aquesta instal·lació: per un angle de inclinació de 45º s’ obté un coeficient k = 1,932 

L’ alçada h serà l’ altura del col·lector pel sin de l’ angle d’ inclinació. 

 

Llavors: d ≥ 1,932 . 2024 . sin 45 = 1265 mm (distància entre col·lectors)  

 
 

C.3.- SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓ I CONSUM 

 

En aquest subsistema s’ hi inclouen un conjunt d’elements que posen esser els següents:  

 

A. Recolzament energètic 

A fi de prevenir les possibles faltes derivades de l’absència de radiació, quasi tots els sistemes d’energia 

solar tèrmica tenen un recolzament energètic a base d’energies convencionals. La forma d’aquest 

recolzament es molt variable i en general es recomana que es vinculi a la instal·lació  solar mitjançant  un 

sistema de control.  

Alguns sistemes de recolzament son : 

 

 Elèctrics, sobre tot per equips petits, en els que l’energia es subministra dins l’acumulador a través d’una 

resistència elèctrica.  

Calderes de gas o gasoil. Aquest tipus de recolzament , segons el disseny de la instal·lació, poden venir de 

les instal·lacions existents (adequadament modificades) o fer-se de nou en nou juntament amb la 

instal·lació solar. En tot cas, i depenent  de les demandes a satisfer (puntuals, perllongades, estacionals, 

etc) es possible utilitzar sistemes d’escalfament instantani o sistemes dotats d’escalfador independent o 

altres acumuladors intermitjos. 

 

Sempre es necessari que hi hagi un sistema de control adient que gestioni correctament la instal·lació, amb 

la finalitat de reduir al màxim l’energia de recolzament per optimitzar els estalvis, tant energètics com 

econòmics. 

 

B. Control 

El grau de sofisticació dels diferents tipus de sistemes de control i gestió de les instal·lacions solars 

tèrmiques es molt variable. Els més senzills (per el cas de termosifons de petites dimensions) simplement 

estan dotats d’una sonda termostàtica dins de l’acumulador que activa o desactiva el sistema de 

recolzament energètic, en funció de la temperatura. Els equips més complexes porten sondes 
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termostàtiques en diferents punts del circuit, que fan funcionar les diferents bombes i vàlvules existents i 

subministren informació sobre l’estat general de la instal·lació en cada punt. 

 

En principi, resulta recomanable que els equips de control siguin el més senzills possibles , i sempre 

comptant amb un grau d’automatització suficient per evitar la supervisió constant per part de l’usuari. La 

presència d’una o varies sondes  dins de l’acumulador permet conèixer la temperatura i el grau 

d’estratificació de l’aigua. 

Un altre control important és una sonda per conèixer la temperatura del fluid a la sortida dels col·lectors , 

que associada a un altre sensor de temperatura dins l’acumulador pot utilitzar-se per parar o posar en 

marxa les bombes impulsores. Es pot completar amb altres sondes ( de pressió ,de cabal, alarmes de mal 

funcionament, etc.) 

 

El funcionament del sistema de control, juntament a una conducció adequada per part del usuari, són les 

claus per tenir un funcionament òptim de la instal·lació. Els sistemes de control, en cas de funcionament 

defectuós, poden produir danys pràcticament irreparables en el conjunt de la instal·lació. Un altre aspecte 

es la prevenció de fuites energètiques, ja que en cas de funcionaments inadequats es podria irradiar energia 

a l’atmosfera durant la nit o en períodes de baixa insolació. 

 

C. Canonades i conduccions 

Els principis que s’han d’aplicar a les canonades i conduccions són els mateixos que s’apliquen en les 

instal·lacions convencionals, encara que molt més exagerats i curosos, ja que treballar amb energia solar 

suposa treballar amb una forma d’energia limitada, intermitent i de molt poca intensitat.  

Alguns principis a tenir en compte son els següents:  

 

- Limitar la longitud de les diferents conduccions, sobre tot les de fluids calents, sempre que es pugui. 

- Calorifugar adequadament  totes las conduccions (seleccionant els aïllants segons siguin per l’exterior 

o per l’ interior)  

- Prevenir la formació de parells galvànics, evitant el contacte amb metalls diferents . 

- Instal·lar juntes de dilatació allà on les variacions de temperatura siguin més significatives ( a la 

sortida de col·lectors, per exemple) 

-  A fi d’evitar la formació de bombolles d’aire , que reduirien el rendiment de la instal·lació, es 

procurarà evitar els punts alts tant com sigui possible en el circuit. A més , sempre que sigui necessari 

es posen purgadors d’aire. 

- Igual que en tota instal·lació de fontaneria , les canonades hauran d’estar dimensionades en funció dels 

cabals a circular i les velocitats recomanades. En grans instal·lacions es fa necessària la instal·lació de 

retorns invertits, que faciliten l’equilibrat dels circuits i la instal·lació de retorns d’ ACS, amb el 

conseqüent estalvi  econòmic i, d’aigua i l’augment de la qualitat de les prestacions de la instal·lació.  
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- La instal· lació  de dispositius mescladors a la sortida  de l’ acumulador d’ aigua calenta dona també  un 

important estalvi d’ energia i d’ aigua. 

- En establiments d’ us públic (hotels, piscines, poliesportius, etc.)  pot esser interessant la utilització 

d’aixetes temporitzadores per evitar consums d’aigua i d’energia massa elevats.  

D. Vasos d’ expansió 

Els vasos d’expansió es posen per prevenir els efectes de la dilatació de l’aigua dins dels circuits o 

l’aparició de sobrepressions dins els mateixos. Segons quines siguin les temperatures de funcionament , les 

característiques de la instal·lació  i les condicions d’ús i insolació, s’utilitzaran vasos d’expansió oberts o 

tancats . Amb els vasos s’instal·laran vàlvules de seguretat per prevenir accidents.  

 

C.3.1.- Dimensionament dels diàmetres de les canonades i la bomba d’ impulsió 
 

En aquest apartat es farà el dimensionament de les canonades i les bombes d’ impulsió del circuit primari. 

El circuit primari comprèn el circuit que va des dels col·lectors fins als dos acumuladors d’ aigua.  

 

C.3.1.1.- Dimensionament dels diàmetres de les canonades 

 

Per el dimensionament de les canonades, es pot comptar en funcionament de cabal elevat amb un cabal 

mig de aproximadament 48 l/h.m² de superfície d’ absorció (aprox. 0,8 l/min.m²) amb el Vitosol 300. 

 

Per a mantenir el més baix possible la pèrdua de càrrega que es produeix en la canonada de l’ instal· lació 

d’ energia solar, la velocitat en el tub de coure no hauria de ser superior a 1m/s. Es recomanen velocitats de 

corrent entre 0,3 i 0,5 m/s. Amb aquesta velocitat s’ aconsegueixen pèrdues de càrrega entre 1 i 2,5 

mbars/m de canonada. 

 

Per l’ instal·lació dels col·lectors es recomana un tub de coure normal i peces de connexió de coure o bé un 

tub d’ acer. Com en el cas d’ una instal·lació de calefacció convencional, s’ han de dimensionar les 

seccions transversals segons el cabal i la velocitat. 

 

La taula 15 proporcionada pel fabricant de col·lectors VIESSMAN mosta el diàmetre de canonada 

necessari, en funció del model i del nombre de col·lectors instal· lats, per tal de que la velocitat del fluid 

estigui compresa entre 0,3 i 0,5 m/s. 
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Superficie 
d'absorció m2 2 3 4 5 6 8 10 12 15 18 

Cabal volumètric 
(l/min) 2 3 4 5 6 8 10 12 15 18 

Dimensions tub 
(mm) 15 x 1 18 x 1 22 x 1 22 x 1 28 x 1 28 x 1,5 35 x 1,5 35 x 1,5 35 x 1,5 35 x 1,5 

Velocitat del 
fluid (m/s) de 0,3 a 0,5 

Pèrdua càrrega 
(mbar/m) de 1,0 a 2,5 

 Taula 24.- Vitosol 300, funcionament amb cabal elevat. 

 

En aquest cas les dimensions del tub haurien de ser de 35 x 1,5 mm. De totes maneres si es fan els càlculs 

es veu que amb aquesta secció la velocitat del fluid és de 0,4 m/s i amb la secció immediatament inferior 

aquesta velocitat és de 0,6 m/s, per tant la canonada seleccionada serà de 35x 1.5 mm.  

 

C.3.1.2.- Pèrdua de càrrega de la instal·lació solar 

 

La pèrdua de càrrega total de la instal·lació d’ energia solar es composa de: 

- Pèrdues de càrrega dels col·lectors. 

- Pèrdues de càrrega de les canonades. 

- Pèrdues de càrrega individuals de les peces de connexió. 

- Pèrdues de càrrega de l’ intercanviador de calor i de l’ acumulador de inèrcia. 

 

Per a la determinació de la pèrdua de càrrega total: 

- És vàlid en el cas de connexions en sèrie dels col·lectors, que la pèrdua de càrrega total = suma de 

les pèrdues de càrrega individuals. 

- És vàlid en el cas de connexions en  paral·lel dels col·lectors, que la pèrdua de càrrega total = 

pèrdua de càrrega individual (suposant que totes les pèrdues individuals són iguals). 

 

Els col· lectors de buit Vitosol 300 del model H30 es poden connectar en una bateria fins a 6 m2 de 

col·lectors. Poden connectar-se fins a  4 bateries en sèrie. 

 

En la figura 24 es pot veure una instal· lació de col· lectors Vitosol 300, en una filera (funcionament amb 

cabal elevat). 
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 Figura 24.- Bateria de col·lectors 
 

Pel laboratori es col·locaran quatre bateries de col·lectors en sèrie. Cada bateria estarà formada per dos 

col·lectors en paral·lel excepte la ultima que nomes tindrà un col·lector, d’ aquesta manera s’ arriba a un 

compromís entre cabal i temperatura. 

 

A. Pèrdues de càrrega dels col·lectors 

Per conèixer les pèrdues de càrrega ocasionades pels col·lectors s’ utilitzarà la gràfica 5 proporcionada pel 

fabricant. En aquest gràfic s’ hi troben representades les pèrdues de càrrega en (mbar), en funció del cabal 

expressat en (l/min). 

 

Gràfic 10. Pèrdua de càrrega dels col·lectors 
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Amb el cabal mig aproximat recomanat pel fabricant de 0,8  (l/min.m²) i sabent que la superfície d’ un 

col·lector és de 3 m², s’ obté un cabal de 2,1 l/min. que al ser un grup de 2 son uns 4.4 l/min. 

Observant el gràfic es veu que la pèrdua de càrrega corresponent és de 80 mbar, que multiplicat per 3 dona 

una pèrdua de càrrega total dels col·lectors de 240 mbar o 2.4 mca 

 

B. Pèrdues de càrrega de les canonades 

Per a calcular les pèrdues de càrrega en les canonades es farà servir la taula 24 proporcionada pel fabricant. 

Aquesta taula diu que per una velocitat del fluid entre 0,3 i 0,5 m/s, es tenen unes pèrdues de càrrega entre 1 i 

2,5 mbar/m. 

S’ agafaran unes pèrdues mitges de 2 mbar/m  o sigui 0,02 mca/m. 

 

C. Pèrdues de càrrega dels accessoris 

Les pèrdues de càrrega dels accessoris s’ estimen en un 20% de la longitud del tram més desfavorable o 

llunyà. La longitud total d’ aquest tram és de  15 m.  

Si se li suma la longitud equivalent deguda als accessoris s’ obté una longitud total de 18,28 m i unes pèrdues 

de càrrega totals de 36,56  mbar o 0.36 mca. 

 

D. Pèrdues de càrrega dels acumuladors 

En el circuit secundari hi ha un d’ aigua. El  acumulador no es de la marca VIESSMANN, però  per a estimar 

la pèrdua de càrrega produïda per aquests es faran servir les gràfiques que proporciona aquest fabricant. 

El gràfic 6 mostra les pèrdues de càrrega en funció del cabal, per a cada acumulador. 

 

 A. Serpentí superior, 300 litres de capacitat. 

B. Serpentí superior i inferior, 500 litres. 

C. Serpentí inferior, 300 litres de capacitat 

Gràfic 11.- Pèrdua de càrrega del circuit primari de caldera per el Vitocell-B 100. 
. 
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Per al circuit de la màquina d’ absorció es fa servir un acumulador Idrogas, per el qual hi circula un cabal 

de 800 l/h. La pèrdua de càrrega en aquest cas és de 10 mbar o sigui 0,1 mca. 

 

Per tant la pèrdua de càrrega total en la instal· lació d’ energia solar serà la suma de les pèrdues calculades: 

- Pèrdues de càrrega en el col·lectors = 240 mbar = 2.4 mca 

- Pèrdues de càrrega de les canonades i accessoris = 36.5 mbar = 0.36 mca 

- Pèrdues de càrrega dels acumuladors = 10, mbar = 0,1 mca 

 

Pèrdua de càrrega total de la instal·lació solar = 286,5 mbar = 2,865 mca 

C.3.1.3.- Dimensionament de la bomba d’ impulsió 

 

Si es coneix el cabal i la pèrdua de càrrega de la instal·lació es pot seleccionar la bomba d’ impulsió a 

partir de la corba característica d’ aquesta. 

Les bombes que millor s’ adapten són aquelles que se’ls pot regular el numero de revolucions, ja que es 

poden adaptar a l’ instal·lació commutant-se.  

Si es fa servir el mitjà caloportador de VIESSMANN, es poden fer servir els valors de l’ aigua. 

 

Per a facilitar el muntatge així com l’ elecció de la bomba i dels dispositius tècnics de seguretat, el 

fabricant VIESSMANN subministra la Solar-Divicon.  

Aquest grup de pressió consta de: 

- Un grup de valvuleria i de seguretat ja muntat i hermetitzat.  

- Una vàlvula reguladora de pas per el control de l’ instal·lació d’ energia solar en la posada en 

funcionament i durant el funcionament. 

 

Per a les instal·lacions amb un segon circuit de bombes o amb commutació by-pass es necessita una Solar-

Divicon i un ramal de bomba solar. 

 

El fabricant recomana amb el funcionament a baix cabal i fins a 16 m² de superfície d’ absorció amb el 

Vitosol 100, el model PS 10 o el model P 10 amb bomba de corrent alterna. 

 

Les dades de funcionament que permeten seleccionar la bomba d’ impulsió del circuit solar són: 

  Q = 800 l/h 

 Hm = 4 m 

 

L’ alçada manomètrica és igual a l’ alçada geomètrica que ha de vèncer la bomba, més les pèrdues de 

càrrega en el tram més desfavorable del circuit. En aquest l’ alçada geomètrica es pot considerar de 

aproximadament 1 m. 
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La Solar-Divicon model Ps 10 amb ramal de bomba solar P 10 compleix els requeriments demanats.  

 

En la taula 19 es detallen les característiques tècniques del grup d’ impulsió. 

 

Solar Divicon PS 10 

Ramal de bomba solar P 10 

Bomba de circulació (marca Grundfos) UPS 25 - 60 

Potència absorbida en els nivells de potència 1, 2, 3 W 

(veure gràfic 8) 
1)45 2)65 3)90 

Cabal màxim (m³/h) 1,9 

Alçada manomètrica màxima (m) 6 

Vàlvula de seguretat (bar) 6 

Vàlvula reguladora de pas (l/min) de 2 a 14 

Temperatura màxima de funcionament (ºC) 120 

Pressió màxima de servei (bar) 6 

Connexions (unió d’ anell de pressió Ǿ)  

Connexions circuit d’ energia solar (mm) 22 

Dipòsit d’ expansió (mm) 22 

 Taula 25.-  Característiques tècniques del grup d’ impulsió solar. 

 

 

 Gràfic 12.- Corba característica. 
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C.3.2.- Dipòsit d’ expansió  

 

El vas d’expansió és un dipòsit tancat amb una cambra de gas (plena de nitrogen) separada per mitjà d’una 

membrana de la cambra de líquids (medi portador de calor) i amb una pressió inicial que depèn de l’alçada 

de la instal·lació. 

 

Té com a finalitat absorbir les possibles dilatacions del fluid caloportador. Per aquest motiu, totes les 

instal·lacions d’ ACS han de disposar de dipòsits d’expansió. 

 

El mètode de càlcul que es segueix per al dimensionament d’aquest element, és el mateix que utilitza el 

fabricant VIESSMANN.  

 

El volum nominal del vas d’expansió es calcula segons la següent equació: 

 

 VN =
)5,0(

)1()(
1*

2

+−

+⋅⋅++

ste

ekV

pp

pVzVV
 (Eq. 11) 

 

on: 

   VN = Volum nominal del dipòsit d’expansió en litres 

   VV = Reserva d’aigua de seguretat en litres 

           VV = VA ·  (0,01 ... 0,02) en litres (mínim 2 litres) 

   VA = Volum de fluid de tota la instal·lació 

   V2 = Augment del volum en cas d’escalfament de la instal· lació 

           V2 = VA ·  β 

           β = coeficient d’expansió         

           (β = 0,13 pel fluid caloportador VIESSMANN de –20 a 120ºC) 

   pe = Sobrepressió final admissible en bars 

           pe = psi – 0,1 ·  psi 

           psi = Pressió d’escapament de la vàlvula de seguretat 

   pst = Pressió inicial de nitrogen del dipòsit en bars 

           pst = 1,5 bar + 0,1 · h 

           h = altura estàtica de la instal·lació en m 

   z = Número de col· lectors  

   Vk = Capacitat dels col·lectors  en litres 

*1 Alçada d’ impulsió de la bomba en estancament 
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Per a la instal·lació del mas els càlculs són els següents: 

 

Instal·lació d’ energia solar amb 7 Vitosol 300, model h30, cada un de 1.8 litres. 

El volum de líquid a les canonades és de 7,96 litres 

El volum en els acumuladors és de 10 litres 

El volum en la Solar-Divicon és de 0,7 litres 

VA =  18.66 litres 

V2 = VA.0,13 = 2.43 litres 

Vv = Va 0,015 = 0,28 litres, s’ agafarà mínim 2 litres 

Alçada estàtica: h = 3 m 

pe = 5,4 bar (vàlvula de seguretat tarada a 6 bar) 

pst = 1,5 bar + 0,1.3 = 1,8 bar 

 

 VN =
)5,08,1(4,5

)14,5()6,1243,22(

+−

+⋅++
= 38,2 litres 

 
Per complir amb el volum d’expansió trobat per mètode del fabricant dels col·lectors solars, s’utilitzaran 

un dels dipòsits d’expansió de la marca ROCA, concretament del tipus VASOFLEX de 50 litres de 

capacitat . Es muntarà tal i com recomana el fabricant dels mateixos i seguint les seves instruccions 

 

 

Figura 25: Vas d’expansió (font: roca) 
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C.3.3.- Sistema de regulació i control 

 

Els sistemes de regulació i control són un element molt important en les instal·lacions d’ energia solar. 

Sense aquest sistemes seria molt difícil treure un bon rendiment en aquestes instal·lacions. 

 

Els sistemes de regulació i control més utilitzats consisteixen en una regulació diferencial entre la 

temperatura dels col·lectors i la temperatura de la part inferior de l’ acumulador d’inèrcia. Quan la 

temperatura dels col·lectors és superior a la temperatura de l’ acumulador en una quantitat prefixada, el 

sistema de control posarà en funcionament la bomba i es produirà l’ escalfament de l’ acumulador. 

 

En aquest cas funcionament del sistema de regulació i control és una mica més complex degut a que 

intervenen més elements, i hi ha més punts on mesurar la temperatura. 

 

Durant els mesos d’ hivern: si la unitat de control 1 detecta una diferència de temperatura entre la sonda 

del col·lector  i la de l’ acumulador  més gran de l’ ajustada en el seu programa ,  posa en marxa la bomba 

del circuit primari  i es produeix l’ escalfament de l’ acumulador solar. 

L’ aigua calenta preescalfada amb energia solar en la part baixa de l’ acumulador passarà,  a mesura que es 

produeixi el consum , a la part superior de l’ acumulador on s’ acabarà d’ escalfar mitjançant la caldera. 

La bomba del circuit primari  es pararà quan la diferència de temperatura entre les sondes sigui més petita 

que el valor fixat. La temperatura de l’ acumulador està limitada pel valor fixat en el sistema de regulació. 

 

Pel que fa a la calefacció, si la diferència de temperatura entre la sonda de la part mitja de l’ acumulador   i 

la sonda de temperatura de retorn del circuit de calefacció  és superior a la temperatura diferencial ajustada, 

la vàlvula d’ inversió 3 vies  passa a la posició AB-A, l’ aigua de retorn de la calefacció és conduïda a 

través de l’ acumulador combinat cap a la caldera. Si la temperatura de l’ aigua de retorn així preescalfada 

no és suficient, la caldera la torna a escalfar fins a arribar a la temperatura necessària.  

En el funcionament durant els mesos d’ hivern les sondes de temperatura estan inhabilitades, així com les 

senyals de control que regeixen. La regulació de la bomba del circuit de calefacció és farà llavors 

mitjançant el termòstat . 

 

 

Durant els mesos d’ estiu: si la temperatura dels col·lectors  no és prou alta per a l’ escalfament de l’ 

acumulador , o si aquest ja està a la seva temperatura màxima, el sistema de regulació i control 1 

comprovarà si el diferencial entre la sonda dels col·lectors  i la de l’ acumulador de la màquina d’ absorció 

, està per sobre el valor ajustat, si és així posarà en funcionament la bomba . 
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En el funcionament durant els mesos d’ estiu la sonda de temperatura   estarà inhabilitada. En aquest cas el 

control de la bomba  del circuit de calefacció (durant l’ estiu escalfarà l’ acumulador de la màquina d’ 

absorció), es farà mitjançant la sonda . 

