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L’empresa santpedorenca Do-
mini Ambiental és pionera en el
desenvolupament d’un seguidor
solar per a plaques solars tèrmi-
ques (les usades per escalfar aigua
apro!tant l’escalfor del sol) que !ns
ara només s’aplicaven en panells
fotovoltaics (generen electricitat
gràcies a la llum del sol). El segui-
dor solar permet que els panells es-
tiguin sempre encarats al sol i s’a-
pro!ti al màxim la seva energia i
d’aquesta manera millori el ren-
diment energètic que s’obté de
les plaques tèrmiques convencio-
nals que tenen una orientació !xa.

Pintó explica que l’empresa ha
treballat un any i mig per desen-
volupar aquest seguidor que tam-
bé incorpora la tecnologia de tub
de buit, que «millora l’e!ciència en
l’escalfament de l’aigua perquè
evita pèrdues de calor enfront de

les plaques convencionals que
són les que s’instal·len a la majo-
ria d’edi!cis». Pintó assegura que
amb els panells convencionals,
quan estat encarats al sud, «en el
millor dels casos només s’apro!-
ta l’energia del sol tres o quatre ho-
res, però la necessitat d’aigua ca-
lenta hi és les "# hores del dia. Això
fa que es necessitin grans acu-
muladors d’aigua calenta». Amb el
seguidor que ha desenvolupat
Domini Ambiental, en canvi, l’e-
nergia solar s’apro!ta des de pri-
mera hora del matí !ns que el sol
es pon, de manera que s’escalfa
més aigua i es necessiten acumu-
ladors de menys capacitat. Se-
gons Pintó, el seguidor solar per-
met generar «el $%& més d’energia
que en el cas de les plaques !xes
a les teulades ocupant el '$&
menys d’espai». En el seguidor
estàndard les plaques ocupen $#

metres quadrats, tenen () capta-
dors i una potència total de #* kW.
Aquesta energia equival a (#.***
litres de gasoil o ((.$** metres
cúbics de gas natural, i  dóna l’ai-
gua calenta necessària per a la
calefacció, els usos sanitaris i es-
calfar la piscina d’un habitatge de
!ns a $** m".  Una altra de les no-
vetats que incorpora el panell és
que quan no es necessita més ai-
gua calenta queda d’esquena als
rajos solars i deixa de funcionar. En
el cas de les plaques convencio-
nals, quan no es necessita més es-
calfor, i per evitar que s’espatllin,
s’usen dissipadors de calor que
consumeixen electricitat.

L’inconvenient, però, és que els
seguidors necessiten un gran su-
port i no es poden instal·lar a les
teulades, de manera que l’ús per a
edi!cacions residencials més ade-
quat és per a cases aïllades, urba-

nitzacions o edi!cis on hi
hagi prou espai per ins-
tal·lar el panell. A part de
l’ús residencial, segons
Pintó la solució desen-

volupada per Domini
Ambiental també és

«ideal» per a indústries que
consumeixen grans quanti-

tats d’aigua calenta com plan-
tes embotelladores, escorxa-

dors... i també per a ins-
tal·lacions esportives o cen-
tres sanitaris. 

Una altra de les novetats que in-
corpora el panell és il·luminació
led al seu voltant que permet que
durant la nit pugui actuar com a fa-
nal i dóna la possibilitat d’incor-
porar-hi elements propis com la
imatge corporativa de les empre-
ses o col·lectius que el comprin al
llarg del seu perímetre. El panell
està connectat amb tubs subter-
ranis i aïllats amb un grup de
bombeig que fa pujar l’aigua freda
!ns als tubs de buit i porta la ca-
lenta !ns a l’acumulador que per-
met regular la temperatura. El pa-
nell s’aguanta en un suport de
tres o sis metres d’alt de manera
que per sota seu hi poden transi-
tar persones i vehicles. Precisa-
ment també és en el suport on hi
ha el programari i maquinari que
a través d’un complex algoritme
determina quina ha de ser la po-
sició exacta del panell per apro!-
tar el màxim de l’energia solar.

Desenvolupar panells mixtos
Domini Ambiental actualment
també està treballant per tal que
l’actual suport giratori pugui com-
binar les plaques tèrmiques amb
les fotovoltaiques. D’aquesta ma-
nera, assegura Pintó, el panell serà
«totalment independent (actual-
ment ha d’estar connectat a la
xarxa elèctrica per fer la rota-
ció i el bom-
beig d’aigua) i

a part d’aigua calenta també ge-
nera l’electricitat que consumeix
una llar de $** metres quadrats».
Segons Pintó, si es disposa dels
acumuladors d’aigua calenta ne-
cessaris i bateries elèctriques, amb
un dia de funcionament del panell
un habitatge tindria prou energia
per tres dies de pluja o sense sol. 

Una altra possibilitat energèti-
ca del seguidor és la generació
d’aire condicionat, de manera que
el seguidor també «s’amortitza
durant l’estiu que és quan fa més
calor i es disposa de més llum so-
lar». Pintó explica que a través
d’un procés químic, amb una mà-
quina d’absorció, l’aigua calenta ge-
nera fred i s’obté aire condicionat.

L’empresa desenvolupadora d’a-
questa innovació, Domini Am-
biental, es va crear l’any "**" i for-
ma part del Grup Aquacenter, que
també engloba Catalana de Per-
foracions, fundada el (+%), Elèc-
trica Pintó, creada el (+'#, i Gestió
Solar Sostenible, fundada ara fa
dos anys. L’any passat, el grup va
rebre el Premi Cambra de Co-
merç de Manresa en reconeixe-
ment de la seva tasca. 
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La bagenca Domini Ambiental és pionera a
fer seguidors solars per a plaques tèrmiques

La innovació millora el rendiment dels panells perquè aprofita la totalitat d’hores amb sol per escalfar l’aigua!
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El funcionament del seguidor solar tèrmic


