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1 Localitzzi la seva coberta a
al mapa
Buscar la ubicació de la coberta on es vvolen instal·lar les plaques tèrmiquess de les seg
güents
mane
eres:
‐

Introduir l’adreça
l
de l’emplaçame nt a la barra del buscado
or i prémer ell botó lupa.

‐

Introduir les coorden
nades de l’e
emplaçamen
nt (p. ex.: 41.387, 2.1700) a la barrra del
buscadorr i prémer el botó lupa.

‐

Realitzar l’enquadram
ment al map
pa per busca
ar la coberta
a desplaçantt el cursor amb
a
el
botó esqu
uerra del mo
ouse pressio nat i amplian
nt o reduint la imatge am
mb els icones
s “+” o
”-“.

‐

Seleccion
nar la cobertta posicionan
nt el cursor a sobre i prressionar el botó esquerrre del
mouse.

Barra
buscadorr

Reduïr/
ampliar ma
apa
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2 Instal·la
ació solarr
2.1 Angle
e d’inclinaciió dels pane
ells

La in
nclinació òptiima per capttar la màxima radiació so
olar anualmeent donant
prefeerència als dies
d d’hivern és de 45º. Aquesta
A
és la
a inclinació qque s’utilitzarà per
defeecte.
Es po
ot modificar aquest valorr. Per exemp
ple, en el cas de voler inteegrar millor els
paneells amb l’edificació .
2.2 Orien
ntació de la coberta
Sele
eccionar en el desplegab
ble l’orientac
ció de la coberta; és la d irecció on miraran
m
els panells fotov
voltaics:

P defecte el programa sselecciona l’o
Per
opció més òp
ptima: Sud 00º.
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2.3 Supe
erfície diponible per plaq
ques (m²)
Intro
oduir la supe
erfície en m²² disponible per ubicar plaques
p
fotovvoltaiques. L’espai
L
desstinat a aquest ús, hauria
a d’estar lliurre d’ombres per captar laa màxima ra
adiació
sola
ar.
Si es
e desconeix
x aquesta da
ada, es pot calcular
c
mitjançant el mappa prement el text
“(utilitza el mapa
a per dibuixa
ar l’àrea)”

D
Dibuixar
l’àrea disponible clicant amb
b el botó esquerra a cadaa un dels ex
xtrems
de la coberta,, tancant-la p
prement altre
e cop el primer punt.

E cas d’error en el dibuixx prémer el botó
En
b
“esborra
ar”

i tornar a

dibuixar la superfície.
A
Amb
l’àrea disponible dibuixada, clicar “gua
ardar i tornnar al form
mulari”
per anotar el valor
v
de sup
perfície i conttinuar amb el punt següeent.

entatge de cobertura
c
so
olar
2.4 Perce
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‐

Mínima per
p ACS sego
ons CTE

La contrib
bució solar mínima
m
d’ACSS (Aigua Cale
enta Sanitària) segons el CTE (Codi Tè
ècnic
d’Edificacció) és la fraccció entre elss valors anuaals de l’energ
gia solar apoortada exigida i la
demandaa energètica anual, obtin guts a partirr de valors mensuals.
Aquests valors
v
estan indicats en ttaules en la secció
s
HE4 de
el Documentt Bàsic HE de
el CTE
i van del 30% al 70% en
e funció dee la demandaa de litres/dia
a d’ACS, del combustible
e de
qui la
suport uttilitzat (Gasoil, Gas natur al... o electriicitat) i de la zona climàtiica on s’ubiq
instal∙laciió com es po
ot apreciar enn les següents taules (Barcelona està i nclosa en la zona
climàtica II
I ):

‐

Màxima per
p cobrir ne
ecessitats d’A
ACS
En cas dee seleccionar “màxim perr cobrir necessitats d’ACS
S” s’utilitzaràà el 100% per
generar el
e càlcul.
Cal tenir en
e compte que,
q si en alggun mes de l’any la contribució solar ssobrepassa el
e
110% de la demanda energètica o en més de tres mesos el
e 100%, s’haauran d’adop
ptar
nt
mesures per tal de disssipar aquessts excedentss, mitjançantt equips espeecífics, tapan
parcialmeent els captadors o desviiant els excedents energè
ètics a altress aplicacions..

‐

Valor intrroduït per l’u
usuari
Si es desittja es pot inttroduir un vaalor definit per
p l’usuari.
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3 Tipus de
d panell
Sele
eccionar el tiipus de pane
ell solar tèrmic desitjat.



Capta
ador solar plla

Tipus de panell seeleccionat pe
er defecte.
Consisteix en una caixa plana metàl∙lica que allotja elss dispositius
necesssaris per a laa circulació d'un
d fluid, qu
ue s'escalfa aal seu pas pe
el
panelll.
És l’opció més ecoonòmica.



Pane
ell tubs de bu
uit

La superfície capttadora està aïllada de l'exterior perr un doble tub de
ue els
vidre que crea uuna càmera al buit. Són 196% més eficients qu
pre els
captadors plans pper la seva forma cilíndrica que fa rebre semp
raigs perpendiculaarment.
El pre
eu d’aquest ttipus de panell és entre un
u 40% i un 550% superio
or a un
panelll convencionnal.
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4 Ús de l’’energia solar
s

Selecccioni l’ús a què
q vol destinar les plaquues solars:
‐

Aigua calenta sanitària

‐

ó
Calefacció
4.1 Aigu
ua Calenta Sanitària
S

C
Criteri
de consum:
Seleccionar l’ús a què estàà destinat l’e
edifici:

En funció del criteri de coonsum selecccionat, al seg
güent punt ess demanarà el
essari per determinar la ddemanda mitja
núm. de persones, llits, seerveis... nece
d’aigua calentta (litres/diaa).
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Temperatura d’aigua caleenta
erant
Per defecte es suposa unaa temperatura de l’aigua calenta de 445º . Conside
om a adequa
ats per l’ús eels valors com
mpresos entrre 30º i 45º.
co

5 Sistema
a auxiliar

Indicaar la font d’eenergia previista o utilitzaada actualme
ent per escallfar l’aigua saanitària i/o per
p la
calefaacció que serà utilitzada com a suporrt de la instal∙lació solar.

6 Generi el càlcul
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7 Resulta
ats
Es mostren els se
egüents resu
ultats:
Enerrgia
gia solar tèrm
mica a l'any (kWh)
(
Energ
Perce
entatge d'esttalvi anual (%
%)
Cobe
ertura anual d'aigua
d
calen
nta (%)
Cobe
ertura anual de
d calefacció
ó (%)
Econ
nomia
Estalvvi anual (€)
Inversió inicial (€))
Recu
uperació de la
a inversió (anys)
Medi ambient
Estalvvi en emissio
ons de CO2 (Kg CO2 / an
ny)

8 Imprimir, descarregar resu
ultats
Clicant els següents icones, es
e pot imprim
mir, descarreg
gar en pdf o enviar per ccorreu electrò
ònic
els re
esultats:

9 Tornar a calcularr
En ca
as d’error en la introducció de dades o disconform
mitat amb els
s resultats poot modificar els
e
valorss introduits d’entrada
d
clic
cant el botó ““Tornar a CA
ALCULAR”.
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