 

Per realitzar la regulació i el control de la instal· lació solar i de recolzament de la calefacció es faran servir 

dos aparells de la SYSTEMTRONIC S.L., model “ SERIE PTC-4009: 

 

Per la regulació del sistema solar serà el model EKDK-W. 

Per la regulació del retorn de la calefacció serà el model EKA. 

 

A més la caldera disposarà d’ un equip de control Vitotrònic 100. 

  
 

F.3.4.- Sistema de recolzament energètic 

 

Per dimensionar la caldera s’ ha de tenir en compte el consum punta d’ energia calorífica que necessita la 

instal·lació. Aquest consum punta es produirà quan la màquina d’ absorció estigui funcionant a plena 

càrrega. 

 

Encarà que la màquina d’ absorció no funcionarà mai a plena càrrega degut a que les necessitats 

energètiques de refrigeració són inferiors a la potència màxima de la màquina, es dimensionarà la caldera 

per a que pugui cobrir, en cas d’ una suposada ampliació de la instal·lació de refrigeració, la demanda 

màxima de calor de la màquina d’ absorció. La caldera haurà de poder cobrir la totalitat de les necessitats 

energètiques del laboratori tant al estiu com al hivern , quan per culpa de la climatologia ,la instal·lació 

solar no pugui fer front a la demanda energètica. 

 

El cabal d’ aigua que circula pel generador de la màquina d’ absorció quan aquesta funciona a plena 

càrrega és de 1.2 m³/h.  

Les necessitats energètiques  per cada mes s’ obtenen per la fórmula: 

 

 Q = G . Ce . ∆Tª (Eq. 12) 

on: 

Q = necessitats energètiques  en (MJ) 

G = consum d’ aigua en (m³) 

Ce = calor específica de l’ aigua que és de (4,187 KJ/kg.ºC) 

∆Tª = diferència de temperatura (Tª ACS – Tª aigua freda) en (ºC 
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Llavors aplicant l’ equació C i sabent que la diferència de temperatura entre l’ aigua d’ entrada i sortida del 

generador és de 6ºC s’ obtenen unes necessitats energètiques punta de 30.14 MJ.  

Les necessitats energètiques totals seran doncs de 30.14 MJ i la potència de caldera haurà d’ esser de 8.37 

Kw. 

 

Es farà servir una caldera de gas de la casa VIESMMANN del model 

Vitogas 100 , amb una potència calorífica nominal de 11 Kw (figura 

26). 

 

 

 

 

 
 Figura 26.- Vitogas 100  
 
 

C.3.5.- Fluid tèrmic 

 

El fluid que circula pel circuit primari i a través dels captadors, és l’encarregat d’absorbir l’energia tèrmica 

d’aquests per transferir-la més tard a l’ acumulador de calor. 

 

A l’ hora de seleccionar un fluid tèrmic el primer que s’ ha de fer és comprovar el risc de glaçades. Si és un 

clima sense glaçades, es pot utilitzar l’ aigua com a fluid caloportador. Si hi ha risc de glaçades cal afegir 

un anticongelant. En general alhora de seleccionar-lo cal tenir en compte els següents factors o propietats: 

- Calor específica elevada. 

- Coeficients de dilatació petits. 

- Viscositats suficientment reduïdes per disminuir la potència de la bomba i suficientment elevades 

per disminuir el risc de fuites. 

- Punt de congelació baix. 

- Volatilitat petita. 

- Inflamabilitat i toxicitat baixes. 

 

Els més utilitzats són l’ aigua pura, mescles aigua etilen glicol, aigua propilenglicol, aigua glicerinada, olis 

sintètics o minerals i sals foses. 

 

L’ aigua pura és normalment el més utilitzat i és el que es farà servir en aquesta instal·lació. El mateix 

fabricant dels col·lectors  proporciona un tipus de fluid caloportador anticongelant TYFOCOR, barrejat 

amb aigua. 
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A l’ utilitzar un fluid diferent a l’aigua, en aquest cas la barreja d’aigua i anticongelant, cal tenir en compte 

que les propietats físiques del fluid varien. Això pot afectar a la viscositat ja que en baixes temperatures es 

pot elevar i augmentar les pèrdues de càrrega implicant modificacions en el funcionament de la bomba. 

 

A part de la viscositat, hi ha altres propietats dels anticongelants que caldrà tenir en compte.  

Recordant les recomanacions del plec de condicions de l’ IDAE, aquestes diuen que: 

- El calor específic no ha de ser inferior a 0.7 Kcal/KgºC 

- La proporció d’anticongelant de la mescla ha d’assegurar que la temperatura de congelació del 

fluid sigui 5ºC inferior a la temperatura local mínima registrada. 

 

En el aquest cas, la temperatura mínima històrica de Girona és de –3ºC,. Observant les gràfiques de 

l’anticongelant TYFOCOR proporcionades pel fabricant es pot veure com amb un 40 % de líquid 

anticongelant serà suficient per evitar les gelades. 

 

Segons el fabricant VIESSMANN el fluid portador de calor que proporciona és  un líquid no tòxic per 

instal·lacions d’energia solar amb efecte inhibidor de la corrosió i l’envelliment. També  proporciona les 

dades tècniques del medi portador de calor (taula 18): 

 

PROTECCIÓ CONTRA EL 

FRED 

FINS A -28 ºC 

Densitat a +20ºC: de 1,032 a 1,035 g/cm3 segons ASTM D 1122 

Viscositat a +20ºC: de 4,5 a 5,5 mm2/s segons normativa vigent 

pH de 9,0 a 10,5 segons ASTM D 1287 

Color  vermell fluorescent clar 

Envàs  25 o 200 litres en recipient rebutjable 

 Taula 26.- Dades tècniques del fluid portador de calor. 

 

C.3.6.- Aïllaments 

 

Amb la finalitat d’ evitar consums energètics innecessaris, els aparells , equips i conduccions que 

continguin fluids a una temperatura inferior a l’ ambient o superior a 40 ºC, hauran de portar un aïllament 

tèrmic per reduir les pèrdues d’ energia. 

 

Per a determinar l’ espessor de l’ aïllament s’ han de consultar el Reglament de instal·lacions de calefacció, 

climatització i aigua calenta sanitària (RCAS), en la seva IT. IC. 19, o el RITE en la seva ITE 04. 
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En el ambdós llocs s’ hi poden trobar dues taules com les següents (taules 19 i 20),  que permeten obtenir l’ 

espessor de l’ aïllament en funció del diàmetre de la canonada i de la temperatura del fluid. 

 

Fluid interior calent 
Temperatura del fluid (°C) (**) Diàmetre exterior 

(mm) (*) 40 a 65 66 a100 101 a 150 151 a 200 
D≤≤≤≤35 20 20 30 40 

35 < D ≤≤≤≤ 60 20 30 40 40 

60 < D ≤≤≤≤ 90 30 30 40 50 

90 < D ≤≤≤≤ 140 30 40 50 50 

140 < D 30 40 50 60 

 Taula 27.- Espessors de l’aïllament segons RITE 

 

 

Fluid interior fred 
Temperatura del fluid (°C) (**) Diàmetre exterior 

(mm) (*) -20 a -10 -9,9 a 0 0,1 a 10 > 10 
D≤≤≤≤35 40 30 20 20 

35 < D ≤≤≤≤ 60 50 40 30 20 

60 < D ≤≤≤≤ 90 50 40 30 30 

90 < D ≤≤≤≤ 140 60 50 40 30 

140 < D 60 50 40 30 

  Taula 28.- Espessors de l’aïllament segons RITE 

 (*) Diàmetre exterior de la canonada sense aïllar. 
 (**) S’escull la temperatura màxima del circuit. 

 

El tipus d’aïllament que s’utilitzarà serà un aïllament tubular flexible de la marca Armaflex. 
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ANNEX E: 
 

Càlculs justificatius de la instal·lació 
Geotèrmica per climatització 
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E. -DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ GEOTÈRMICA 

E.1- Introducció 

Una part important de l’energia provinent del Sol que arriba a la Terra, es absorbida per l’escorça 

terrestre en forma de calor. La gran massa de la Terra fa que la temperatura del terra, a partir 

d’uns 5 metres de profunditat, es mantingui pràcticament constant durant tot l’any; aquesta 

temperatura varia segons les característiques del terreny i la radiació solar pròpia de la regió. 

A España, un país amb una gran radiació solar, la temperatura del terra a profunditats de més de 5 

metros es relativament alta (al voltant de 15 graus). 

Podem considerar el subsòl a petites profunditats com a font de calor (energia) a 15 graus, 

totalment renovable i inesgotable. Mitjançant un sistema de captació adequat i una bomba de calor 

es pot transferir calor d’aquesta font de 15 graus a un altre de 50 graus, i utilitzar aquesta última 

per la calefacció domèstica i la obtenció d’aigua calenta sanitària per l’ús en la vivenda. 

La mateixa bomba de calor pot absorbir calor del ambient a 40 graus i entregar-li-ho al subsòl 

amb el mateix sistema de captació, això implica que el sistema pot solucionar la calefacció 

domèstica i la refrigeració. Es a dir, la vivenda te una sola instal·lació per la seva climatització 

total. 

 

 

 

Figura 27: Sistema de captació. Font: geòtics innova sl 

El rendiment energètic d’un sistema de climatització, usant com a font de calor el subsòl a 15 

graus, és de com a mínim del 400% escalfant i del 500% refredant. Això és possible ja que no es 

genera tot el calor, sinó que la major part només es transfereix d’una font a un altre. 
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En números concrets, una vivenda situada en el Vallès gastaria uns 700€/any per climatitzar i 

tenir aigua calenta. Si la solució fos gas natural(calefacció) i electricitat (refrigeració), aquest cost 

passaria a ser d’uns 1.500 €/any. 

Aquest sistema de climatització és altament ecològic ja que no hi ha cap combustió i no es genera 

CO2. 

Quan s’està escalfant només hi ha un aport d’energia elèctrica del 25% del total de l’energia 

requerida. Quan s’utilitza per refredar el rendiment és més del doble del que tindria una bomba de 

calor intercanviant amb l’aire a 40 graus, amb la qual cosa, en aquest cas també hi ha un estalvi 

energètic de més del 50% respecte a un climatitzador convencional. 

La climatització d’un habitatge es pot realitzar de manera individual, ja que no es precisen grans 

inversions pel sistema, com les instal·lacions de geotèrmia de gran i mitjana profunditat. 

Així, comparat amb un sistema de calefacció per captació d’energia solar mitjançant panells 

presenta un gran avantatge, ja que no precisa grans acumuladors per a compensar les hores de 

falta de radiació solar. La gran acumuladora és la pròpia massa de la Terra que fa que disposem 

d’una font d’energia a temperatura constant, la qual en l’àmbit d’aquesta aplicació es comporta 

com a infinita. 

E.1.1- Consideracions sobre la Geotèrmia 

 

1. Avantatges que proporciona un sistema de climatització geotèrmic 

El sistema proporciona confort per a tot l’any; calefacció, refrigeració, deshumidificació i també 

soluciona l’escalfament de l’aigua domèstica, d’una manera neta, ecològica i econòmica. 

2. Funcionament d´ un sistema de climatització geotèrmic 

L’equip està composat per un circuit d’intercanvi amb el subsòl, una bomba de calor i un circuit 

d’intercanvi amb l’habitatge. A l’hivern, el circuit de canonades enterrades en el sòl juntament 

amb la bomba de calor capta la calor de l’escorça terrestre i la transporta fins a dins de la casa. A 

l’estiu, el funcionament s’inverteix, de manera que, a través del mateix equip, la calor es 

transporta des de l’habitatge fins al subsòl. 

3. Es fiable utilitzar com a font de calor el subsòl 

perquè la calor del subsòl a petites profunditats, provinent del Sol, es manté a una temperatura 

constant durant tot l’any (entorn de 15º C a Espanya), fent que el rendiment del sistema de 

captació geotèrmic sempre sigui òptim sense que importin les condicions de temperatura 

atmosfèrica. 
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4. Rendiment energètic d’un sistema de climatització geotèrmic 

El rendiment d’un equip de climatització geotèrmic és de, com a mínim, entre un 250% i 400% 

escalfant i d’un 500% refrigerant en relació amb la climatització convencional. És a dir, 

consumeix entre un 20% i un 40% del que consumiria un sistema de climatització convencional 

(Gas natural, propà, gasoil, radiadors convectors eficients per electricitat, etc.) 

5. És un sistema de climatització habitual en el mercat mundial 

Els sistemes de climatització geotèrmics fa més de 30 anys que s’utilitzen en tot el món. El seu ús 

està molt extès a EEUU i Japó, com també al centre d’Europa, sobretot a Alemanya, Àustria, 

Suissa i Suècia. Gràcies a l’extensa utilització usen components desenvolupats i incorporats 

després d’anys d’investigar-se, testar-se i experimentar-se, i així han esdevingut sistemes molt 

fiables. 

6. No és molt cara la instal·lació de la climatització geotèrmica 

Normalment suposen una inversió inicial major que altres sistemes de calefacció i refrigeració, 

però la seva major eficàcia fa que la inversió es recuperi en un període de 2 a 5 anys. Aleshores es 

produeix un estalvi major gràcies al seu baix consum d’energia i els mínims costos de 

manteniment. 

7. La geotèrmia és una energia inesgotable 

La geotèrmia és una energia renovable i, per tant, inesgotable: restaura fins a 4 KW d’energia per 

1 KW d’electricitat consumida. La climatització geotèrmica és doncs un mitjà rentable i eficaç 

d’explotar l’energia renovable que subministra la Terra, constituint una excel·lent solució per a 

l’eficiència energètica. 

8. El sistema de climatització geotèrmic té una bona relació amb el medi 

ambient 

És un sistema altament ecològic perquè pràcticament no genera CO2, ja que no realitza cap 

combustió. 

9. Vida útil de l’equipament de la climatització geotèrmica 

L’únic element que té un desgast a la bomba de calor és el compressor, que té una molt llarga vida 

útil i que és molt fàcil de reemplaçar pel servei tècnic corresponent. 

El bescanviador amb el subsòl per les característiques dels materials utilitzats té una vida útil de 

50 anys. 

10. La climatització geotèrmica pot instal·lar-se en qualsevol tipus de 

terreny 

No és important quin tipus de terreny “natural” sigui el lloc de la instal·lació, sempre que no 

estigui entrebesat per arribades o evacuacions d’aigua. La captació també es pot realitzar a sota de 
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camins, sempre que no estiguin asfaltats o recoberts d’algun revestiment dur. A més, es poden 

plantar arbres a la zona de captació, si s’efectua en els emplaçaments reservats per aquest fi. 

 

Figura 28 : Esquema de funcionament Font :geotics sl 

 

 

Aquest sistema d’aprofitament de l’energia solar absorbida per la superfície de la Terra es basa en 

tres elements principals: 

·  Bomba de calor 

· Circuit d’intercanvi amb la Terra 

· Circuit d’intercanvi amb l’habitatge 

 

E.2.- Descripció 

El funcionament de la instal·lació geotèrmica és el següent: La instal·lació en qüestió està 

formada per una bomba de calor geotèrmica, amb capacitat suficient per satisfer la totalitat de la 

demanda energètica. L’aigua que emplena per complert tota la xarxa és escalfada o refredada i 

enviada cap al sistema de climatització o l’acumulador, segons convingui, que dissipen part de la 

calor /fred absorbits en la bomba, per tan refredant-se o escalfant-se i retornant de nou a aquesta. 

El moviment de l’aigua és causat per diferencies de pressió mitjançant bombes centrífugues. És 

necessari instal·lar un vas d’expansió per absorbir els augments de volum causats per 

l’escalfament de l’aigua i també d’un separador d’aire per eliminar les possibles bosses d’aire. 
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És convenient situar varies vàlvules de tancament que permetin seccionar el circuit per zones amb 

la finalitat de poder reparar possibles avaries. També a banda i banda dels fan-coils i les bombes 

posarem vàlvules que permetin la substitució en cas d’avaria. 

Durant al hivern, la bomba de calor extrau energia tèrmica de la font de calor i escalfa la vivenda 

per medi el sistema de distribució de calor escollit. Quan no se requereix massa refrigeració, l’ 

aigua de la sonda geotèrmica freda circula a través dels fan-coils i refrigera la vivenda de manera 

passiva. Tanmateix, els dies calorosos, la bomba de calor es posa en marxa i refrigera els fan-

coils, subministrant la energia termal disponible al sistema de sonda geotèrmica. 

Aquest mètode constitueix un eficaç sistema de refrigeració de la vivenda, que al mateix temps 

carrega el sistema de sonda geotèrmica per l’ hivern. 

E.2.1.- Com funciona la bomba de calor 

La bomba de calor és una màquina que basant-se en el Cicle de Carnot, realitzat per un gas, 

absorbeix calor d’una font per entregar-la a una altra que està a una temperatura superior. 

 

Figura 29 : Esquema bomba de calor .Font: Geòtics SL 
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Figura 30 : Esquema bomba de calor .Font: NIBE SL 

 

Les bombes de calor són molt populars des de fa anys, utilitzades en tots els frigorífics, en la 

major part dels aires condicionadors i últimament en els climatitzadors de tipus domèstic. 

Físicament el condensador i el radiador poden ser compatibles, fet que permet canviar el sentit del 

traspàs de calor d’una font a una altra, simplement canviant el sentit de la circulació del gas en el 

circuit. 

El rendiment (energia subministrada / energia absorbida) depèn de la temperatura de la font que 

subministra el calor al condensador. 

Els sistemes de climatització convencionals absorbeixen el calor de l’atmosfera, que al hivern pot 

arribar a temperatures per sota dels 2º C. A aquestes temperatures el condensador no pot captar 

pràcticament gens de calor i el rendiment de la bomba és molt baix. 

A l’estiu, quan fa més calor, la bomba ha de cedir el calor a l’atmosfera que pot estar a 40 º C, 

situació en la qual el rendiment no és el millor que es podria esperar. 

En el sistema de captació geotèrmic, en disposar d’una font a temperatura constant, el rendiment 

sempre és òptim sense que importin les condicions de temperatura atmosfèrica 

La bomba geotèrmica escollida és la fighter 1127 de la marca sueca NIBE dotada de dos 

compressors per assolir tota la demanda de climatització i recolzament al acs si fos cas. La bomba 

de calor ja va equipada amb una bomba de circulació pel entramat geotèrmic i amb els següents 

accessoris: 

- Commutador K11 
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(amb termòstat i protecció contra sobrecarrega tèrmica) 

- Regulador del agua calent VST 11. 

- Vàlvula de tres vies amb canonades de coure de Ø28 

- Sensor d´ habitació RG 10 

- Termòstat de habitació RT 10 

- Interruptor de nivell NV10 

- Filtre de impureses R32, R40 o R25 

- Sansor de temperatura 

- Sensor extern 

- Tubs para sensors 

- Cinta de alumini 

- Cinta aïllant 

- Mangueres i juntes 

- (rosques internes y externes R25 para caudal 

- Pasta de transferència tèrmica 

- Mangueras de connexió amb juntes 

- Vàlvula de seguretat 

 

E.2.2.- Circuit frigorífic de la bomba 

Condensador 

El condensador d’ aquests equips és un intercanviador de plaques de acer inoxidable soldades, que 

per la seva construcció optimitza el intercanvio tèrmic entre els fluids, reduint sensiblement el 

tamany (fins trenta vegades mes petit que el multi-tubular). Com inconvenients presenta una 

major sensibilitat al embrutiment, pel que és imprescindible la instal·lació de un filtre de malla a 

l’ entrada del intercanviador, i la seva ha de ser química. 

Evaporador 

Intercanviador de plaques de acer inoxidable soldades. 

Compressor 

El compressor escollit és hermètic de tecnologia scroll; aquest compressor aporta avantatges com: 

- millors característiques volumètriques 

- baix soroll i vibració 

- potencial d’ alta eficiència, 

- baix pes i tamany compacte. 

Inversió de cicle 
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Encara tradicionalment les bombes de calor terra-agua es dissenyaven amb inversió de cicle 

hidràulica, aquest equip introdueix com a novetat la inversió de cicle frigorífic automàtic, el que 

facilita la instal·lació i fa mes còmode el canvi de temporada. 

Les especificacions mes importants són: 

 

Figura 31 :Especificacions bomba calor. Font: NIBE SA. 

 

E.3.- Circuits d’intercanvi verticals o pous 

En aquest sistema la canonada de captació està enterrada en sentit vertical, amb forma de U, en un 

o diversos pous normalment de menys de 100 metres de profunditat. 

Per un habitatge es solen necessitar 3 pous d’uns 40 metres de profunditat, separats entre sí per 3 

metres com a mínim. Una altra solució possible és fer 10 pous de 15 metres; però en cada cas 

s’han de veure les característiques del terreny per a determinar la solució més econòmica. 

En el cas de, seguint del laboratori especificacions del fabricant de la bomba es realitzarà 1 pou de 

100 metres de profunditat . 

Consistirà en dos tubs plàstics (polietilè d’ alta densitat ensamblats normalment per termo-

soldadura), de petit diàmetre (de 20 a 40 mm de diàmetre nominal ,40x2,4 mm en el nostre cas) 
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en forma de U enterrats en els pous abans nomenats que poden tenir una profunditat variable des 

de 15 fins 180 metros. A cent metres de profunditat la temperatura pot oscil·lar entre 10 y 18ºC 

depenent de les característiques del terreny. Com valor mig de dissipació es pot donar uns 50 

W/m de canonada aproximadament. 

Es recomana una separació mínima dels tubs captadors de 5 metros. Així que aquesta distancia 

serà la adoptada. 

 

Figura 32 :  

 

Avantatges 

- Es necessita poca superfície de terreny 

- Millor rendiment que el sistema horitzontal 

Inconvenients 

- Cost més elevat que el del sistema horitzontal, si aquest és possible. 

- En alguns terrenys la realització de les perforacions pot ser complicada. 

 

E.4.- Moviment de terres 

Es farà la perforació m per fer el pou de captació que serà de 100 metres de profunditat i de 20 

cms de diàmetre. El sòl està format per sauló procedent a l’alteració directe dels nivells de granit. 

Es perforarà a la cota aproximada del terreny natural resistent. El nivell de fonamentació serà el 

del sauló dens i la tensió admissible es de Q=2 Kg/cm2. S’impermeabilitzaran els murs 

perimetrals de la casa de suport de forjat sanitari. 
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E.5- Càlcul de la instal·lació convencional 

 

El càlcul de la instal·lació convencional inclou el dimensionament de les canonades del circuit de 

calefacció/refrigeració, així com de les bombes d’ impulsió d’ aquest circuit. També es farà el 

dimensionament de les unitats interiors (fan-coil) del circuit de climatització i el dipòsit d’ 

expansió. 

 

E.5.1.- Selecció de les unitats interiors 

 

Les unitats interiors seleccionades són de la marca Schako  concretament és el model Aquaris-

silent SC 413 Alhora de dimensionar aquestes unitats s’ han tingut en compte les necessitats de 

calefacció i refrigeració i s’ ha triat l’ aparell que més s’ adequava a aquestes necessitats. Així 

doncs la distribució d’ unitats terminals en el local ha quedat de la següent forma: 

Locals Nº d’ 
aparells 

Laboratori 1 
 Taula 29.- Nombre d’ unitats interiors. 

 

 

Taula 30.- Característiques fan-coil 
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E.5.2.- Dimensionament dels diàmetres de les canonades 

 

Per fer el dimensionament de les canonades es farà servir un procediment similar al realitzat 

anteriorment en el càlcul de la instal·lació solar. En aquest cas però, s’ haurà d’ utilitzar el gràfic 

13 per a determinar les pèrdues de càrrega en el circuit, ja que ara no es pot utilitzar la taula 

proporcionada per VIESSMANN. 

 

Gràfic 13.- Pèrdua de càrrega per a canonades de coure. 

 

El gràfic 13 és útil per a dimensionar els diàmetres de les canonades de coure, ja que mitjançant el 

cabal i limitant la velocitat desitjada en els conductes, es pot conèixer  el diàmetre de la canonada 

i la seva pèrdua de càrrega. 

 

El cabal d’ aigua que haurà de circular pel fan-coil el podem estimar mitjançant les 

especificacions tècniques del fan-coil seleccionat. 

  
Si considerem que la capacitat mitjana tant de refrigeració com de calefacció és de 2500 W i que 

la diferència de temperatura entre l’ aigua d’ entrada i de sortida és d’ uns 7 ºC, llavors s’ obté un 

cabal d’ aigua necessari de 1200 l/h pel fan-coil. La velocitat en les canonades no serà superior a 
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1m/s i és recomanable que es trobi entre 0,3 i 0,5 m/s. Fent servir la taula de diàmetres per 

canonades de coure trobem que la mes adient en aquest cas es de 28x1 mm. 

E.5.3.- Dimensionament de les bombes d’ impulsió 

 

A continuació es seleccionarà a partir de l’ alçada manomètrica i del cabal la bomba adequada en cada 

tram del circuit terciari. 

 

Gràfic 14.- Corba de funcionament i potència. 

 
En el tram que va de la  bomba de calor geotèrmica fins el fan-coil l’ alçada geomètrica màxima és de 2.5 

m. 

Les pèrdues de càrrega en les canonades d’ aquest tram s’ estimen en 0.56 mca. 

 

Per tant la bomba seleccionada haurà de superar una alçada manomètrica de 3.1 mca i impulsar un cabal de 

1171 l/h. 

La bomba seleccionada serà de la marca Roca model PC-1035. Es col·locarà una bomba en aquest circuit. 

 

Figura 33: bomba roca 

En el gràfic 15 es pot veure la corba de funcionament i potència de la bomba. 
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Gràfic 15.- Corba de funcionament i potència 
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F.- ESTUDI ENERGÈTIC I ECONÒMIC  

 

Les motivacions d’ un client interessat en la realització d’ una instal·lació solar poden ser molt 

variades. Entre elles es poden destacar les següents: 

- La reducció dels costos energètics anuals. 

- La consciència mediambiental i la preocupació per la conservació de les fonts energètiques 

fòssils. 

- La millora de la imatge i l’ increment del valor de l’ edifici. 

 

Dels punts esmentats, els criteris econòmics són bàsicament els més importants i per això cal 

establir un rigorós balanç de l’ operació. La realització d’ una instal·lació solar implica una 

despesa econòmica inicial que serà recuperada amb la posterior reducció de la factura energètica 

de la instal·lació. S’ ha de tenir en compte però, que els altres factors anomenats agafen cada 

vegada més importància en el moment de la decisió final. 

 

L’ objectiu d’ aquest apartat és realitzar un estudi de la rendibilitat de la instal·lació. S’ hauran d’ 

analitzar les variables temps de retorn i valor actual net (VAN). 

 

El VAN es calcula mitjançant la següent expressió: 
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 (Eq. 13) 

on: 

B = benefici net o VAN 

E = estalvi de combustible 

M = cost de manteniment 

I = cost de la inversió 

c = increment del preu del combustible 

e = interès bancari 

i = inflació 

t = temps en anys 
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F.1.- VAN de la instal·lació solar 

 

E: estalvi de combustible 

 L’ estalvi de combustible correspon a la part d’ energia solar aportada. Els resultats obtinguts en 

el cas més favorable són: 

 

Energia solar aportada = 2163 kWh 
 
Segons la tarifa 3.2 publica en el BOE nº 26, 31 de gener de 2008, vigent des de 01 de febrer, per 

un interval de consum superior a 1000 i inferior a 50000 kWh/any: 

 
Terme variable = 0,11204329 euros/kWh 

Terme fix = 5,12 euros/mes 

Estalvi de energia = 3165 kWh x 0,11204329 euros/kWh = 354,25 euros/any. 

Estalvi de energia amb IVA = 412 euros /any 

 

M: cost de manteniment 

El cost de manteniment es considera igual a 1% del cost de la inversió. 

 

I: cost de la inversió 

El cost de la inversió es considerarà el total del capítol 1 del Pressupost; 12196 €(IVA inclòs). 

 

 c: increment del preu del combustible 

Segons les dades de la comissió nacional de l’energia s’agafa un valor del 6,2% per l’augment 

anual en el preu del gas natural. 

 

e: interès bancari 

Segons el Banc d’ Espanya, l’ interès bancari se situa al voltant del 2%. 

 

i: inflació 

Analitzant la tendència dels últims anys i actual en l’índex de preus del consum, segons el Banc d’ 

Espanya, és d’un 3,2%. 
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Aquest tipus de instal·lacions poden rebre subvencions d’ àmbit autonòmic i estatal: 

 

Segons l’ ICAEN (Institut Català d’ Energia) en l’ annex 1 apartat 4.1 de l’ ordre TRI/216/2008, 

de 14 de juny, pel la qual s’ aproven les bases reguladores per a actuacions en matèria d’ estalvi, 

eficiència energètica i aprofitament dels recursos energètics renovables, les instal·lacions solars 

tèrmiques a partir de 10 m² poden rebre un ajut de 222 euros/m², per als col·lectors plans. 

 

En l’ àmbit estatal, l’ IDAE (Instituto para la Diversificación y ahorro de la energía), i segons els 

valors de referència de la financiació màxima, de 15/07/2008, per aplicacions solars tèrmiques 

amb una temperatura de disseny de fins a 60º C, podem rebre fins a 568 €/m² i per aplicacions 

amb una temperatura de disseny superior a 60º C, podem rebre fins a 812 €/m2. 

 

Tenint en compte aquestes subvencions i escollint una subvenció de l’ IDAE de 812 €/m², el 

temps de retorn de la inversió és de 17 anys. A partir d’ aquest temps la inversió ja està 

amortitzada i cada any es produeix un benefici net (veure taula 1). 

Anys 
Estalvi 
energia Manteniment Cost inversió VAN 

1 394 25,185 5037 -4668,185 

2 788 50,37 5037 -4299,37 
3 1182 75,555 5037 -3930,555 
4 1576 100,74 5037 -3561,74 
5 1970 125,925 5037 -3192,925 
6 2364 151,11 5037 -2824,11 
7 2758 176,295 5037 -2455,295 
8 3152 201,48 5037 -2086,48 
9 3546 226,665 5037 -1717,665 

10 3940 251,85 5037 -1348,85 
11 4334 277,035 5037 -980,035 
12 4728 302,22 5037 -611,22 
13 5122 327,405 5037 -242,405 
14 5516 352,59 5037 126,41 
15 5910 377,775 5037 495,225 
16 6304 402,96 5037 864,04 
17 6698 428,145 5037 1232,855 
18 7092 453,33 5037 1601,67 

 

  Taula 31.- Benefici net o VAN de la instal·lació solar. 
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El període de retorn de la inversió és elevat però es pot considerar rentable. Per poder considerar 

rentable una instal·lació solar el temps de retorn amb subvenció hauria d’ estar entre 10 i 15 anys. 

 

 

F.2.- Viabilitat de la refrigeració solar i de la climatització geotèrmica 

 

La demanda creixent de les instal·lacions de climatització presenta una sèrie de inconvenients que 

s’ haurien de tenir en compte alhora de dimensionar una instal·lació d’ aquest tipus, principalment 

són: 

- Puntes de consum elèctric per climatització a l’ estiu. 

- Impacte dels CFC i HCFC sobre la capa d’ ozó. 

 

La refrigeració solar és una bona opció a tenir en compte alhora de dimensionar una instal·lació 

de climatització.  

 

Avantatges de la refrigeració solar 

- Coincidència de la màxima producció solar amb la màxima demanda. 

- Sistemes accionats per energia tèrmica, alternativa als elèctrics. 

- Utilització de màquines d’ absorció enlloc de compressió. 

� baix nivell de soroll i vibració 

� baix manteniment (poques parts mòbils) 

� rendiment més estable a càrrega parcial que en compressió 

- Sistemes lliures de CFC i  HCFC’s 

- Reducció de les emissions de CO2 (el sistema solar compensa la reducció de l’ eficiència de 

les màquines refredadores respecte als cicles de compressió). 

- Estalvi en la factura elèctrica 

- Utilització de les instal·lacions durant tot l’ any (calefacció + refrigeració) 

 

Inconvenients de la refrigeració solar 

- Cost de les màquines refredadores tèrmiques superior al de les de compressió 

- Sobrecost associat a: 

� camp de col·lectors solars 

� circuit de dissipació 

� sistema de suport: caldera o refredadora de compressió 
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- Rendiment inferior: COP_absorció = 0,6-1,2 vs COP_compressió = 2,5-6 

 

Normalment la refrigeració solar amb màquines tèrmiques és viable per a grans instal·lacions amb 

una potència elevada. Per potències superiors als 500 kW el preu unitari dels equips (euros/kW) 

es veu considerablement reduït.  

 

Anem a realitzar ara un estudi comparatiu entre dos tipus de col·lectors, uns col·lectors plans i uns 

col·lectors de tubs de buit, per veure quins s’ adaptarien millor a la instal·lació del mas. 

 

Tipus de 
col·lector 

Pla selectiu De buit 

Tipus de 
màquina 

absorció absorció 

Rendiment 
òptic 

0,84 0,83 

k1 3,36 1,19 
k2 0,01 0,01 

Tª impulsió 75,00 90,00 
Tª retorn 70,00 82,00 
Àrea neta 15,00 12,00 
kWh/any 5879,29 8683,32 

kWh/m²any 491,95 723,61 
  Taula 32.- Característiques col·lectors. 

 

En la taula 32 es pot veure una comparativa de les característiques dels dos tipus de col·lectors 

objecte d’ estudi. 

En aquesta taula es veu com el col·lectors de tubs de buit capten al llarg de l’ any més energia per 

metre quadrat que no pas els col·lectors plans. S’ ha de fer una observació important d’ aquesta 

taula, i és que la temperatura d’ impulsió dels col·lectors plans és de 75º C, mentre que la dels 

col·lectors de buit és de 90º. Això vol dir que si s’ instal·len uns captadors plans l’ energia 

auxiliar a aportar per la caldera haurà d’ esser més gran, de totes maneres això no és massa 

significatiu ja que s’ haurà d’ instal·lar una caldera sigui quin sigui el tipus de col·lector que es 

col·loqui.  

La màquina d’ absorció seleccionada proporciona un COP més elevat com més gran sigui la 

temperatura d’ entrada d’ aigua al generador. Però com ja s’ ha comentat la temperatura màxima 

que podrà assolir la caldera serà d’ uns 90º C, per tant l’ augment de temperatura que haurà de 

donar a l’ aigua és de 5º C, per això s’ ha subdimensionat el circuit geotèrmic per aconseguir una 

temperatura de l’ aigua refrigerada més baixa i fer augmentar el COP. 
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En el gràfic 14 hi ha representada l’ energia mensual disponible per metre quadrat de captador. 
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 Gràfic 14.- Energia mensual disponible. 

 

Veient el gràfic 14 el més lògic sembla ser col·locar uns captadors de tubs de buit ja que l’ energia 

captada per aquest per metre quadrat és superior, i a mes a mes pel bon funcionament de la 

maquina d’absorció es necessària l’entrada de aigua al generador de mes de 90ª 

 

Un altre estudi interessant a realitzar podria ser avaluar l’ estalvi econòmic que s’ obtindrà amb la 

instal·lació de refrigeració, si es compara amb una instal·lació de compressió convencional. 

Tenint en compte la tarifa 3.2 publica en el BOE nº 26, 31 de gener de 2008, i considerant el preu 

del kWh elèctric de 0,112048 Euros/kWh, es pot realitzar una taula comparativa entre els 

diferents sistemes i el cost que comporten cadascun d’ ell. 

Mes Necessitats Necessitats 

  energètiques totals (MJ) 
energètiques totals 

(kwh) 

Gener 1644,48 456,80 
Febrer 1377,81 382,72 
Març 1150,64 319,62 
Abril 918,54 255,15 
Maig 548,16 152,27 
Juny 370,38 102,88 
Juliol 880,68 244,63 
Agost 954,75 265,21 
Setembre 320,99 89,17 
Octubre  641,99 178,33 
Novembre 1056,81 293,56 
Desembre 1530,90 425,25 

Any 11396,12 3165,59 
Taula 33.- Necessitats energètiques per cada aplicació 
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A la taula 33 hi ha representades les necessitats energètiques per a cada aplicació i per cada mes 

de l’ any.  

En la taula 34 s’ hi poden veure el consum energètic amb un sistema convencional de compressió, 

el consum energètic amb una màquina d’ absorció però sense aportació solar, i el consum 

energètic amb màquina d’ absorció i aportació solar. Finalment es mostra l’ estalvi econòmic 

restant el primer cas de l’ últim. 

 

Mes 

Consum amb 
un sistema 

convencional 
de 

compressió 
(€) 

Consum amb 
sistema 

electric (€) 

Consum amb 
màquina d’ 
absorció i 

aportació solar 
(€) 

Consum amb 
bomba de 

calor 
geotermica (€) 

Gener 20,54 51,18 10,27 11,37 
Febrer 17,21 42,88 8,60 9,53 
Març 14,37 35,81 7,19 7,96 
Abril 11,47 28,59 5,74 6,35 
Maig 6,85 17,06 3,42 3,79 
Juny 4,63 4,63 2,89 2,56 
Juliol 11,00 11,00 6,87 6,09 
Agost 11,92 11,92 7,45 6,60 

Setembre 4,01 4,01 2,51 2,22 
Octubre 8,02 19,98 4,01 4,44 

Novembre 13,20 32,89 6,60 7,31 
Desembre 19,12 47,64 11,95 10,59 

Any 142,32 € 307,59 € 77,50 € 78,82 € 
Taula 34.- Comparativa econòmica entre sistema convencional i refrigeració solar. 

 

Cal fer una observació important de la taula 34, i és que, el consum amb sistema convencional s’ 

ha calculat com si aquest només s’ utilitzes en els mesos d’ estiu com a aire condicionat 

convencional, i durant la resta de l’ any aquest consum s’ ha calculat com si es disposes d’ una 

caldera de gas. Una alternativa més desfavorable seria considerar que es disposa d’ una bomba de 

calor reversible i que durant tot l’ any l’ energia utilitzada és elèctrica. 

Tampoc s’ ha tingut en compte els consums degut a les bombes d’ impulsió. 

 

En la taula s’ observa com l’ estalvi econòmic parcial més gran es produeix en fer el pas de 

sistema convencional a màquina d’ absorció, tot i que al afegir el sistema solar també es produeix 

un estalvi energètic. 
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F.3.- VAN de la instal·lació complerta de refrigeració per absorció i de la instal·lació per 

bomba de calor geotèrmica. 

 

En aquest apartat es calcularà, utilitzant l’ equació 1 d’ aquest annex, el període de retorn o VAN 

de la instal·lació sencera respecte d’ una instal·lació convencional de compressió. S’ agafarà com 

a referència l’ estalvi econòmic de combustible trobat anteriorment.  

Estalvi de energia = 3165 kWh x 0,11204329 euros/kWh = 354,25 euros/any. 

Estalvi de energia amb IVA = 412 euros /any 

 

Anys 
Estalvi 

combustible Manteniment Cost inversió VAN 
1,00 315,00 17,53 17532,72 -17235,25 
2,00 315,00 17,53 17532,72 -16905,18 
3,00 315,00 17,53 17532,72 -16575,11 
4,00 315,00 17,53 17532,72 -16245,05 
5,00 315,00 17,53 17532,72 -15914,98 
6,00 315,00 17,53 17532,72 -15584,91 

31,00 315,00 17,53 17532,72 -731,88 
32,00 315,00 17,53 17532,72 -401,82 
33,00 315,00 17,53 17532,72 -71,75 
34,00 315,00 17,53 17532,72 258,32 
35,00 315,00 17,53 17532,72 588,38 
36,00 315,00 17,53 17532,72 918,45 
37,00 315,00 17,53 17532,72 1248,52 
38,00 315,00 17,53 17532,72 1578,59 

Taula 35.- Benefici net o VAN de instal·lació Geotermica respecte un sistema convencional. 

 

 

 

Anys 
Estalvi 

combustible Manteniment Cost inversió VAN 
1,00 316,00 22,64 22636,00 -22342,64 
2,00 316,00 22,64 22636,00 -22049,27 
3,00 316,00 22,64 22636,00 -21755,91 
4,00 316,00 22,64 22636,00 -21462,54 
5,00 316,00 22,64 22636,00 -21169,18 
6,00 316,00 22,64 22636,00 -20875,82 
7,00 316,00 22,64 22636,00 -20582,45 

41,00 316,00 22,64 22636,00 -1760,08 
42,00 316,00 22,64 22636,00 -1245,51 
43,00 316,00 22,64 22636,00 -730,95 
44,00 316,00 22,64 22636,00 -216,38 
45,00 316,00 22,64 22636,00 298,18 
46,00 316,00 22,64 22636,00 812,74 
51,00 316,00 22,64 22636,00 1126,48 

Taula 36.- Benefici net o VAN de instal·lació d’absorció respecte un sistema convencional. 
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Els resultats  constaten una difícil amortització de la instal·lació ja que en el cas de la instal·lació 

amb maquina d’absorció es necessitarien gairebé 45 anys per el retorn de la inversió mentre que 

en el cas de la instal·lació amb bomba de calor geotèrmica es necessitarien 34 anys. 

Això constata que aquests dos sistemes encara no estan suficientment avançats per la seva 

aplicació rentable per un espai ten reduït com son els 31m2 del laboratori. 

 

F.4.-Estudi econòmic 

Energia TOTAL necessària = Calefacció + refredament 

Energia TOTAL= 3165,6 kWh/ any 

 

Tipus d’energia convencional: 

 

F.4.1.-ELECTRICITAT CONVENCIONAL: 

Consum d’energia mitjana diària prevista: 13,27 kWh 

Consum d’energia anual 

13,27 kWh/dia*  28 dies *12 =3165 kWh/any 

Cost de l’energia elèctrica de xarxa: 0,1120401 €/kWh 

Cost anual terme energia (TARIFA 2.0) 

3165,6 kWh/any * 0,1120401 €/kWh= 356 €+iva 

COST ANUAL DE L’ELECTRICITAT= 412€ 

 

F.4.2.-ENERGIA TÈRMICA CONVENCIONAL: 

- Gas-oil 

PCI = 10000 kcal/kg 

Rendiment empíric de la instal·lació = 0.85 

Consum anual = 2722416 / (10000·0.85) = 320,5 kg /any 

Consum energètic anual: 3165 kWh 

Cost de l’energia amb combustible gas-oil B 

PCI gas-oil = 11,63 kW/kg 

Preu gas-oil B = 0,92 €/litre 

Densitat gas-oil B = 0,8 

COST ANUAL DE L’ENERGIA: 368,375 € 
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F.4.3.-REFRIGERACIO PER ABSORCIO AMB SUPORT SOLAR: 

Consum energètic anual: 3165,6 kWh 

Consum d’energia convencional(aprox. 10% per la caldera + 15%bombes): 760 kWh 

COST ANUAL DE L’ENERGIA: 

760 kwh *0.112041 = 78€ 

Cost de la instal·lació solar tèrmica: 12.733,09 €* 

*No tot aquest pressupost és de la part solar ja que certs components s’haurien 

d’incloure igualment en una instal· lació per energia convencional. 

Cost de la instal·lació refrigeració solar: 22.636 € 

Estalvi anual: 323 € 

Subvenció Generalitat de Catalunya ( 50% de 812 €/m2): 7308 € 

Període d’amortització amb la subvenció: 45 anys 

 

F.4.4.-CLIMATITZACIO PER BOMBA DE CALOR GEOTÈRMICA: 

Consum energètic anual: 3165,6 kWh 

COST ANUAL DE L’ENERGIA: 

COP bomba geotèrmica : 4.5 

3165,6/4.5 =791 kwh *0.112041 = 78,8 € 

Cost de la instal·lació Geotèrmica: 17532 € 

Estalvi anual: 321 € 

Subvenció Generalitat de Catalunya (30%): 6838 € 

Període d’amortització amb la subvenció de la Generalitat de Catalunya: 34 anys  

Mes

Consum amb un 
sistema 

convencional de 
compressió (€)

Consum amb 
sistema electric (€)

Consum amb 
màquina d’ absorció 
però sense aportació 

solar (€)

Consum amb màquina 
d’ absorció i aportació 

solar (€)

Consum amb 
bomba de calor 
geotermica (€)

Gener 20,54 51,18 20,54 10,27 11,37
Febrer 17,21 42,88 17,21 8,60 9,53

Març 14,37 35,81 14,37 7,19 7,96
Abril 11,47 28,59 11,47 5,74 6,35
Maig 6,85 17,06 21,33 3,42 3,79
Juny 4,63 4,63 1,85 2,89 2,56
Juliol 11,00 11,00 4,40 6,87 6,09
Agost 11,92 11,92 4,77 7,45 6,60

Setembre 4,01 4,01 1,60 2,51 2,22
Octubre 8,02 19,98 8,02 4,01 4,44

Novembre 13,20 32,89 13,20 6,60 7,31
Desembre 19,12 47,64 19,12 11,95 10,59

Any 142,32 € 307,59 € 137,87 € 77,50 € 78,82 €  

Taula 37.- Comparativa econòmica entre diferents sistemes de climatització 
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Gràfic 15.- Comparativa econòmica entre diferents sistemes de climatització 
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Instal·lació solar

Sistema de captació solar i accessoris 10.350,27 €

Sistema hidràulic 1.302,78 €

Sistema de regulació i control 692,43 €

Total capítol 1 12.345,48 €

Instal·lació convencional

Caldera i accessoris 1.268,13 €

Sistema hidràulic 1.266,04 €

Unitats interiors 615,76 €

Total capítol 2 3.149,93 €

Instal·lació de refrigeració

Màquina d’ absorció i accessoris 2.490,60 €

Sistema hidràulic 1.006,91 €

Sistema d’ emmagatzematge 1.498,99 €

Sistema geotèrmic 3.380,88 €

Sistema de regulació i control 200,71 €

Total capítol 3 8.578,09 €

Total pressupost 24.073,50 €

Pressupost d’ execució material 24.073,50 €

Despeses generals (13%) 3.129,56 €

Benefici industrial (6%) 1.444,41 €

Pressupost d’ execució per contracte sense IVA 28.647,47 €

IVA (16%) 4.583,59 €

Pressupost d’ execució per contracte 33.231,06 €

Pressupost d’ execució amb subvenció 22.542,88 €

El cost total de la instal·lació serà de: 22.542,88 €

RESUM DEL PRESSUPOST
Instal·lació de Refrigeració solar

 
Taula 38.- Comparativa econòmica entre sistema convencional i refrigeració solar sense iva 
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Instal·lació amb bomba de calor geotèrmica

Instal·lació geotermica
Bomba de calor geotermica 9.716,55 €
Sistema hidràulic 3.211,56 €
Total capítol 1 12.928,11 €

Instal·lació convencional
Sistema hidràulic 1.977,46 €
Unitats interiors 615,76 €
Total capítol 2 2.593,22 €

Instal·lació de climatització
Sistema d’ emmagatzematge 2.165,99 €
Moviment de terres 189,03 €
Sistema de regulació i control 200,71 €
Total capítol 3 2.555,73 €

Total pressupost 18.077,06 €

Pressupost d’ execució material 18.077,06 €
Despeses generals (13%) 2.350,02 €
Benefici industrial (6%) 1.084,62 €
Pressupost d’ execució per contracte sense IVA 21.511,70 €
IVA (16%) 3.441,87 €
Pressupost d’ execució per contracte 24.953,57 €
Pressupost d’ execució amb subvenció 17.467,50 €

El cost total de la instal·lació serà de:
17.467,50 €

RESUM DEL PRESSUPOST 

 

Taula 39.- Comparativa econòmica entre sistema convencional i refrigeració solar sense iva 
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F.5.- Estudi mediambiental 

 

El seguiment del protocol de Kyoto és un motiu per plantejar un estudi de l’ impacte 

mediambiental que provocarà la instal·lació, però també per  justificar una mica més la 

incorporació del sistema solar en la instal·lació. 

Aquest estudi mediambiental mostrarà la quantitat de substancies nocives pel medi ambient que es 

deixaran d’ emetre amb la seva incorporació. Amb la implantació d’aquestes instal·lacions s’ 

eviten l’emissió de gasos contaminants, causants de l’augment de l’efecte hivernacle, com són el 

CO2, NOx, i SO2. 

 

En aquest estudi cal determinar el volum de gas de CO2 que deixarà d’ emetre’ls a l’atmosfera, i 

per fer-ho, s’ ha  de partir de la composició del gas natural. A partir de la seva composició 

volumètrica es pot relacionar la quantitat de CO2  format plantejant les fórmules de la combustió 

de cada un dels components, suposant una combustió completa i total (Taula 38). 

Gas 

natural 
Volum (%) 

CO2 

format 

CH4 91,90 91,90 

C2H6 6,80 13,60 

C3H8 0,60 1,80 

C4H10 0,09 0,36 

N2 0,61 0 

Total 100 107,66 

 Taula 40.- CO2 format pels components del gas natural 

 

Per tant, es pot dir que per cada m3 de gas natural que es consumeix s’ està emetent a l’atmosfera 

1,0766 m3 de CO2. 

 

Coneixent el poder calorífic inferior del gas natural (9088 kcal/m³), es poden conèixer  els m³ de 

gas natural que es deixaran de cremar que seran 299.6 m³/any. 

 

Si per cada m³ de gas natural s’ emeten a l’ atmosfera 1,0766 m3 de CO2 , llavors es deixaran d’ 

emetre 322,5 kg de CO2   anuals en el cas de el sistema de climatitzador geotèrmic i 269,6 kg de 

CO2 en el de refrigeració solar. 
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Per produir 1012 Joules mitjançant gas-oil es produeixen 20,2 tones de C. 

Rendiment d’una instal·lació convencional: 0,8 

La producció d’1kWh tèrmic genera 0,33 kg de CO2 

La producció d’1kWh tèrmic genera 0,0029 kg de NOx 

La producció d’1kWh tèrmic genera 0,0036 kg de CO 

*Font: Guia IPCC, Institut Català d’Energia 

Instal·lació geotèrmica 

Producció anual: 3165 kWh/any 

Reducció d’emissions de CO2: 1044 kg/any 

Reducció d’emissions de NOx: 9,18 kg/any 

Reducció d’emissions de CO: 11,4 kg/any 

 

Instal·lació d’absorció solar 

Producció anual: 2848 kWh/any (suposem que el 10% de aquesta energia serà donada per la 

caldera) 

Reducció d’emissions de CO2: 939.7 kg/any 

Reducció d’emissions de NOx: 8,26 kg/any 

Reducció d’emissions de CO: 10,25 kg/any 

 

 

Instal·lació geotèrmica Instal·lació d’absorció solar 

• Reducció d’emissions de CO2:  

      1044 kg/any 

• Reducció d’emissions de NOx:  

           9,18 kg/any 

• Reducció d’emissions de CO:  

      11,4 kg/any 

 

• Reducció d’emissions de CO2: 

939.7    kg/any 

• Reducció d’emissions de NOx:  

      8,26 kg/any 

• Reducció d’emissions de CO:  

      10,25 kg/any 

Taula 41.- Comparativa emissions entre els diferents sistemes de climatització 
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G.- MANTENIMENT DE LA INSTAL·LACIÓ  

 

Tot i que el reglament de instal·lacions tèrmiques en edificis (RITE) només marca l’ obligatorietat 

de manteniment per a les instal·lacions amb una potència superior a 100 kW, és recomanable dur-

lo a terme en qualsevol instal·lació per tal de mantenir les característiques funcionals i de 

seguretat d’ aquestes, i aconseguir la màxima eficiència dels equips. 

 

Si es realitza un bon manteniment preventiu de la instal·lació acompanyat d’ una simple inspecció 

visual i periòdica dels equips, es podrà obtenir una reducció considerable de les avaries 

imprevistes, i d’ aquesta manera és reduirà el risc que una petita avaria no detectada es converteixi 

en una gran avaria que provoqui una llarga aturada dels equips. A més amb un bon programa de 

manteniment preventiu es podran programar les aturades en el moment més adient segons les 

necessitats de l’ usuari. 

 

G.1.- Factors climatològics i ambientals 

 

Donat que els col·lectors solars treballen a l’ exterior i estan sotmesos a les inclemències del 

temps, han de reunir unes característiques que els facin resistents tant a aquestes condicions 

extremes com a al pas dels anys. Cal que la vida útil mínima d’ aquestes instal·lacions sigui pels 

voltants dels 20 anys, ja que els períodes d’ amortització actuals són força llargs. 

 

Hi ha diversos factors climatològics els quals els col·lectors i altres elements de la instal·lació han 

de ser capaços de suportar i que de no ser així poden esdevenir causa d’ avaria, alguns d’ ells són 

els següents: 

 

A.- Gelades 

 

 En molts casos, davant el risc de congelació en els trams exteriors de canonada o en els mateixos 

col·lectors, caldrà preveure algun sistema per evitar aquest problema i els desperfectes que pot 

ocasionar. El més aconsellable és la utilització de fluids anticongelants apropiats. En aquest cas s’ 

han de tenir en compte algunes consideracions: 

 

- Ha de tractar-se d’ un producte que incorpori inhibidors de la corrosió. 
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- En sistemes combinats amb producció d’ aigua sanitària, caldrà que no sigui tòxic (qualitat 

alimentària). 

- Es preveurà els punts d’ emplenat i sistemes d’ emplenat i buidat per tal de dur a terme 

correctament les operacions, tenint en compte que són productes que no es poden abocar 

directament a la xarxa de desguàs, i que s’ han de recuperar degut al seu cost. 

- S’ haurà de comprovar periòdicament el grau hidromètric, per tal de comprovar el grau de 

protecció. 

- Alhora de calcular les bombes de recirculació s’ haurà de tenir en compte la densitat i la 

viscositat cinemàtica del fluid. 

- Cal ser molt rigorós a l’ hora d’ executar les juntes i unions, doncs aquests fluids degut a la 

seva baixa viscositat són propensos a infiltrar-se per petits intersticis i porus. 

 

B.- Corrosió 

 

Un dels principals factors per a l’èxit d' una instal·lació, tan de calefacció com d' aigua calenta, 

radica en la qualitat i llarga vida dels dipòsits acumuladors. Aquests aparells, a causa de la seva 

aparent simplicitat, solen ser seleccionats amb base a criteris poc rigorosos, quant en realitat és un 

element fonamental que esta sotmès a unes condicions de treball molt rigoroses. 

 

Com a tot circuit hidràulic, es poden produir diversos tipus de corrosió, encara que l' origen d' 

aquesta sempre es el mateix: la presencia d' oxigen dissolt. Aquest efecte augmenta 

considerablement en presencia de barreja de metalls, ja que algunes combinacions presenten 

parells galvànics perillosos. 

Els tractaments de potabilitat que es fan a l' aigua a les plantes de les companyies distribuïdores 

fan que aquesta sigui cada vegada mes agressiva. 

Per altra banda la utilització indiscriminada de diversos materials en un mateix circuit pot 

ocasionar greus problemes de corrosió, que descriurem breument tot seguit. 

 

El contacte directe entre dos metalls diferents genera un parell galvànic que produirà corrosió del 

material més electropositiu. Cal dons evitar aquests contactes directes intercalant manegots o 

unions de materials neutres o compatibles. 

 

L' aigua en circulació s' ionitza a causa del fregament amb un metall electronegatiu (p. exemple el 

coure) descarregant posteriorment sobre el material electropositiu constituint un punt de corrosió. 
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Cal tenir cura amb la utilització d' acers inoxidables, doncs segons la qualitat d' aquest pot estar 

sotmès igualment a corrosió. 

Alguns del col·lectors solars del mercat estan fabricats a base d' un circuit imprès d' alumini. Cal 

tenir en compte que aquest material es molt electropositiu, i per tant molt vulnerable en presencia 

de coure. Per això en el circuit de col lectors és molt recomanable la utilització de fluids 

específics, que inclouen inhibidors de corrosió entre els seus components, recomanats per 

fabricants de prestigi reconegut. 

 

En primer lloc, el millor sistema per evitar la corrosió es treballar amb circuits hidràulics tancats. 

El fet de no renovar l’aigua, i per tant reduir les aportacions d' oxigen dissolt, minimitza les 

possibilitats de generar punts de corrosió 

 

Quant al circuit d’aigua calenta sanitària, que es un circuit obert i amb aigua nova constantment, 

caldrà adoptar mesures especials per tal de protegir les canonades, bescanviadors, acumuladors, 

etc. És molt aconsellable la utilització de dipòsits amb protecció interior a base de tefló i els seus 

derivats, esmalt vitrificat, i altres tractaments de superfície. No s’aconsella la utilització d’acer 

galvanitzat a temperatures superiors a 60 °C. 

 

Existeixen diversos tipus de protecció per dipòsits, entre d' altres la protecció catòdica. Es pot dur 

a terme de dos maneres: 

 

Amb ànodes de sacrifici: 

Normalment de magnesi, alumini, zenc o les seves respectives aleacions. L’ànode es connecta al 

dipòsit a protegir i ha d' estar tant més a prop de la superfície a protegir, quan menys conductora 

de l’electricitat sigui l’aigua. Es imprescindible la substitució periòdica de l’ànode. S' utilitza en 

dipòsits galvanitzats, vitrificats o amb revestiments sintètics. 

Amb corrent impresa: 

Es connecta a un ànode de titani recobert de platí, una corrent de polarització amb una tensió en 

funció de la resistivitat de l' aigua (normalment 2,6 V). Es controla la intensitat mitjançant un 

dispositiu electrònic en funció de la variació de la salinitat de l' aigua. 
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C.- Vent 

 

Cal fixar correctament els col·lectors que ofereixen una superfície considerable de reacció al vent, 

especialment en aquelles zones on l’ exposició al vent és més elevada o quan el muntatge dels 

col·lectors es realitza en llocs elevats, com cobertes planes o teulades. 

 

 

D.- Sol 

 

La radiació ultraviolada del sol pot provocar el deteriorament prematur d’ alguns components de 

la instal·lació, principalment de materials plàstics. Per aquest motiu les juntes de goma, els 

materials sintètics varis, aïllaments de les canonades, etc, han de ser resistents als raigs 

ultraviolats. 

 

F.- Pedregades 

 

L’ impacte sobre els col·lectors de la pedra o la calamarsa pot provocar esquerdes o el trencament 

d’ aquests. Per aquest motiu els col·lectors hauran d’ estar construïts amb vidres trempats 

resistents a l’ impacte i als esforços de dilatació. 

 

G.- Pluja 

 

Per evitar que l’ aigua de la pluja es pugui introduir en el circuit dels col·lectors aquests hauran de 

tenir juntes estanques. 

 

 

G.2.- Avaries i les seves causes 

 

A més dels agents meteorològics i climatològics citats en l’ apartat anterior hi ha altres possibles 

causes d’ avaria, podríem dir-ne mecàniques, que són les que s’ intentaran evitar o almenys 

controlar mitjançant un pla de manteniment preventiu. 
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S’ entén per avaria una fallada mecànica o elèctrica que pot provocar el mal funcionament de la 

instal·lació, i fins hi tot sinó no es detecta a temps i s’ actua amb rapidesa pot provocar la 

paralització parcial o total d’ aquesta. 

 

Alguns dels símptomes indicadors de que alguna cosa no funciona correctament i per tant que hi 

ha alguna avaria en la instal·lació són els següents: 

 

- El rendiment de la instal·lació disminueix notablement, en dies assolellats la temperatura del 

dipòsit solar puja poc o no puja, i el sistema d’energia auxiliar, si n’hi ha, funciona massa 

temps. 

- Aparició de fuites d’aigua en el circuit. 

- El sistema d’energia auxiliar no arranca i en dies no assolellats la instal·lació no permet 

escalfar aigua. 

- Els rebuts d’energia auxiliar són excessius. 

- Sorolls anormals en la instal·lació, com poden ser la fressa d’alguna bomba o perquè se sent 

bullir l’aigua de dins dels captadors. 

 

 Les possibles causes que poden provocar les anomalies citades són les següents: 

 

� Si en els dies assolellats la temperatura del dipòsit solar no puja s’ hauran de revisar les 

bombes de recirculació del circuit solar: 

 

S’ intentarà accionar manualment les bombes de recirculació, en cas que aquestes no s’ accionin 

es comprovarà: 

- Subministrament de la xarxa elèctrica 

- Fusibles de la bomba 

- Comprovar que la bomba no estigui encallada 

- Contactes elèctric i del quadre elèctric 

(Si fetes aquestes comprovacions la bomba no arranca contactat amb un tècnic). 

 

Si la bomba arranca manualment però continua sense augmentar la temperatura del dipòsit, es 

comprovarà el sistema de regulació i control: 

- Comprovar la correcta subjecció de les sondes 

- Comprovar els fusibles del sistema de regulació i control 
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- Comprovar les connexions 

- Comprovar la calibració de les sondes i el sistema de control  

(Si fetes aquestes comprovacions la bomba no arranca contactat amb un tècnic). 

 

� L’ aparició de fuites d’ aigua en el circuit no té perquè provocar la paralització de la instal·lació o una 

davallada en el seu rendiment, ja que el sistema d’ emplenat pot reomplir el líquid perdut.  Malgrat 

això és important que en detectar una fuita es faci una revisió completa del circuit per comprovar que 

no n’ existeixen més. 

� Baixa pressió amb el circuit fred 

Aquesta causa permet detectar un baix rendiment del sistema, quan hi ha una manca de fluid en el circuit. 

En cas de detectar-se pressions inferiors a les de disseny, o bé inferior a 1.5 kg/m2, s’hauran de fer les 

següents comprovacions:  

- Comprovar el grup d’empleat quan estigui en automàtic. Encara que funcioni, és recomanable poder 

deixar aïllat el circuit primari mitjançant una vàlvula de tall i comprovar periòdicament la pressió del 

sistema, omplint-lo quan sigui necessari. 

- Omplir i purgar el circuit. Observar la possible presència de fuites de líquid. Comprovar la pressió del 

vas d’expansió. 

 

� Sorolls anormals 

Quan les bombes facin sorolls anormals es procedirà a l’ encebament de les mateixes. Si aquests soroll 

continuen es procedirà a desmuntar i es comprovarà l’ estat dels rodaments i rodet. 
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ANNEX H: 
 
 

TAULES I DADES 
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H.1.- UNITATS DE FORÇA, ENERGIA I  POTÈNCIA 

 

Força: 1N = 1 kg . m/s² 

Treball i energia = 1 J = 1 N . m 

Potència = 1 W = 1 J/s 

 

- Factors de conversió: 

1 J = 0,24 cal 

1 cal = 4,18 J 

1 kW.h= 860 kcal 

1 kW.h = 3600 kJ 

 

 

1 mca = 1 bar = 1 atm = 760 mmHg = Pa
510 = 1 kg/cm² 

 

 

- Constants utilitzades: 

Calor específic de l’ aire sec: 

1,0048 kJ/kg.ºK  = 1,25 J/dm³.ºC (SI) 

0,24 kcal/kg.ºC (SP) 

 

Calor específic de l’ aigua: 

4,18 kJ/kg.ºC (SI) 

1 kcal/kg.ºC (SP) 

 

Constant solar: 1353 W/m² 
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H.2.- Taules de radiació solar global diària sobre superfícies inclinades 
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*Font: Atlas de radiació solar a Catalunya edició 2000. 
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H.3.- Taules de radiació solar global horària sobre superfícies inclinades 
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*Font: Atlas de radiació solar a Catalunya edició 2000. 
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H.4.- ENERGIA INCIDENT SOBRE UN m2 DE SUPERFÍCIE HORITZONTAL 
 

Energia H (MJ) que incideix sobre un metre quadrat de superfície horitzontal en un dia mig de 

cada mes (Font: CENSOLAR) 
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H.5.- TEMPERATURA AMBIENT MITJA  
 

Temperatura ambient mitja durant les hores de sol, en ºC (Font: CENSOLAR) 
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H.6.- TEMPERATURA MITJANA DE L’AIGUA DE LA XARXA 
 
 
Temperatura mitja de l’aigua de la xarxa general, en ºC (Font: CENSOLAR) 
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H.7.- FACTOR DE CORRECCIÓ PER A SUPERFÍCIES INCLINADES 
 
Factor de correcció k per a superfícies inclinades. Representa el quocient entre l’energia total 

incident en un dia sobre una superfície orientada cap a l’equador i inclinada un determinat angle, 

i una altra horitzontal.   (Font: CENSOLAR) 
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H.8.- ALTITUD, LATITUD, LONGITUD I TEMPERATURA MÍNIMA HISTÒRICA 
 
Altitud, latitud, longitud i temperatura mínima històrica de cada província. 

(Font: CENSOLAR) 
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H.9.- MAPA D’IRRADIACIÓ GLOBAL DIÀRIA DE CATALUNYA 

 
 

Mapa d’irradiació global diària, mitjana anual (MJ/m2) 
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Mapa d’irradiació global diària, mitjana anual (MJ/m2) 
 
 
Font: Atlas de radiació solar de Catalunya. Edició 2000. 
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ANNEX J: 
 
 

Anàlisi de costos de les instal·lacions 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudi comparatiu entre climatització solar amb absorció geotèrmica i  climatització amb bomba de calor 
geotèrmica                                                                                                                                        Annexos                                                                                                              

 133  

 

INSTAL·LACIÓ DE REFRIGERACIÓ SOLAR  

1.- PREUS UNITARIS 

Capítol 1.- Instal·lació solar 

Partida 1.- Sistema de captació solar i accessoris 

Descripció Unitat Preu unitari 

      

Subministrament i col·locació estructura de recolzament per als 
col·lectors plans Vitosol 300 model H30 . S’ inclou en el 
subministrament els maneguets de connexió entre col·lectors, 
ràcord i baina d’ immersió. UN 206,97 € 
      

Subministrament i col·locació  3 bateries de 2 col·lectors de buit 
Vitosol 300 model H30  UN 2.898,14 € 
      

Subministrament i col·locació vàlvula manual de bola DN 35. UN 20,52 € 
      

Subministrament i col·locació purgador automàtic DN 35. UN 20,21 € 
      

Subministrament i col·locació canonada de coure comercial en 
tira de 32/35 mm amb accessoris pel muntatge (colzes, 
suports...), soldadura i comprovació. ML 10,55 € 
      

Subministrament i col·locació aïllament tubular flexible Armflex 
AF espessor 30 mm, per tub de coure de 32/35 mm. ML 11,06 € 

      

 

Partida 2.- Sistema hidràulic 

Descripció Unitat Preu unitari 

      

Subministrament i col·locació de l’ equip de bombeig Solar-
Divicon de Viessmann, model PS 10 amb ramal de bomba solar 
P 10 (cabal = 1,9 m³/h,, Hm = 6 m), compost de clau de pas 
amb vàlvula de retenció i termòmetres, clau d’ emplenat i 
buidat, vàlvula de seguretat 6 bar, manòmetre 10 bar amb clau 
de tancament, regulador de cabal de 3 a 13 l/min, accessoris de 
muntatge i aïllament i canonades d’ impulsió i retorn. Per 
temperatures de fins a 135º C. UT 349,63 € 
      

Subministrament i col·locació vas d’ expansió Vasoflex model 
50 AMR-P de 50 litres de capacitat, pressió màxima 10 bar i 
connexió 1”, inclou accessoris. UT 101,45 € 
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Subministrament i col·locació de la vàlvula de seguretat tarada 
a 6 bars, inclou accessoris pel muntatge. UT 24,73 € 
      

Subministrament i col·locació de l’ aixeta de buidat i emplenat, 
inclou accessoris pel muntatge. UT 24,45 € 
      

Subministrament i col·locació vàlvula manual de bola DN 35 UT 20,52 € 
      

Subministrament i col·locació del fluid portador de calor  
Tyfocor-LS subministrat per Viessmann, amb recipient de 20 
litres rebutjable. L 125,62 € 
      

Subministrament i col·locació canonada de coure comercial en 
tira de 32/35 mm amb accessoris pel muntatge (colzes, 
suports...), soldadura i comprovació. ML 10,55 € 
      

Subministrament i col·locació aïllament tubular flexible Armflex 
AF espessor 30 mm, per tub de coure de 32/35 mm. ML 11,06 € 
      
 
Subm. i col. de termòmetre vertical de 0º a 120º Ø 80mm 
i 50 mm de baina de la casa ROCA. Ref. 195240004. 
S’inclou p.p. de material auxiliar de muntatge.  UT 18,12 € 

      

Subm. i col. de manòmetre per controlar la pressió 
del’aigua a la canonada de sortida del dipòsit 
acumulador.S’inclou p.p. de material auxiliar de muntatge UT 16,25 € 

      

 

Partida 3.- Sistema de regulació i control 

Descripció Unitat Preu unitari  
      
      
Subm. i col. d’un regulador solar de la casa 
SYSTEMTRONIC S.L., model “ SERIE PTC-4009 “ 
de característiques: UT 1 195 
Escala del termòmetre digital: -9.5º a 99.5º 
Temperatura d’activació de la funció antigel: 3º 
Nº de sondes de temperatura: 4 
-circuit primari 
-circuit secundari 
-bescanviador de plaques 
-dipòsit acumulador 
Possibilitat de limitar la temperatura del dipòsit 
acumulador. 
Paràmetres programables: 
-diferencial circuit primari 
-diferencial circuit secundari 
-temperatura màxima dipòsit acumulador 
-Offset de cada sonda 
S’inclou p.p. de material auxiliar de muntatge. UN 400,63 € 
      
Subministrament i col·locació vàlvula 3 vies termostàtica 
amb sistema antiretorn i protecció de cremades, connexió 
3/4”. UN 170,25 € 
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Capítol 2.- Instal·lació convencional 

 

Partida 1.- Caldera i accessoris 

Descripció Unitat Preu unitari 

      

Subministrament i col·locació de la caldera de calefacció a gas 
de baixa temperatura amb cremador atmosfèric de premescla 
automàtic d’ acer inoxidable, model Vitogas 100 de 
VIESSMANN, de potència tèrmica útil de 11 kW, pressió 
màxima de servei 6 bar, cabal volumètric mínim 3,5 m3/h. Inclou 
accessoris i elements auxiliars pel muntatge. Equip de regulació 
Vitotronic incorporat.  UN 1.268,13 € 

      

      

      

Partida 2.- Sistema hidràulic     

      

Descripció Unitat Preu unitari 

      
      

Subministrament i col·locació equip de bombeig marca ROCA 
model PC.1025 Potència màxima 80 W , velocitat 3 ( Q = 1,5 
m³/h, Hm = 3,5 m). Inclou accessoris i elements auxiliars pel 
muntatge. UT 323,71 € 
      

Subministrament i col·locació vas d’ expansió Vasoflex model 8  
de 8 litres de capacitat, pressió màxima 8 bar i connexió 1 ¼”, 
inclou accessoris pel muntatge. UT 48,71 € 
      

Subministrament i col·locació de la vàlvula de seguretat tarada 
a 6 bars, inclou accessoris pel muntatge. UT 24,73 € 
      

Subministrament i col·locació de l’ aixeta de buidat i emplenat, 
inclou accessoris pel muntatge. UT 24,45 € 
      

Subministrament i col·locació purgador automàtic DN 28. UT 20,21 € 
      
      

Subministrament i col·locació vàlvula manual de bola DN 28. UT 17,52 € 
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Subministrament i col·locació canonada de coure comercial en 
tira de 25/28 mm amb accessoris pel muntatge (colzes, 
suports...), soldadura i comprovació. ML 13,65 € 
      
      

Subministrament i col·locació aïllament tubular flexible Armflex 
AF espessor 20 mm, per tub de coure de 25/28 mm. ML 12,14 € 
      

      

 

Partida 3.- Unitats interiors 

Descripció Unitat Preu unitari 

      

Fan-coil de paret de la casa Schako model SC 413 amb 
ventilador tangencial, termostat, sitema de control, 
muntge i demès accessoris, Subministrament de tots els 
elemens que composen el fancoil aixi com elements de 
subjeccio y posada en funcionament UN 615,76 € 

      

 

Capítol 3.- Instal·lació de refrigeració 

 

Partida 1.- Màquina d’ absorció i accessoris 

Descripció Unitat Preu unitari 

      
Subministrament i col·locació de la màquina d’ absorció 
ROTARTICA R045, amb una potència frigorífica nominal de 5,2 
kW, cabal d’ aigua refrigerada de 1,53 l/s, cabal d’ aigua de 
refredament de 5,1 l/s i cabal d’ aigua calenta aportada de 2,6 
l/s. Evolvent de xapa galvanitzada i pintada en calent de color 
metal·litzat plata, resistent a l’ aigua i instal·lable tant a l’ 
exterior com a l’ interior. Inclou accessoris i elements auxiliars 
pel muntatge. UN 2.383,13 € 
      

Subministrament i col·locació maneguets antivibració DN 40. UN 37,05 € 
      

Subministrament i col·locació maneguets antivibració DN 28. UN 30,75 € 
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Partida 2.- Sistema hidràulic 

Descripció Unitat Preu unitari 

      
Subministrament i col·locació equip de bombeig marca ROCA 
PC-1035. Potència màxima 80 W , velocitat 3 ( Q = 1,5 m³/h, 
Hm = 4,5 m). Inclou accessoris i elements auxiliars pel 
muntatge. UT 323,71 € 
      
      

Subministrament i col·locació de la vàlvula de seguretat tarada 
a 6 bars, inclou accessoris pel muntatge. UT 24,73 € 
      

Subministrament i col·locació de l’ aixeta de buidat i emplenat, 
inclou accessoris pel muntatge. UT 24,45 € 
      

Subministrament i col·locació purgador automàtic DN 28. UT 20,21 € 
      

Subministrament i col·locació vàlvula manual de bola DN 28. UT 18,15 € 
      
      

Subministrament i col·locació vàlvula manual de bola DN 40. UT 19,37 € 
      

Subministrament i col·locació canonada de coure comercial en 
tira de 25/28 mm amb accessoris pel muntatge (colzes, 
suports...), soldadura i comprovació. ML 18,71 € 
      

Subministrament i col·locació aïllament tubular flexible Armflex 
AF espessor 20 mm, per tub de coure de 25/28 mm. ML 14,75 € 
      

      

Partida 3.- Sistema d’ emmagatzematge 

Descripció Unitat Preu unitari 

      

Subministrament i col·locació del dipòsit d’ inèrcia vertical aïllat 
per refrigeració de la marca Idrogas model AR de 600 litres de 
capacitat. Pressió màxima de 6 bar, temperatura d’ acumulació 
de 7 a 12º C, tractament galvanitzat en calent segons projecte 
UNI, acabat extern en poliuretà rígid de 30 mm d’ espessor 
(PUR 30), acabat en alumini 0,4 mm. UN 1.498,99 € 
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Partida 4.- Instal·lació geotèrmica 
  
 Partida 4b.- Sistema hidràulic 

 

Descripció Unitat Preu unitari 

      

Subministrament i col·locació equip de bombeig marca ROCA 
PC-1025. Potència màxima 80 W , velocitat 3 ( Q = 1,5 m³/h, 
Hm = 3,5 m). Inclou accessoris i elements auxiliars pel 
muntatge. UT 323,71 € 
      

Subministrament i col·locació de la vàlvula de seguretat tarada 
a 6 bars, inclou accessoris pel muntatge. UT 24,73 € 
      

Subministrament i col·locació de l’ aixeta de buidat i emplenat, 
inclou accessoris pel muntatge. UT 24,45 € 
      

Subministrament i col·locació purgador automàtic DN 40. UT 21,20 € 
      
      

Subministrament i col·locació vàlvula manual de bola DN 40. UT 19,37 € 
      

Subministrament i col·locació vas d’ expansió Vasoflex model 8 
de la marca Roca de 8 litres de capacitat, pressió màxima 10 
bar i connexió 1”, inclou accessoris. UT 48,71 € 
      

Subministrament i col·locació canonada de Polietilè comercial 
en tira de 40 mm amb accessoris pel muntatge per circuit 
geotèrmic ML 9,00 € 
      

Col·locació líquid calor portador. Líquid calor portador 
subministrat per Nibe fabricant De la bomba de 
calor.colocacio,P.P.,i comprovació L 126,25 € 
      

Subministrament i col·locació aïllament tubular flexible Armflex 
AF espessor 20 mm, per tub de polietilè de 40 mm. ML 14,75 € 
      

Subm. i col. colzes de 90º en circuit hidràulic del circuit primari. 
S’inclou p.p.de material auxiliar de muntatge UT 2,50 € 
      

Subm. i col. de manometre i termometre per controlar la pressió 
I temperatura del’aigua a la canonada de sortida de la bomba. 
S’inclou p.p. de material auxiliar de muntatge. S’inclou p.p.de 
material auxiliar de muntatge UT 31,25 € 
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Partida 4c. Moviment de terres i perforacions 

Descripció Unitat Preu unitari 

      

Excavació del terreny per fer el pou a on aniran els tubs.La 
perforaracio del terreny sera per fer 1 pou de 70 
metres.Reomplert del pous amb la sorra extreta. M3 25,00 € 
      

Transport al abocador de terres i residus.Transport de terres 
sobrants de l’excavació a l’abocador,amb camió de 12 Tn i 
temps d’espera per a càrrega ala màquina, amb un recorregut 
de 10 km. M3 24,00 € 

 

Partida 5.- Sistema de regulació i control 

Descripció Unitat Preu unitari 

      

Subministrament i col·locació sistema de regulació electrònic 
(termòstat) Resol TT1, amb capacitat per una sonda d’ entrada 
Pt1000 FKP6 i una sortida de relé . UN 55,65 € 
      

Subministrament i col·locació termòstat electrònic sense display 
Resol T20, amb capacitat per dos sondes d’ entrada i tres 
sortides de relé. UN 145,06 € 

      

 

2.- PRESSUPOSTOTS PARCIALS 

 

Partida 1.- Sistema de captació solar i accessoris   

    
Descripció Unitat Preu/unitat Subtotal 

    
Subministrament i col·locació estructura de recolzament per als col·lectors plans Vitosol 300 
model H30 . S’ inclou en el subministrament els maneguets de connexió entre col·lectors, ràcord i 
baina d’ immersió. 

    
Suport del captador Vitosol 300 model H30 1 199,29 € 199,29 € 
Paleta oficial 1ª 0,25 16,53 € 4,13 € 
Paleta oficial 2ª 0,25 14,18 € 3,55 € 
  Preu unitari 206,97 € 
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Subministrament i col·locació tres bateries de dos col·lectors de buit Vitosol 300 model H30.  

    
Captador solar Viessmann model Vitosol 300 H30 amb 3 m² 
de superfície útil. 

2 2.888,76 € 2.888,76 € 

Lampista oficial 1ª 0,3 16,83 € 5,05 € 
Lampista oficial 2ª 0,3 14,42 € 4,33 € 
  Preu unitari 2.898,14 € 
    
Subministrament i col·locació vàlvula manual de bola DN 35.  

    
Vàlvula manual de bola DN 35. 1 12,70 € 12,70 € 
Lampista oficial 1ª 0,25 16,83 € 4,21 € 
Lampista oficial 2ª 0,25 14,42 € 3,61 € 
  Preu unitari 20,52 € 
    
Subministrament i col·locació purgador automàtic DN 35.  

    
Purgador automàtic DN 35. 1 12,39 € 12,39 € 
Lampista oficial 1ª 0,25 16,83 € 4,21 € 
Lampista oficial 2ª 0,25 14,42 € 3,61 € 
  Preu unitari 20,21 € 
    
Subministrament i col·locació canonada de coure comercial en tira de 35 mm amb accessoris pel 
muntatge (colzes, suports...), soldadura i comprovació. 

    
Tub de coure comercial de 35 mm. 1 2,41 € 2,41 € 
Materials i elements per soldar (28% preu del tub) 0,28 0,67 € 0,19 € 
Suports i accessoris canonada (84% preu del tub) 0,84 2,02 € 1,70 € 
Lampista oficial 1ª 0,2 16,83 € 3,37 € 
Lampista oficial 2ª 0,2 14,42 € 2,88 € 
  Preu unitari 10,55 € 
    
Subministrament i col·locació aïllament tubular flexible Armflex AF espessor 20 mm, per tub de 
coure de 35 mm. 

    
Aïllament tubular flexible Armflex AF espessor 20 mm, per 
tub de coure de 22/25 mm. 

1 4,81 € 4,81 € 

Lampista oficial 1ª 0,2 16,83 € 3,37 € 
Lampista oficial 2ª 0,2 14,42 € 2,88 € 
  Preu unitari 11,06 € 
    

    
    

Partida 2.- Sistema hidràulic    
    

Descripció Unitat Preu/unitat Subtotal 

    
Subministrament i col·locació de l’ equip de bombeig Solar-Divicon de Viessmann, model PS 10 
amb ramal de bomba solar P 10 (cabal = 1,9 m³/h,, Hm = 6 m), compost de clau de pas amb vàlvula 
de retenció i termòmetres, clau d’ emplenat i buidat, vàlvula de seguretat 6 bar, manòmetre 10 bar 
amb clau de tancament, regulador de cabal de 3 a 13 l/min, accessoris de muntatge i aïllament i 
canonades d’ impulsió i retorn. Per temperatures de fins a 135º C. 

    
Equip de bombeig Solar-Divicon de Viessman model PS amb 
ramal de bomba solar P 10. 

1 334,00 € 334,00 € 

Lampista oficial 1ª 0,5 16,83 € 8,42 € 
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Lampista oficial 2ª 0,5 14,42 € 7,21 € 
  Preu unitari 349,63 € 
    
Subministrament i col·locació vas d’ expansió Vasoflex model 50 AMR-P de 50 litres de capacitat, 
pressió màxima 10 bar i connexió 1”, inclou accessoris. 

    
Vas d’ expansió Vasoflex. 1 95,20 € 95,20 € 

Lampista oficial 1ª 0,2 16,83 € 3,37 € 
Lampista oficial 2ª 0,2 14,42 € 2,88 € 
  Preu unitari 101,45 € 
    
Subministrament i col·locació de la vàlvula de seguretat tarada a 6 bars, inclou accessoris pel 
muntatge. 

    
Vàlvula de seguretat tarda a 6 bar. 1 18,48 € 18,48 € 

Lampista oficial 1ª 0,2 16,83 € 3,37 € 
Lampista oficial 2ª 0,2 14,42 € 2,88 € 
  Preu unitari 24,73 € 
 
 

   

Subministrament i col·locació de l’ aixeta de buidat i emplenat, inclou accessoris pel muntatge. 

    
Aixeta de buidat i emplenat de llautó amb anells opressors 1 18,20 € 18,20 € 

Lampista oficial 1ª 0,2 16,83 € 3,37 € 
Lampista oficial 2ª 0,2 14,42 € 2,88 € 
  Preu unitari 24,45 € 
    
Subministrament i col·locació vàlvula manual de bola DN 35.  

    
Vàlvula manual de bola DN 35 1 12,70 € 12,70 € 

Lampista oficial 1ª 0,2 16,83 € 4,21 € 

Lampista oficial 2ª 0,2 14,42 € 3,61 € 
  Preu unitari 20,52 € 
    
    
Subministrament i col·locació del fluid portador de calor  Tyfocor-LS subministrat per Viessmann, 
amb recipient de 20 litres rebutjable. 

    
Recipient de 20 litres del fluid Tyfocor-LS. 1 117,80 € 117,80 € 

Lampista oficial 1ª 0,25 16,83 € 4,21 € 
Lampista oficial 2ª 0,25 14,42 € 3,61 € 
  Preu unitari 125,62 € 
    
Subministrament i col·locació canonada de coure comercial en tira de 35 mm amb accessoris pel 
muntatge (colzes, suports...), soldadura i comprovació. 

    
Tub de coure comercial de 35 mm. 1 2,42 € 2,42 € 

Materials i elements per soldar (28% preu del tub) 0,28 0,67 € 0,19 € 

Suports i accessoris canonada (84% preu del tub) 0,84 2,02 € 1,70 € 
Lampista oficial 1ª 0,2 16,83 € 3,37 € 
Lampista oficial 2ª 0,2 14,42 € 2,88 € 
  Preu unitari 10,55 € 
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Subministrament i col·locació aïllament tubular flexible Armflex AF espessor 20 mm, per tub de 
coure de 35 mm. 

    
Aïllament tubular flexible Armflex AF espessor 20 mm, per 
tub de coure de 35 mm. 

1 4,81 € 4,81 € 

Lampista oficial 1ª 0,2 16,83 € 3,37 € 
Lampista oficial 2ª 0,2 14,42 € 2,88 € 
  Preu unitari 11,06 € 
    
 
Subm. i col. de termòmetre vertical de 0º a 120º Ø 80mm i 50 mm de baina de la casa 
ROCA. Ref. 195240004. 
S’inclou p.p. de material auxiliar de muntatge.  
    
Termometre roca 1 11,87 € 11,87 € 
Lampista oficial 1ª 0,2 16,83 € 3,37 € 
Lampista oficial 2ª 0,2 14,42 € 2,88 € 
  Preu unitari 18,12 € 
    
Subm. i col. de manòmetre per controlar la pressió de l’aigua a la canonada de sortida 
del dipòsit acumulador. 
S’inclou p.p. de material auxiliar de muntatge 
 
 

   

Manometre  10,00 € 10,00 € 
Lampista oficial 1ª 0,2 16,83 € 3,37 € 
Lampista oficial 2ª 0,2 14,42 € 2,88 € 
  Preu unitari 16,25 € 

    
    

Partida 3.- Sistema de regulació i control    
    

Descripció Unitat Preu/unitat  Subtotal 

    
    

Subm. i col. d’un regulador solar de la casa 
SYSTEMTRONIC S.L., model “ SERIE PTC-4009 “ 
de característiques: UT 1 195 
Escala del termòmetre digital: -9.5º a 99.5º 
Temperatura d’activació de la funció antigel: 3º 
Nº de sondes de temperatura: 4 
-circuit primari 
-circuit secundari 
-bescanviador de plaques 
-dipòsit acumulador 
Possibilitat de limitar la temperatura del dipòsit 
acumulador. 
Paràmetres programables: 
-diferencial circuit primari 
-diferencial circuit secundari 
-temperatura màxima dipòsit acumulador 
-Offset de cada sonda 
S’inclou p.p. de material auxiliar de muntatge. 

    
Sistema de regulació i control solar  1 385,00 € 385,00 € 
Lampista oficial 1ª 0,5 16,83 € 8,42 € 
Lampista oficial 2ª 0,5 14,42 € 7,21 € 

  Preu unitari 400,63 € 
    
    



Estudi comparatiu entre climatització solar amb absorció geotèrmica i  climatització amb bomba de calor 
geotèrmica                                                                                                                                        Annexos                                                                                                              

 143  

Subministrament i col·locació vàlvula 3 vies termostàtica  amb sistema antiretorn i protecció de 
cremades, connexió 3/4”. 

    
Vàlvula termostàtica de tres vies. 1 164,00 € 164,00 € 

Lampista oficial 1ª 0,2 16,83 € 3,37 € 
Lampista oficial 2ª 0,2 14,42 € 2,88 € 
  Preu unitari 170,25 € 

    
Capítol 2.- Instal·lació convencional    

    
Partida 1.- Caldera i accessoris    

    
Descripció Unitat Preu/unitat Subtotal 

    
Subministrament i col·locació de la caldera de calefacció a gas de baixa temperatura amb 
cremador atmosfèric de premescla automàtic d’ acer inoxidable, model Vitogas 100 de 
VIESSMANN, de potència tèrmica útil de 11 kW, pressió màxima de servei 6 bar, cabal volumètric 
mínim 3,5 m3/h. Inclou accessoris i elements auxiliars pel muntatge. Equip de regulació Vitotronic 
incorporat.  

    
Caldera de gas de baixa temperatura amb cremador 
atmosfèric model Vitogas 100, de Viessmann, de 11 kW. 

1 1.240,00 € 1.240,00 € 

Lampista oficial 1ª 0,9 16,83 € 15,15 € 
Lampista oficial 2ª 0,9 14,42 € 12,98 € 

  Preu unitari 1.268,13 € 
    

    
    

Partida 2.- Sistema hidràulic    
    

Descripció Unitat Preu/unitat Subtotal 

    
Subministrament i col·locació equip de bombeig marca ROCA PC-1025. Potència màxima 80 W , 
velocitat 3 ( Q = 1,5 m³/h, Hm = 3,5 m). Inclou accessoris i elements auxiliars pel muntatge. 

    
Bomba ROCA PC-1025. 1 274,87 € 274,87 € 

Vàlvula manual de bola DN 28. 2 5,70 € 5,70 € 

Filtre col·lador DN 28. 1 6,14 € 6,14 € 
Vàlvula de retenció DN 28. 1 7,35 € 7,35 € 
Manòmetre vertical, diàmetre 50 mm, escala 0- 25 bar. 2 3,00 € 6,00 € 
Termòmetre bimetàl·lic, de 0 a 120 ºC, beina incorporada. 1 8,02 € 8,02 € 
Lampista oficial 1ª 0,5 16,83 € 8,42 € 
Lampista oficial 2ª 0,5 14,42 € 7,21 € 

  Preu unitari 323,71 € 
    
Subministrament i col·locació vas d’ expansió Vasoflex model 8 AMR-P de 8 litres de capacitat, 
pressió màxima 10 bar i connexió 1”, inclou accessoris. 

    
Vas d’ expansió Vasoflex. 1 42,46 € 42,46 € 

Lampista oficial 1ª 0,2 16,83 € 3,37 € 
Lampista oficial 2ª 0,2 14,42 € 2,88 € 
  Preu unitari 48,71 € 
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Subministrament i col·locació de la vàlvula de seguretat tarada a 6 bars, inclou accessoris pel 
muntatge. 

    
Vàlvula de seguretat tarda a 6 bar. 1 18,48 € 18,48 € 
Lampista oficial 1ª 0,2 16,83 € 3,37 € 
Lampista oficial 2ª 0,2 14,42 € 2,88 € 
  Preu unitari 24,73 € 
    
Subministrament i col·locació de l’ aixeta de buidat i emplenat, inclou accessoris pel muntatge. 

    
Aixeta de buidat i emplenat de llautó amb anells opressors 1 18,20 € 18,20 € 
Lampista oficial 1ª 0,2 16,83 € 3,37 € 
Lampista oficial 2ª 0,2 14,42 € 2,88 € 
  Preu unitari 24,45 € 
    
Subministrament i col·locació purgador automàtic DN 28.  

    
Purgador automàtic DN 28. 1 12,39 € 12,39 € 
Lampista oficial 1ª 0,25 16,83 € 4,21 € 
Lampista oficial 2ª 0,25 14,42 € 3,61 € 
  Preu unitari 20,21 € 
    
Subministrament i col·locació vàlvula manual de bola DN 28.  

    
Vàlvula manual de bola DN 28. 1 11,90 € 11,90 € 
Lampista oficial 1ª 0,25 16,83 € 3,37 € 
Lampista oficial 2ª 0,25 14,42 € 2,88 € 
  Preu unitari 18,15 € 
    
    
Subministrament i col·locació canonada de coure comercial en tira de 25/28 mm amb accessoris 
pel muntatge (colzes, suports...), soldadura i comprovació. 

    
Tub de coure comercial de 25/28 mm. 1 4,15 € 4,15 € 
Materials i elements per soldar (28% preu del tub) 0,28 1,16 € 0,33 € 
Suports i accessoris canonada (84% preu del tub) 0,84 3,49 € 2,93 € 
Lampista oficial 1ª 0,2 16,83 € 3,37 € 
Lampista oficial 2ª 0,2 14,42 € 2,88 € 
  Preu unitari 13,65 € 
    
Subministrament i col·locació aïllament tubular flexible Armflex AF espessor 20 mm, per tub de 
coure de 25/28 mm. 

    
Aïllament tubular flexible Armflex AF espessor 20 mm, per 
tub de coure de 25/28 mm. 

1 5,89 € 5,89 € 

Lampista oficial 1ª 0,2 16,83 € 3,37 € 
Lampista oficial 2ª 0,2 14,42 € 2,88 € 
  Preu unitari 12,14 € 
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Partida 3.- Unitats interiors    

    
Descripció Unitat Preu/unitat Subtotal 

    
Fan-coil de paret de la casa Schako model SC 413 amb 
ventilador tangencial, termostat, sitema de control, 
muntge i demès accessoris, Subministrament de tots els 
elemens que composen el fancoil aixi com elements de 
subjeccio y posada en funcionament 
    
Fan-coil de paret de la casa Schako model SC 413 1 600 € 600 € 
Vàlvula manual de bola DN 28. 2 3,97 € 7,94 € 
Lampista oficial 1ª 0,25 16,83 € 4,21 € 
Lampista oficial 2ª 0,25 14,42 € 3,61 € 
  Preu unitari 615,76 € 
    

 
 
Capítol 3.- Instal·lació de refrigeració 

   

    
Partida 1.- Màquina d’ absorció i accessoris   

    
Descripció Unitat Preu/unitat Subtotal 

    
Subministrament i col·locació de la màquina d’ absorció ROTARTICA R045, amb una potència 
frigorífica nominal de 5,2 kW, cabal d’ aigua refrigerada de 1,53 l/s, cabal d’ aigua de refredament 
de 5,1 l/s i cabal d’ aigua calenta aportada de 2,6 l/s. Evolvent de xapa galvanitzada i pintada en 
calent de color metal·litzat plata, resistent a l’ aigua i instal·lable tant a l’ exterior com a l’ interior. 
Inclou accessoris i elements auxiliars pel muntatge. 

    
Màquina d’ absorció ROTARTICA. 1 2.355,00 € 2.355,00 € 
Lampista oficial 1ª 0,9 16,83 € 15,15 € 
Lampista oficial 2ª 0,9 14,42 € 12,98 € 

  Preu unitari 2.383,13 € 
    
Subministrament i col·locació maneguet antivibració DN 40.  

    
Maneguet antivibració DN 40. 1 30,80 € 30,80 € 
Lampista oficial 1ª 0,2 16,83 € 3,37 € 
Lampista oficial 2ª 0,2 14,42 € 2,88 € 
  Preu unitari 37,05 € 
    
Subministrament i col·locació maneguet antivibració DN 28.  

    
Maneguet antivibració DN 28. 1 24,50 € 24,50 € 
Lampista oficial 1ª 0,2 16,83 € 3,37 € 
Lampista oficial 2ª 0,2 14,42 € 2,88 € 
  Preu unitari 30,75 € 
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Partida 2.- Sistema hidràulic    

    
Descripció Unitat Preu/unitat Subtotal 

    
Subministrament i col·locació equip de bombeig marca ROCA model PC-1035. Potència màxima 80 
W , velocitat 3 ( Q = 1,5 m³/h, Hm = 4,5 m). Inclou accessoris i elements auxiliars pel muntatge. 

    
Bomba ROCA PC-1035. 1 274,87 € 274,87 € 

Vàlvula manual de bola DN 28. 2 5,70 € 5,70 € 
Filtre col·lador DN 28. 1 6,14 € 6,14 € 
Vàlvula de retenció DN 28. 1 7,35 € 7,35 € 
Manòmetre vertical, diàmetre 50 mm, escala 0- 25 bar. 2 3,00 € 6,00 € 
Termòmetre bimetàl·lic, de 0 a 120 ºC, beina incorporada. 1 8,02 € 8,02 € 
Lampista oficial 1ª 0,5 16,83 € 8,42 € 
Lampista oficial 2ª 0,5 14,42 € 7,21 € 

  Preu unitari 323,71 € 
    
Subministrament i col·locació de la vàlvula de seguretat tarada a 6 bars, inclou accessoris pel 
muntatge. 

    
Vàlvula de seguretat tarda a 6 bar. 1 18,48 € 18,48 € 
Lampista oficial 1ª 0,2 16,83 € 3,37 € 
Lampista oficial 2ª 0,2 14,42 € 2,88 € 
  Preu unitari 24,73 € 
    
Subministrament i col·locació de l’ aixeta de buidat i emplenat, inclou accessoris pel muntatge. 

    
Aixeta de buidat i emplenat de llautó amb anells opressors 1 18,20 € 18,20 € 
Lampista oficial 1ª 0,2 16,83 € 3,37 € 
Lampista oficial 2ª 0,2 14,42 € 2,88 € 
  Preu unitari 24,45 € 
    
Subministrament i col·locació purgador automàtic DN 28.  

    
Purgador automàtic DN 28. 1 12,39 € 12,39 € 
Lampista oficial 1ª 0,2 16,83 € 3,37 € 
Lampista oficial 2ª 0,2 14,42 € 2,88 € 
  Preu unitari 20,21 € 
    
Subministrament i col·locació vàlvula manual de bola DN 28.  

    
Vàlvula manual de bola DN 28 1 11,90 € 11,90 € 
Lampista oficial 1ª 0,2 16,83 € 3,37 € 
Lampista oficial 2ª 0,2 14,42 € 2,88 € 
  Preu unitari 18,15 € 
    
Subministrament i col·locació vàlvula manual de bola DN 40.  
    
Vàlvula manual de bola DN 40 1 13,12 € 13,12 € 
Lampista oficial 1ª 0,2 16,83 € 3,37 € 
Lampista oficial 2ª 0,2 14,42 € 2,88 € 
  Preu unitari 19,37 € 
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Subministrament i col·locació canonada de coure comercial en tira de 28 mm amb accessoris pel 
muntatge (colzes, suports...), soldadura i comprovació. 

    
Tub de coure comercial de 28 mm. 1 6,98 € 6,98 € 

Materials i elements per soldar (28% preu del tub) 0,28 1,95 € 0,55 € 
Suports i accessoris canonada (84% preu del tub) 0,84 5,86 € 4,93 € 

Lampista oficial 1ª 0,2 16,83 € 3,37 € 
Lampista oficial 2ª 0,2 14,42 € 2,88 € 
  Preu unitari 18,71 € 
    
Subministrament i col·locació aïllament tubular flexible Armflex AF espessor 20 mm, per tub de 
coure de 28 mm. 

    
Aïllament tubular flexible Armflex AF espessor 20 mm, per 
tub de coure de 28 mm. 

1 8,50 € 8,50 € 

Lampista oficial 1ª 0,2 16,83 € 3,37 € 
Lampista oficial 2ª 0,2 14,42 € 2,88 € 
  Preu unitari 14,75 € 
    
    

    
Partida 3.- Sistema d’ emmagatzematge    

    
Descripció Unitat Preu/unitat Subtotal 

    
Subministrament i col·locació del dipòsit d’ inèrcia vertical aïllat per refrigeració de la marca 
Idrogas model AR de 600 litres de capacitat. Pressió màxima de 6 bar, temperatura d’ acumulació 
de 7 a 12º C, tractament galvanitzat en calent segons projecte UNI, acabat extern en poliuretà rígid 
de 30 mm d’ espessor (PUR 30), acabat en alumini 0,4 mm. 

    
Dipòsit d’ inèrcia vertical Idrogas model AR de 600 litres. 1 1.468 € 1.468 € 
Paleta oficial 1ª 0,5 16,53 € 8,27 € 
Paleta oficial 2ª 0,5 14,18 € 7,09 € 
Lampista oficial 1ª 0,5 16,83 € 8,42 € 
Lampista oficial 2ª 0,5 14,42 € 7,21 € 

  Preu unitari 1.498,99 € 
    
    

Partida 4.- INSTAL·LACIÓ GEOTÈRMICA   
    

Descripció Unitat Preu/unitat Subtotal 

    
Subministrament i col·locació equip de bombeig marca ROCA model PC-1025. Potència màxima 80 
W , velocitat 3 ( Q = 1,5 m³/h, Hm = 3,5 m). Inclou accessoris i elements auxiliars pel muntatge. 

    
Bomba ROCA PC-1025. 1 274,87 € 274,87 € 
Vàlvula manual de bola DN 28. 2 5,70 € 5,70 € 
Filtre col·lador DN 28. 1 6,14 € 6,14 € 
Vàlvula de retenció DN 28. 1 7,35 € 7,35 € 
Manòmetre vertical, diàmetre 50 mm, escala 0- 25 bar. 2 3,00 € 6,00 € 
Termòmetre bimetàl·lic, de 0 a 120 ºC, beina incorporada. 1 8,02 € 8,02 € 
Lampista oficial 1ª 0,5 16,83 € 8,42 € 
Lampista oficial 2ª 0,5 14,42 € 7,21 € 

  Preu unitari 323,71 € 
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Subministrament i col·locació de la vàlvula de seguretat tarada a 6 bars, inclou accessoris pel 
muntatge. 

    
Vàlvula de seguretat tarda a 6 bar. 1 18,48 € 18,48 € 
Lampista oficial 1ª 0,2 16,83 € 3,37 € 
Lampista oficial 2ª 0,2 14,42 € 2,88 € 
  Preu unitari 24,73 € 
    
Subministrament i col·locació de l’ aixeta de buidat i emplenat, inclou accessoris pel muntatge. 

    
Aixeta de buidat i emplenat de llautó amb anells opressors 1 18,20 € 18,20 € 
Lampista oficial 1ª 0,2 16,83 € 3,37 € 
Lampista oficial 2ª 0,2 14,42 € 2,88 € 
  Preu unitari 24,45 € 
    
Subministrament i col·locació purgador automàtic DN 40.  
    
Purgador automàtic DN 40. 1 12,39 € 12,39 € 
Lampista oficial 1ª 0,2 16,83 € 3,37 € 
Lampista oficial 2ª 0,2 14,42 € 2,88 € 
  Preu unitari 18,64 € 
    
Subministrament i col·locació vàlvula manual de bola DN 40.  

    
Vàlvula manual de bola DN 40 1 13,12 € 13,12 € 
Lampista oficial 1ª 0,2 16,83 € 3,37 € 
Lampista oficial 2ª 0,2 14,42 € 2,88 € 
  Preu unitari 19,37 € 
    
    
Subministrament i col·locació canonada de Polietilé comercial en tira de 38/42 mm amb accessoris 
pel muntatge (colzes, suports...), soldadura i comprovació. 
    
Tub de Polietilé comercial de 38/42 mm. 1 6,98 € 6,98 € 
Materials i elements per soldar (28% preu del tub) 0,28 1,95 € 0,55 € 
Suports i accessoris canonada (84% preu del tub) 0,84 5,86 € 4,93 € 
Lampista oficial 1ª 0,2 16,83 € 3,37 € 
Lampista oficial 2ª 0,2 14,42 € 2,88 € 
  Preu unitari 18,71 € 
    
    
Subministrament i col·locació aïllament tubular flexible Armflex AF espessor 20 mm, per tub de 
Polietilé de 38/42 mm. 

    
Aïllament tubular flexible Armflex AF espessor 20 mm, per 
tub de polietilé de 38/42 mm. 

1 8,50 € 8,50 € 

Lampista oficial 1ª 0,2 16,83 € 3,37 € 
Lampista oficial 2ª 0,2 14,42 € 2,88 € 
    
Subministrament i col·locació vas d’ expansió Vasoflex model 8 AMR-P de 8 litres de capacitat, 
pressió màxima 10 bar i connexió 1”, inclou accessoris. 

    
Vas d’ expansió Vasoflex. 1 42,46 € 42,46 € 
Lampista oficial 1ª 0,2 16,83 € 3,37 € 
Lampista oficial 2ª 0,2 14,42 € 2,88 € 
  Preu unitari 48,71 € 
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Subm. i col. de manometre i termometre per controlar la pressió I temperatura del’aigua . S’inclou 
p.p. de material auxiliar de muntatge. S’inclou p.p.de material auxiliar de muntatge 

    
Termometre i Manometre 1 25,00 € 25,00 € 
Lampista oficial 1ª 0,2 16,83 € 3,37 € 
Lampista oficial 2ª 0,2 14,42 € 2,88 € 
    
  Preu unitari 31,25 € 
Col·locació líquid calor portador Tyfocor-LS. Líquid calor portador subministrat per Nibe fabricant 
De la bomba de calor.colocacio,P.P.,i comprovació 

    
Liquid caloportador L 185 120,00 € 120,00 € 
Lampista oficial 1ª 0,2 16,83 € 3,37 € 
Lampista oficial 2ª 0,2 14,42 € 2,88 € 
    
  Preu unitari 126,25 € 

    
 
 

   

Partida 1d. Moviment de terres i perforacions   
    

Descripció Unitat Preu unitari Subtotal 

    
Excavació del terreny per fer els pous a on aniran els 
tubs.La perforaracio del terreny sera per fer 2 pous de 70 
metres.Reomplert del pous amb la sorra extreta. 

28m3   

    
Perforadora 3 24,00 € 72,00 € 
Paleta oficial 1ª 3 16,83 € 50,49 € 
Paleta oficial 2ª 3 14,18 € 42,54 € 
  Preu unitari 165,03 € 
Transport al abocador de terres i residus.Transport de terres sobrants de l'excavació a 
l'abocador,amb camió de 12 Tn i temps d'espera per a càrrega ala màquina, amb un recorregut de 
10 km. 

    
Transport a abocador 1 24,00 € 24,00 € 

  Preu unitari 24,00 € 

    
Partida 5.- Sistema de regulació i control    

    
Descripció Unitat Preu/unitat Subtotal 

    
Subministrament i col·locació sistema de regulació electrònic (termòstat) Resol TT1, amb capacitat 
per una sonda d’ entrada Pt1000 FKP6 i una sortida de relé . 

    
Termòstat Resol TT1 1 55,34 € 55,34 € 
Sonda de temperatura Pt1000 FKP6 1 13,84 € 13,84 € 

Lampista oficial 1ª 0,2 16,83 € 3,37 € 
Lampista oficial 2ª 0,2 14,42 € 2,88 € 
  Preu unitari 75,43 € 
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Subministrament i col·locació termòstat electrònic sense display Resol T20, amb capacitat per dos 
sondes d’ entrada i tres sortides de relé. 

  111,04 € 111,04 € 
Termòstat Resol T20 sense display 1 27,77 € 27,77 € 
Sonda de temperatura FKY 60 1 13,84 € 13,84 € 
Lampista oficial 1ª 0,2 16,83 € 3,37 € 
Lampista oficial 2ª 0,2 14,42 € 2,88 € 
  Preu unitari 145,06 € 
    

 

 
3.- PRESSUPOST TOTAL 
 

Capítol 1.- Instal·lació solar     
     

Partida 1.- Sistema de captació solar i 
accessoris 

   

     
Descripció Amidament Unitat Preu unitari Import 

     
Subministrament i col·locació estructura de 
recolzament per als col·lectors plans Vitosol 300 
model h30 . S’ inclou en el subministrament els 
maneguets de connexió entre col·lectors, ràcord 
i baina d’ immersió. 

6 UN 237,68 € 1.426,08 € 

     
Subministrament i col·locació bateria de dos 
col·lectors de buit Vitosol 300 model h30.  

3 UN 2.898,14 € 8.694,42 € 

     
Subministrament i col·locació vàlvula manual de 
bola DN 35. 

6 UN 20,52 € 123,12 € 

     
Subministrament i col·locació purgador 
automàtic DN 35. 

1 UN 20,21 € 20,21 € 

     
Subministrament i col·locació canonada de coure 
comercial en tira de 35 mm amb accessoris pel 
muntatge (colzes, suports...), soldadura i 
comprovació. 

4 ML 10,55 € 42,20 € 

     
Subministrament i col·locació aïllament tubular 
flexible Armflex AF espessor 20 mm, per tub de 
coure de 35 mm. 

4 ML 11,06 € 44,24 € 

     
   Total  10.350,27 € 
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Partida 2.- Sistema hidràulic     

     
Descripció Amidament Unitat Preu unitari Import 

     
Subministrament i col·locació de l’ equip de 
bombeig Solar-Divicon de Viessmann, model PS 
10 amb ramal de bomba solar P 10 (cabal = 1,9 
m³/h,, Hm = 6 m), compost de clau de pas amb 
vàlvula de retenció i termòmetres, clau d’ 
emplenat i buidat, vàlvula de seguretat 6 bar, 
manòmetre 10 bar amb clau de tancament, 
regulador de cabal de 3 a 13 l/min, accessoris de 
muntatge i aïllament i canonades d’ impulsió i 
retorn. Per temperatures de fins a 135º C. 

1 UT 349,63 € 349,63 € 

     
Subministrament i col·locació vas d’ expansió 
Vasoflex model 50 AMR-P de 50 litres de 
capacitat, pressió màxima 10 bar i connexió 1”, 
inclou accessoris. 

1 UT 101,45 € 101,45 € 

     
Subministrament i col·locació de la vàlvula de 
seguretat tarada a 6 bars, inclou accessoris pel 
muntatge. 

1 UT 24,73 € 24,73 € 

     
Subministrament i col·locació de l’ aixeta de 
buidat i emplenat, inclou accessoris pel 
muntatge. 

1 UT 24,45 € 24,45 € 

     
Subministrament i col·locació vàlvula manual de 
bola DN 35. 

6 UT 20,52 € 123,12 € 

     
Subministrament i col·locació del fluid portador 
de calor  Tyfocor-LS subministrat per 
Viessmann, amb recipient de 20 litres rebutjable. 

3 UT 125,62 € 376,86 € 

     
Subministrament i col·locació canonada de coure 
comercial en tira de 35 mm amb accessoris pel 
muntatge (colzes, suports...), soldadura i 
comprovació. 

14 ML 10,55 € 147,70 € 

     
Subministrament i col·locació aïllament tubular 
flexible Armflex AF espessor 20 mm, per tub de 
coure de 22/25 mm. 

14 ML 11,06 € 154,84 € 

     
   Total 1.302,78 € 
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Partida 4.- Sistema de regulació i 
control 

    

     
Descripció Amidament Unitat Preu unitari  Import 

     
     
     

Subm. i col. d’un regulador solar de la casa 
SYSTEMTRONIC S.L., model “ SERIE PTC-
4009 “ 
de característiques: UT 1 195 
Escala del termòmetre digital: -9.5º a 99.5º 
Temperatura d’activació de la funció antigel: 3º 
Nº de sondes de temperatura: 4 
-circuit primari 
-circuit secundari 
-bescanviador de plaques 
-dipòsit acumulador 
Possibilitat de limitar la temperatura del dipòsit 
acumulador. 
Paràmetres programables: 
-diferencial circuit primari 
-diferencial circuit secundari 
-temperatura màxima dipòsit acumulador 
-Offset de cada sonda 
S’inclou p.p. de material auxiliar de muntatge. 

1 UN 400,63 € 400,63 € 

     
Subministrament i col·locació kit solar regulació 
R20 sondes i baines marca Wolf, inclou: 

1 UN 121,55 € 121,55 € 

-  Sonda de l’ acumulador i del col·lector     
-  Baina immersió per sonda acumulador     
-  Baina immersió per sonda col·lector     

     
Subministrament i col·locació vàlvula 3 vies 
termostàtica  amb sistema antiretorn i protecció 
de cremades, connexió 3/4”. 

1 UN 170,25 € 170,25 € 

   Total  692,43 € 
     

Capítol 2.- Instal·lació convencional     
     

Partida 1.- Caldera i accessoris     
     

Descripció Amidament Unitat Preu unitari Import 

     
Subministrament i col·locació de la caldera de 
calefacció a gas de baixa temperatura amb 
cremador atmosfèric de premescla automàtic d’ 
acer inoxidable, model Vitogas 100 de 
VIESSMANN, de potència tèrmica útil de 11 kW, 
pressió màxima de servei 6 bar, cabal volumètric 
mínim 3,5 m3/h. Inclou accessoris i elements 
auxiliars pel muntatge. Equip de regulació 
Vitotronic incorporat.  

1 UN 1.268,13 € 1.268,13 € 

   Total  1.268,13 € 
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Partida 2.- Sistema hidràulic     
     

Descripció Amidament Unitat Preu unitari Import 

     

     
Subministrament i col·locació equip de bombeig 
marca ROCA model PC-1035. Potència màxima 
80 W , velocitat 3 ( Q = 1,5 m³/h, Hm = 4,5 m). 
Inclou accessoris i elements auxiliars pel 
muntatge. 

2 UT 323,71 € 647,42 € 

     

Subministrament i col·locació vas d’ expansió 
Vasoflex de 8 litres de capacitat, pressió màxima 
8 bar i connexió 1 ¼”, inclou accessoris pel 
muntatge. 

1 UT 48,71 € 48,71 € 

     

Subministrament i col·locació de la vàlvula de 
seguretat tarada a 6 bars, inclou accessoris pel 
muntatge. 

1 UT 24,73 € 24,73 € 

     

Subministrament i col·locació de l’ aixeta de 
buidat i emplenat, inclou accessoris pel 
muntatge. 

1 UT 24,45 € 24,45 € 

     

Subministrament i col·locació purgador 
automàtic DN 28. 

1 UT 20,21 € 20,21 € 

     

Subministrament i col·locació vàlvula manual de 
bola DN 28. 

2 UT 18,15 € 36,30 € 

     

     
Subministrament i col·locació canonada de coure 
comercial en tira de 25/28 mm amb accessoris 
pel muntatge (colzes, suports...), soldadura i 
comprovació. 

18 ML 13,65 € 245,70 € 

     

     
Subministrament i col·locació aïllament tubular 
flexible Armflex AF espessor 20 mm, per tub de 
coure de 25/28 mm. 

18 ML 12,14 € 218,52 € 

     
   Total  1.266,04 € 
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Partida 3.- Unitats interiors     
     

Descripció Amidament Unitat Preu unitari Import 

     
Fan-coil de paret de la casa Schako model SC 
413 amb 
ventilador tangencial, termostat, sitema de 
control, 
muntge i demès accessoris, Subministrament de 
tots els 
elemens que composen el fancoil aixi com 
elements de 
subjeccio y posada en funcionament 

1 UN 615,76 € 615,76 € 

   Total  615,76 € 
     

Capítol 3.- Instal·lació de refrigeració     
     

Partida 1.- Màquina d’ absorció i 
accessoris 

    

    
Descripció Amidament Unitat Preu unitari Import 

     

Subministrament i col·locació de la màquina d’ 
absorció ROTARTICA model R045, amb una 
potència frigorífica nominal de 5,2 kW, cabal d’ 
aigua refrigerada de 1,53 l/s, cabal d’ aigua de 
refredament de 5,1 l/s i cabal d’ aigua calenta 
aportada de 2,6 l/s. Evolvent de xapa 
galvanitzada i pintada en calent de color 
metal·litzat plata, resistent a l’ aigua i instal·lable 
tant a l’ exterior com a l’ interior. Inclou 
accessoris i elements auxiliars pel muntatge. 

1 UN 2.355,00 € 2.355,00 € 

     

Subministrament i col·locació maneguets 
antivibració DN 28. 

2 UN 30,75 € 61,50 € 

     

Subministrament i col·locació maneguets 
antivibració DN 40. 

2 Un 37,05 € 74,10 € 

   Total  2.490,60 € 
     

     
     

Partida 2.- Sistema hidràulic     
     

Descripció Amidament Unitat Preu unitari Import 

     

Subministrament i col·locació equip de bombeig 
marca ROCA model PC.1025. Potència màxima 
80 W , velocitat 3 ( Q = 1,5 m³/h, Hm = 3,5 m). 
Inclou accessoris i elements auxiliars pel 
muntatge. 

2 UT 323,71 € 647,42 € 

     
Subministrament i col·locació de la vàlvula de 
seguretat tarada a 6 bars, inclou accessoris pel 
muntatge. 

1 UT 24,73 € 24,73 € 
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Subministrament i col·locació de l’ aixeta de 
buidat i emplenat, inclou accessoris pel 
muntatge. 

1 UT 24,45 € 24,45 € 

     

Subministrament i col·locació purgador 
automàtic DN 28. 

1 UT 20,21 € 20,21 € 

     

Subministrament i col·locació vàlvula manual de 
bola DN 28. 

4 UT 18,15 € 72,60 € 

     

     
Subministrament i col·locació canonada de coure 
comercial en tira de 28 mm amb accessoris pel 
muntatge (colzes, suports...), soldadura i 
comprovació. 

6,5 ML 18,71 € 121,62 € 

     
Subministrament i col·locació aïllament tubular 
flexible Armflex AF espessor 20 mm, per tub de 
coure de 28 mm. 

6,5 ML 14,75 € 95,88 € 

     
   Total  1.006,91 € 
     

     
     

Partida 3.- Sistema d’ 
emmagatzematge 

    

     
Descripció Amidament Unitat Preu unitari Import 

     
Subministrament i col·locació del dipòsit d’ 
inèrcia vertical aïllat per refrigeració de la marca 
Idrogas model AR de 600 litres de capacitat. 
Pressió màxima de 6 bar, temperatura d’ 
acumulació de 7 a 12º C, tractament galvanitzat 
en calent segons projecte UNI, acabat extern en 
poliuretà rígid de 30 mm d’ espessor (PUR 30), 
acabat en alumini 0,4 mm. 

1 UN 1.498,99 € 1.498,99 € 

   Total  1.498,99 € 
     

Partida 4.- Instal.lació geotèrmica     

     

Partida 4a.- Sistema hidràulic     
     

Descripció Amidament Unitat Preu unitari Import 

     
Subministrament i col·locació de la vàlvula de 
seguretat tarada a 6 bars, inclou accessoris pel 
muntatge. 

1 UT 24,73 € 24,73 € 

     

Subministrament i col·locació de l’ aixeta de 
buidat i emplenat, inclou accessoris pel 
muntatge. 

1 UT 24,45 € 24,45 € 

     

Subministrament i col·locació purgador 
automàtic DN 40. 

1 UT 20,21 € 20,21 € 

     

Subministrament i col·locació equip de bombeig 
marca ROCA model PC.1025. Potència màxima 
80 W , velocitat 3 ( Q = 1,5 m³/h, Hm = 3,5 m). 

1 UT 323,71 € 323,71 € 
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Inclou accessoris i elements auxiliars pel 
muntatge. 
Subministrament i col·locació vàlvula manual de 
bola DN 40. 

4 UT 19,37 € 77,48 € 

     

     
Subministrament i col·locació vas d’ expansió 
Vasoflex model 8 de la marca Roca de 8 litres de 
capacitat, pressió màxima 10 bar i connexió 1”, 
inclou accessoris. 

1 UT 48,71 € 48,71 € 

     

     
Subministrament i col·locació canonada de 
Polietilé comercial en tira de 40 mm amb 
accessoris pel muntatge (colzes, suports...), 
soldadura i comprovació. 

125 ML 18,71 € 2.338,75 € 

     

Col·locació líquid calor portador Tyfocor-LS. 
Líquid calor portador subministrat per Nibe 
fabricant De la bomba de calor.colocacio,P.P.,i 
comprovació 

155 L 0,65 € 100,75 € 

     

Subministrament i col·locació aïllament tubular 
flexible Armflex AF espessor 20 mm, per tub de 
polietilé de 40 mm. 

8 ML 21,32 € 170,56 € 

     
Subm. i col. de manometre i termometre. 
controlar la pressió I temperatura del’aigua a la 
canonada de sortida de la bomba. S’inclou p.p. 
de material auxiliar de muntatge. S’inclou p.p.de 
material auxiliar de muntatge 

2 UT 31,25 € 62,50 € 

   Total  3.191,85 € 

     

Partida 4b. Moviment de terres i 
perforacions 

    

Descripció Amidament Unitat Preu unitari Import 

     

Excavació del terreny per fer els pous a on 
aniran els tubs.La perforaracio del terreny cera 
per fer 2 pous de 70 metres.Reomplert del pous 
amb la sorra extreta. 

1 UN 165,03 € 165,03 € 

     

Transport al abocador de terres i 
residus.Transport de terres sobrants de 
l’excavació a l’abocador,amb camió de 12 Tn i 
temps d’espera per a càrrega ala màquina, amb 
un recorregut de 10 km. 

1 UN 24,00 € 24,00 € 

   Total  189,03 € 
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Partida 5.- Sistema de regulació i 
control 

    

     
Descripció Amidament Unitat Preu unitari Import 

     

Subministrament i col·locació sistema de 
regulació electrònic (termòstat) Resol TT1, amb 
capacitat per una sonda d’ entrada Pt1000 FKP6 
i una sortida de relé . 

1 UN 55,65 € 55,65 € 

     

Subministrament i col·locació termòstat 
electrònic sense display Resol T20, amb 
capacitat per dos sondes d’ entrada i tres 
sortides de relé. 

1 UN 145,06 € 145,06 € 

   Total  200,71 € 
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Instal·lació solar

Sistema de captació solar i accessoris 10.350,27 €

Sistema hidràulic 1.302,78 €

Sistema de regulació i control 692,43 €

Total capítol 1 12.345,48 €

Instal·lació convencional

Caldera i accessoris 1.268,13 €

Sistema hidràulic 1.266,04 €

Unitats interiors 615,76 €

Total capítol 2 3.149,93 €

Instal·lació de refrigeració

Màquina d’ absorció i accessoris 2.490,60 €

Sistema hidràulic 1.006,91 €

Sistema d’ emmagatzematge 1.498,99 €

Sistema geotèrmic 3.380,88 €

Sistema de regulació i control 200,71 €

Total capítol 3 8.578,09 €

Total pressupost 24.073,50 €

Pressupost d’ execució material 24.073,50 €

Despeses generals (13%) 3.129,56 €

Benefici industrial (6%) 1.444,41 €

Pressupost d’ execució per contracte sense IVA 28.647,47 €

IVA (16%) 4.583,59 €

Pressupost d’ execució per contracte 33.231,06 €

Pressupost d’ execució amb subvenció 22.542,88 €

El cost total de la instal·lació serà de: 22.542,88 €

RESUM DEL PRESSUPOST
Instal·lació de Refrigeració solar
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INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ PER BOMBA DE CALOR GEOTÈRMICA 

 

CAPITOL 1. INSTAL·LACIÓ GEOTÈRMICA   
   

Partida 1a. Bomba de calor geotèrmica   
   

Descripció Unitat Preu unitari 

   

Subministrament i col•locació de la bomba de calor geotèrmica 
(pot calor 6kw i frigor 8 kW), col·locació, P.P. d’accessoris per 
la col·locació i anclatge i comprovació. Pressió màxima de 
servei 6 bar, cabal volumètric mínim 1,5 m3/h. Inclou 
accessoris i elements a  

UN 9.524,45 € 

   
Subministrament i col·locació maneguets antivibració DN 28. UN 30,75 € 
   
Subministrament i col·locació maneguets antivibració DN 40. UN 37,05 € 
   
Subministrament i col·locació maneguets antivibració DN 25. UN 28,25 € 
   
 TOTAL 9.620,50 € 

   
   

   
Partida 1b.- Sistema hidràulic   

   
Descripció Unitat Preu unitari 

   
Subministrament i col·locació de la vàlvula de seguretat tarada a 6 
bars, inclou accessoris pel muntatge. 

UT 24,73 € 

   

Subministrament i col·locació de l’ aixeta de buidat i emplenat, inclou 
accessoris pel muntatge. 

UT 24,45 € 

   

Subministrament i col·locació purgador automàtic DN 40. UT 18,64 € 
   
   
Subministrament i col·locació vàlvula manual de bola DN 40. UT 19,37 € 
   
   
Subministrament i col·locació canonada de Polietilé comercial en tira 
de 40 mm amb accessoris pel muntatge (colzes, suports...), soldadura 
i comprovació. 

ML 18,71 € 

   
Col·locació líquid calor portador Tyfocor-LS. Líquid calor portador 
subministrat per Nibe fabricant De la bomba de calor.colocacio,P.P.,i 
comprovació 

L 0,65 € 

   
Subministrament i col·locació aïllament tubular flexible Armflex AF 
espessor 20 mm, per tub de polietilé de 40 mm. 

ML 21,32 € 
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Subm. i col. de manometre i termometre. controlar la pressió I 
temperatura del’aigua a la canonada de sortida de la bomba. S’inclou 
p.p. de material auxiliar de muntatge. S’inclou p.p.de material auxiliar 
de muntatge 

UT 31,25 € 

 TOTAL 159,12 € 

   

   

Capítol 2.- Instal·lació convencional   
   

Partida 2a.- Sistema hidràulic   
   

Descripció Unitat Preu unitari 

   
   
Subministrament i col·locació equip de bombeig marca Roca model 
PC-1035. Potència màxima 80 W , velocitat 3 ( Q = 1,5 m³/h, Hm = 
4,5 m). Inclou accessoris i elements auxiliars pel muntatge. 

UT 274,87 € 

   
Subministrament i col·locació vas d’ expansió Vasoflex model 30 de la 
marca Roca de 30 litres de capacitat, pressió màxima 10 bar i 
connexió 1”, inclou accessoris. 

UT 116,20 € 

   
Subministrament i col·locació de la vàlvula de seguretat tarada a 6 
bars, inclou accessoris pel muntatge. 

UT 24,73 € 

   

Subministrament i col·locació de l’ aixeta de buidat i emplenat, inclou 
accessoris pel muntatge. 

UT 24,45 € 

   
Subministrament i col·locació purgador automàtic DN 28. UT 20,21 € 
   
Subministrament i col·locació vàlvula manual de bola DN 28. UT 11,79 € 
   
   
Subministrament i col·locació vàlvula manual de bola DN 25. UT 13,52 € 
   
Subministrament i col·locació canonada de coure comercial en tira de 
25/28 mm amb accessoris pel muntatge (colzes, suports...), soldadura 
i comprovació. 

ML 13,65 € 

   

   
Subministrament i col·locació aïllament tubular flexible Armflex AF 
espessor 20 mm, per tub de coure de 25/28 mm. 

ML 12,14 € 

   
Subm. i col. de manometre i termometre. controlar la pressió I 
temperatura del’aigua a la canonada de sortida de la bomba. S’inclou 
p.p. de material auxiliar de muntatge. S’inclou p.p.de material auxiliar 
de muntatge 

UT 31,25 € 

 TOTAL 542,81 € 
   

   
   

Partida 2b.- Unitats interiors   
   

Descripció Unitat Preu unitari 
   

Fan-coil de paret de la casa Schako model SC 413 amb 
ventilador tangencial, termostat, sitema de control, 
muntge i demès accessoris, Subministrament de tots els 

UN 615,76 € 
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elemens que composen el fancoil aixi com elements de 
subjeccio y posada en funcionament 

   
 TOTAL 615,76 € 

   
   

Partida 3.- Sistema d’ emmagatzematge   

   
Descripció Amidament Unitat 

   
   

Acumulador d’ acer per  aigua calenta Vitocell-B 100, amb doble capa 
d’ esmalt Ceraprotect i aïllament tèrmic de poliuretà injectat, 500 litres 
amb : 

UN  

-  2 baines d’ immersió soldades per sondes de temperatura 
-  Colze roscat amb baina d’ immersió per la sonda solar 
-  2 ànodes de protecció de magnesi   
-  Maneguet 1” ½ per muntatge resistència recolzament  
-  2 termòmetres muntats   
-  Suports regulables  2.165,99 € 

   
   

Partida 4. Moviment de terres i perforacions   

Descripció Unitat Preu unitari 
   

Excavació del terreny per fer els pous a on aniran els tubs.La 
perforaracio del terreny sera per fer 1 pou de 100 metres.Reomplert 
del pous amb la sorra extreta. 

UN 165,03 € 

   
Transport al abocador de terres i residus.Transport de terres sobrants 
de l’excavació a l’abocador,amb camió de 12 Tn i temps d’espera per 
a càrrega ala màquina, amb un recorregut de 10 km. 

UN 24,00 € 

 TOTAL 189,03 € 
   

Partida 5.- Sistema de regulació i control   
   

Descripció Unitat Preu unitari 
   

Subministrament i col·locació sistema de regulació electrònic 
(termòstat) Resol TT1, amb capacitat per una sonda d’ entrada 
Pt1000 FKP6 i una sortida de relé . 

UN 55,65 € 

   
Subministrament i col·locació termòstat electrònic sense display 
Resol T20, amb capacitat per dos sondes d’ entrada i tres sortides de 
relé. 

UN 145,06 € 

   
 TOTAL 200,71 € 
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2.- PRESSUPOSTS PARCIALS    
    

CAPITOL 1. INSTAL·LACIÓ GEOTÈRMICA    
    

Partida 1a. Bomba de calor geotèrmica    
    

Descripció Unitat Preu/unitat Subtotal 
    

Subministrament i col•locació de la bomba de calor geotermica (pot calor 6kw i frigor 8 kw), col·locació, P.P. 
d'accessoris per la col·locació i anclatge i comprovació. Pressió màxima de servei 6 bar, cabal volumètric mínim 1,5 
m3/h. Inclou accessoris . 

    
Bomba de calor geotermica Nibe Fighter 1120 1 9.270,00 € 9.270,00 € 
Sistema de purga automàtic per sifó. 1 226,32 € 226,32 € 

Lampista oficial 1ª 0,9 16,83 € 15,15 € 

Lampista oficial 2ª 0,9 14,42 € 12,98 € 

  Preu unitari 9.524,45 € 

    

Subministrament i col·locació maneguet antivibració DN 40.  
    

Maneguet antivibració DN 40. 1 30,80 € 30,80 € 

Lampista oficial 1ª 0,2 16,83 € 3,37 € 
Lampista oficial 2ª 0,2 14,42 € 2,88 € 
  Preu unitari 37,05 € 

    
Subministrament i col·locació maneguet antivibració DN 28.  

    
Maneguet antivibració DN 28. 1 24,50 € 24,50 € 
Lampista oficial 1ª 0,2 16,83 € 3,37 € 
Lampista oficial 2ª 0,2 14,42 € 2,88 € 
  Preu unitari 30,75 € 
    
Subministrament i col·locació maneguet antivibració DN 25.  
    
Maneguet antivibració DN 25. 1 22,00 € 22,00 € 
Lampista oficial 1ª 0,2 16,83 € 3,37 € 
Lampista oficial 2ª 0,2 14,42 € 2,88 € 
  Preu unitari 28,25 € 

Partida 1b.- Sistema hidràulic    
    

Descripció Unitat Preu/unitat Subtotal 
    

    
    
Subministrament i col·locació de la vàlvula de seguretat tarada a 6 bars, inclou accessoris pel muntatge. 

    
Vàlvula de seguretat tarda a 6 bar. 1 18,48 € 18,48 € 
Lampista oficial 1ª 0,2 16,83 € 3,37 € 
Lampista oficial 2ª 0,2 14,42 € 2,88 € 
  Preu unitari 24,73 € 
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Subministrament i col·locació de l’ aixeta de buidat i emplenat, inclou accessoris pel muntatge. 

    

Aixeta de buidat i emplenat de llautó amb anells opressors 1 18,20 € 18,20 € 

Lampista oficial 1ª 0,2 16,83 € 3,37 € 
Lampista oficial 2ª 0,2 14,42 € 2,88 € 
  Preu unitari 24,45 € 
    
Subministrament i col·locació purgador automàtic DN 40.   

    
Purgador automàtic DN 40. 1 12,39 € 12,39 € 

Lampista oficial 1ª 0,2 16,83 € 3,37 € 
Lampista oficial 2ª 0,2 14,42 € 2,88 € 
  Preu unitari 18,64 € 
    
Subministrament i col·locació vàlvula manual de bola DN 40.  

    
Vàlvula manual de bola DN 40 1 13,12 € 13,12 € 
Lampista oficial 1ª 0,2 16,83 € 3,37 € 
Lampista oficial 2ª 0,2 14,42 € 2,88 € 
  Preu unitari 19,37 € 
    
    
Subministrament i col·locació canonada de Polietilé comercial en tira de 38/42 mm amb accessoris pel 
muntatge (colzes, suports...), soldadura i comprovació. 

    
Tub de Polietilé comercial de 38/42 mm. 1 6,98 € 6,98 € 

Materials i elements per soldar (28% preu del tub) 0,28 1,95 € 0,55 € 

Suports i accessoris canonada (84% preu del tub) 0,84 5,86 € 4,93 € 
Lampista oficial 1ª 0,2 16,83 € 3,37 € 
Lampista oficial 2ª 0,2 14,42 € 2,88 € 
  Preu unitari 18,71 € 
    
    
Subministrament i col·locació aïllament tubular flexible Armflex AF espessor 20 mm, per tub de Polietilé de 
38/42 mm. 
    
Aïllament tubular flexible Armflex AF espessor 20 mm, per 
tub de polietilé de 38/42 mm. 

1 8,50 € 8,50 € 

Lampista oficial 1ª 0,2 16,83 € 3,37 € 
Lampista oficial 2ª 0,2 14,42 € 2,88 € 
    
  Preu unitari 14,75 € 
    
Subm. i col. de manometre i termometre per controlar la pressió I temperatura del’aigua . S’inclou p.p. de 
material auxiliar de muntatge. S’inclou p.p.de material auxiliar de muntatge 

    
Termometre i Manometre 1 25,00 € 25,00 € 
Lampista oficial 1ª 0,2 16,83 € 3,37 € 
Lampista oficial 2ª 0,2 14,42 € 2,88 € 
    
  Preu unitari 31,25 € 
Col·locació líquid calor portador Tyfocor-LS. Líquid calor portador subministrat per Nibe fabricant De la 
bomba de calor.colocacio,P.P.,i comprovació 
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Liquid caloportador L 185 120,00 € 120,00 € 
Lampista oficial 1ª 0,2 16,83 € 3,37 € 
Lampista oficial 2ª 0,2 14,42 € 2,88 € 
    
  Preu unitari 126,25 € 

    

Partida 1c.- Sistema d’ emmagatzematge    
    

Descripció Unitat Preu/unitat Subtotal 
    
    

Acumulador d’ acer per  aigua calenta Vitocell-B 100, amb doble capa d’ esmalt Ceraprotect i aïllament 
tèrmic de poliuretà injectat, 500 litres amb : 

-  2 baines d’ immersió soldades per sondes de temperatura  
-  Colze roscat amb baina d’ immersió per la sonda solar   
-  2 ànodes de protecció de magnesi    
-  Maneguet 1” ½ per muntatge resistència recolzament   
-  2 termòmetres muntats    
-  Suports regulables    

    

Acumulador vertical Viessmann model Vitocell-B 100  amb 
elements auxiliars pel muntatge. 

1 2.135,00 € 2.135,00 € 

Paleta oficial 1ª 0,5 16,53 € 8,27 € 
Paleta oficial 2ª 0,5 14,18 € 7,09 € 
Lampista oficial 1ª 0,5 16,83 € 8,42 € 
Lampista oficial 2ª 0,5 14,42 € 7,21 € 

  Preu unitari 2.165,99 € 
    

    
Partida 1d. Moviment de terres i perforacions   

    

Descripció Unitat Preu unitari Subtotal 

    
Excavació del terreny per fer els pous a on aniran els 
tubs.La perforaracio del terreny sera per fer 1 pou de 100 
metres.Reomplert del pous amb la sorra extreta. 

28m3   

    
Perforadora 3 24,00 € 72,00 € 
Paleta oficial 1ª 3 16,83 € 50,49 € 
Paleta oficial 2ª 3 14,18 € 42,54 € 
  Preu unitari 165,03 € 
Transport al abocador de terres i residus.Transport de terres sobrants de l'excavació a l'abocador,amb 
camió de 12 Tn i temps d'espera per a càrrega ala màquina, amb un recorregut de 10 km. 

    
Transport a abocador 1 24,00 € 24,00 € 

  Preu unitari 24,00 € 
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CAPITOL 2. INSTAL·LACIÓ CONVENCIONAL   

    
CAPITOL 1a. Sistema hidraulic    

    
Descripció Unitat Preu/unitat Subtotal 

    
Subministrament i col·locació equip de bombeig marca 
ROCA PC-1035. Potència màxima 80 W , velocitat 3 ( Q = 
1,5 m³/h, Hm = 4,5 m). Inclou accessoris i elements 
auxiliars pel muntatge. 

UT   

    

Bomba Roca PC-1035. 1 274,87 € 274,87 € 

Vàlvula manual de bola DN 18. 2 5,70 € 5,70 € 
Filtre col·lador DN 18. 1 6,14 € 6,14 € 
Vàlvula de retenció DN 18. 1 7,35 € 7,35 € 

Manòmetre vertical, diàmetre 50 mm, escala 0- 25 bar. 2 3,00 € 6,00 € 
Termòmetre bimetàl·lic, de 0 a 120 ºC, beina incorporada. 1 8,02 € 8,02 € 
Lampista oficial 1ª 0,5 16,83 € 8,42 € 

Lampista oficial 2ª 0,5 14,42 € 7,21 € 
  Preu unitari 323,71 € 

    
Subministrament i col·locació vas d’ expansió Vasoflex model 8 AMR-P de 8 litres de capacitat, pressió 
màxima 10 bar i connexió 1”, inclou accessoris. 

    
Vas d’ expansió Vasoflex. 1 42,46 € 42,46 € 
Lampista oficial 1ª 0,2 16,83 € 3,37 € 
Lampista oficial 2ª 0,2 14,42 € 2,88 € 
  Preu unitari 48,71 € 
    
Subministrament i col·locació de la vàlvula de seguretat tarada a 6 bars, inclou accessoris pel muntatge. 

    

Vàlvula de seguretat tarda a 6 bar. 1 18,48 € 18,48 € 
Lampista oficial 1ª 0,2 16,83 € 3,37 € 

Lampista oficial 2ª 0,2 14,42 € 2,88 € 
  Preu unitari 24,73 € 

    
Subministrament i col·locació de l’ aixeta de buidat i emplenat, inclou accessoris pel muntatge. 

    
Aixeta de buidat i emplenat de llautó amb anells opressors 1 18,20 € 18,20 € 
Lampista oficial 1ª 0,2 16,83 € 3,37 € 
Lampista oficial 2ª 0,2 14,42 € 2,88 € 

  Preu unitari 24,45 € 
    

Subministrament i col·locació purgador automàtic DN 28.   

    
Purgador automàtic DN 28. 1 12,39 € 12,39 € 
Lampista oficial 1ª 0,25 16,83 € 4,21 € 
Lampista oficial 2ª 0,25 14,42 € 3,61 € 
  Preu unitari 20,21 € 
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Subministrament i col·locació vàlvula manual de bola DN 28.  

    
Vàlvula manual de bola DN 28 1 11,90 € 11,90 € 
Lampista oficial 1ª 0,2 16,83 € 3,37 € 
Lampista oficial 2ª 0,2 14,42 € 2,88 € 
  Preu unitari 18,15 € 
    
Subministrament i col·locació canonada de coure comercial en tira de 25/28 mm amb accessoris pel 
muntatge (colzes, suports...), soldadura i comprovació. 

    
Tub de coure comercial de 25/28 mm. 1 4,15 € 4,15 € 
Materials i elements per soldar (28% preu del tub) 0,28 1,16 € 0,33 € 
Suports i accessoris canonada (84% preu del tub) 0,84 3,49 € 2,93 € 

Lampista oficial 1ª 0,2 16,83 € 3,37 € 

Lampista oficial 2ª 0,2 14,42 € 2,88 € 

  Preu unitari 13,65 € 

    

Subministrament i col·locació aïllament tubular flexible Armflex AF espessor 20 mm, per tub de coure de 
25/28 mm. 

    

Aïllament tubular flexible Armflex AF espessor 20 mm, per 
tub de coure de 25/28 mm. 

1 5,89 € 5,89 € 

Lampista oficial 1ª 0,2 16,83 € 3,37 € 

Lampista oficial 2ª 0,2 14,42 € 2,88 € 
  Preu unitari 12,14 € 
Subm. i col. de manometre i termometre per controlar la pressió I temperatura del’aigua . S’inclou p.p. de 
material auxiliar de muntatge. S’inclou p.p.de material auxiliar de muntatge 

    
Termometre i Manometre 1 25,00 € 25,00 € 
Lampista oficial 1ª 0,2 16,83 € 3,37 € 
Lampista oficial 2ª 0,2 14,42 € 2,88 € 
    
  Preu unitari 31,25 € 

    
Partida 2b.- Unitats interiors    

    
Descripció Unitat Preu/unitat Subtotal 

    
Fan-coil de paret de la casa Schako model SC 413 amb 
ventilador tangencial, termostat, sitema de control, 
muntge i demès accessoris, Subministrament de tots els 
elemens que composen el fancoil aixi com elements de 
subjeccio y posada en funcionament 
    
Fan-coil de paret de la casa Schako model SC 413 1 600 € 600 € 
Vàlvula manual de bola DN 18. 2 3,97 € 7,94 € 
Lampista oficial 1ª 0,25 16,83 € 4,21 € 
Lampista oficial 2ª 0,25 14,42 € 3,61 € 
  Preu unitari 615,76 € 
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Partida 5.- Sistema de regulació i control    
    

Descripció Unitat Preu/unitat Subtotal 
    

Subministrament i col·locació sistema de regulació electrònic (termòstat) Resol TT1, amb capacitat per una 
sonda d’ entrada Pt1000 FKP6 i una sortida de relé . 

    
Termòstat Resol TT1 1 55,34 € 55,34 € 
Sonda de temperatura Pt1000 FKP6 1 13,84 € 13,84 € 

Lampista oficial 1ª 0,2 16,83 € 3,37 € 
Lampista oficial 2ª 0,2 14,42 € 2,88 € 
  Preu unitari 75,43 € 
    
Subministrament i col·locació termòstat electrònic sense display Resol T20, amb capacitat per dos sondes 
d’ entrada i tres sortides de relé. 
  111,04 € 111,04 € 
Termòstat Resol T20 sense display 1 27,77 € 27,77 € 
Sonda de temperatura FKY 60 1 13,84 € 13,84 € 

Lampista oficial 1ª 0,2 16,83 € 3,37 € 
Lampista oficial 2ª 0,2 14,42 € 2,88 € 
  Preu unitari 145,06 € 
    
    

 

 

3.- PRESSUPOST TOTAL     
     
     

CAPITOL 1. INSTAL·LACIÓ GEOTÈRMICA     
     

CAPÍTOL 1a. Bomba de calor geotèrmica     
     

Descripció Amidament Unitat Preu unitari Import 
     

Subministrament i col•locació de la bomba de 
calor geotèrmica (pot calor 6kw i frigor 8 kW), 
col·locació, P.P. d’accessoris per la col·locació i 
anclatge i comprovació. Pressió màxima de 
servei 6 bar, cabal volumètric mínim 1,5 m3/h. 
Inclou accessoris i elements a  

1 UN 9.524,45 € 9.524,45 € 

     

Subministrament i col·locació maneguets antivibració 
DN 28. 

2 UN 30,75 € 61,50 € 

     

Subministrament i col·locació maneguets antivibració 
DN 40. 

2 UN 37,05 € 74,10 € 

     
Subministrament i col·locació maneguets antivibració 
DN 25. 

2 UN 28,25 € 56,50 € 

     

   Total  9.716,55 € 
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Partida 1b.- Sistema hidràulic     
     

Descripció Amidament Unitat Preu unitari Import 

     
Subministrament i col·locació de la vàlvula de 
seguretat tarada a 6 bars, inclou accessoris pel 
muntatge. 

1 UT 24,73 € 24,73 € 

     
Subministrament i col·locació de l’ aixeta de buidat i 
emplenat, inclou accessoris pel muntatge. 

1 UT 24,45 € 24,45 € 

     
Subministrament i col·locació purgador automàtic DN 
40. 

1 UT 18,64 € 18,64 € 

     

     
Subministrament i col·locació vàlvula manual de bola 
DN 40. 

4 UT 19,37 € 77,48 € 

     
     
Subministrament i col·locació canonada de Polietilé 
comercial en tira de 40 mm amb accessoris pel 
muntatge (colzes, suports...), soldadura i comprovació. 

145 ML 18,71 € 2.712,95 € 

     
Col·locació líquid calor portador Tyfocor-LS. Líquid 
calor portador subministrat per Nibe fabricant De la 
bomba de calor.colocacio,P.P.,i comprovació 

185 L 0,65 € 120,25 € 

     
Subministrament i col·locació aïllament tubular flexible 
Armflex AF espessor 20 mm, per tub de polietilé de 40 
mm. 

8 ML 21,32 € 170,56 € 

     
Subm. i col. de manometre i termometre. controlar la 
pressió I temperatura del’aigua a la canonada de 
sortida de la bomba. S’inclou p.p. de material auxiliar 
de muntatge. S’inclou p.p.de material auxiliar de 
muntatge 

2 UT 31,25 € 62,50 € 

   Total  3.211,56 € 
     

     
Capítol 2.- Instal·lació convencional     

     
Partida 2a.- Sistema hidràulic     

     
Descripció Amidament Unitat Preu unitari Import 

     
     
Subministrament i col·locació equip de bombeig marca 
Roca model PC-1035. Potència màxima 80 W , 
velocitat 3 ( Q = 1,5 m³/h, Hm = 4,5 m). Inclou 
accessoris i elements auxiliars pel muntatge. 

2 UT 274,87 € 549,74 € 

     
Subministrament i col·locació vas d’ expansió Vasoflex 
model 8 de la marca Roca de 8 litres de capacitat, 
pressió màxima 10 bar i connexió 1”, inclou 
accessoris. 

1 UT 48,71 € 48,71 € 

     
Subministrament i col·locació de la vàlvula de 
seguretat tarada a 6 bars, inclou accessoris pel 
muntatge. 

1 UT 24,73 € 24,73 € 

     
Subministrament i col·locació de l’ aixeta de buidat i 
emplenat, inclou accessoris pel muntatge. 

1 UT 24,45 € 24,45 € 
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Subministrament i col·locació purgador automàtic DN 
28. 

1 UT 20,21 € 20,21 € 

     

Subministrament i col·locació vàlvula manual de bola 
DN 28. 

4 UT 18,75 € 75,00 € 

     
     
Subministrament i col·locació vàlvula manual de bola 
DN 25. 

2 UT 13,52 € 54,08 € 

     
     
Subministrament i col·locació canonada de coure 
comercial en tira de 22/25 mm amb accessoris pel 
muntatge (colzes, suports...), soldadura i comprovació. 

4 ML 10,55 € 42,20 € 

     
Subministrament i col·locació canonada de coure 
comercial en tira de 25/28 mm amb accessoris pel 
muntatge (colzes, suports...), soldadura i comprovació. 

40 ML 13,65 € 546,00 € 

     
Subministrament i col·locació aïllament tubular flexible 
Armflex AF espessor 20 mm, per tub de coure de 
22/25 mm. 

4 ML 11,06 € 44,24 € 

     
Subministrament i col·locació aïllament tubular flexible 
Armflex AF espessor 20 mm, per tub de coure de 
25/28 mm. 

40 ML 12,14 € 485,60 € 

     
Subm. i col. de manometre i termometre. controlar la 
pressió I temperatura del’aigua a la canonada de 
sortida de la bomba. S’inclou p.p. de material auxiliar 
de muntatge. S’inclou p.p.de material auxiliar de 
muntatge 

2 UT 31,25 € 62,50 € 

   Total  1.977,46 € 

     
     

     
Partida 2b.- Unitats interiors     

     

Descripció Amidament Unitat Preu unitari Import 
     

Fan-coil de paret de la casa Schako model SC 413 
amb 
ventilador tangencial, termostat, sitema de control, 
muntge i demès accessoris, Subministrament de 
tots els 
elemens que composen el fancoil aixi com 
elements de 
subjeccio y posada en funcionament 

1 UN 615,76 € 615,76 € 

     
   Total  615,76 € 
     

     

Partida 3.- Sistema d’ emmagatzematge     
     

Descripció Amidament Unitat Preu unitari Import 
     

     
Acumulador d’ acer per  aigua calenta Vitocell-B 100, 
amb doble capa d’ esmalt Ceraprotect i aïllament 
tèrmic de poliuretà injectat, 500 litres amb : 

1 UN 2.165,99 € 2.165,99 € 
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-  2 baines d’ immersió soldades per sondes de temperatura   

-  Colze roscat amb baina d’ immersió per la sonda solar    
-  2 ànodes de protecció de magnesi     

-  Maneguet 1” ½ per muntatge resistència recolzament    
-  2 termòmetres muntats     
-  Suports regulables     

     
   Total  2.165,99 € 
     
     
     

Partida 4. Moviment de terres i 
perforacions 

    

     
Descripció Amidament Unitat Preu unitari Import 

     
Excavació del terreny per fer els pous a on aniran els 
tubs.La perforaracio del terreny sera per fer 1 pou de 
100 metres.Reomplert del pous amb la sorra extreta. 

1 UN 165,03 € 165,03 € 

     
Transport al abocador de terres i residus.Transport de 
terres sobrants de l’excavació a l’abocador,amb camió 
de 12 Tn i temps d’espera per a càrrega ala màquina, 
amb un recorregut de 10 km. 

1 UN 24,00 € 24,00 € 

   Total  189,03 € 

     
Partida 5.- Sistema de regulació i control     

     
Descripció Amidament Unitat Preu unitari 

     
Subministrament i col·locació sistema de regulació 
electrònic (termòstat) Resol TT1, amb capacitat per 
una sonda d’ entrada Pt1000 FKP6 i una sortida de 
relé . 

1 UN 55,65 € 55,65 € 

     
Subministrament i col·locació termòstat electrònic 
sense display Resol T20, amb capacitat per dos 
sondes d’ entrada i tres sortides de relé. 

1 UN 145,06 € 145,06 € 

     
   Total  200,71 € 
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Instal·lació amb bomba de calor geotèrmica

Instal·lació geotermica
Bomba de calor geotermica 9.716,55 €
Sistema hidràulic 3.211,56 €
Total capítol 1 12.928,11 €

Instal·lació convencional
Sistema hidràulic 1.977,46 €
Unitats interiors 615,76 €
Total capítol 2 2.593,22 €

Instal·lació de climatització
Sistema d’ emmagatzematge 2.165,99 €
Moviment de terres 189,03 €
Sistema de regulació i control 200,71 €
Total capítol 3 2.555,73 €

Total pressupost 18.077,06 €

Pressupost d’ execució material 18.077,06 €
Despeses generals (13%) 2.350,02 €
Benefici industrial (6%) 1.084,62 €
Pressupost d’ execució per contracte sense IVA 21.511,70 €
IVA (16%) 3.441,87 €
Pressupost d’ execució per contracte 24.953,57 €
Pressupost d’ execució amb subvenció 17.467,50 €

El cost total de la instal·lació serà de:
17.467,50 €

RESUM DEL PRESSUPOST 
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