
Raigs solars que donen calor a la vida

INSTAL·LACIÓ 

SOLAR TÈRMICA



 ■ Font energètica gratuïta i inesgotable. 

 ■ No genera contaminants. 

 ■ Es pot aplicar amb sistemes mixtes.

 ■ Fiabilitat i durabilitat.

 ■ Òptims rendiments. 

 ■ Fàcils i baixos costos de muntatge.

 ■ Elevat estalvi energètic (factura del gas, gasoil 
o electricitat menor).

 ■ Autonomia energètica.

 ■ Vida útil mínim de 30 anys.

 ■ Sense fluctuacions del preu del mercat 
energètic. 

Solar Fotovoltaica per Autoconsum

Solar Fotovoltaica Autònoma

Solar Tèrmica

Geotèrmia

Aerotèrmia

Biomassa

Minieòlica

La radiació solar és la responsable de què el nostre planeta 
rebi una aportació energètica contínua d’aproximadament 
1.367W/m2. Aquest valor rep el nom de constant solar 
i, al cap d’un any, equivaldria a 20 vegades l’energia 
emmagatzemada en totes les reserves de combustibles 
fòssils del món. 

La capacitat de transformar els rajos solars en calor és, 
precisament, el principi elemental en el què es basa aquesta 
font d’energia renovable.  

Des de Domini Ambiental volem ajudar-lo a realitzar un 
nou projecte per tal que a partir d’ara pugui fer de l’energia 
solar, no només un model energètic respectuós amb 
l’entorn, sinó també un model d’inversió molt rentable.

 

Solar Fotovoltaica Connectada a Xarxa

Tilopogia: 

 
 
Classificació segons el tipus de circulació: 

- Sistema tancat de circulació natural 
(amb termosifó):

L’aigua cirula de forma natural. Es sol utilitzar 
nomes per instal·lacions de petites dimensions.  

Segons la temperatura, els sistemes solars tèrmics poden ser de baixa o mitjana i alta temperatura. Els 
sistemes proposats des de Domini Ambiental, però, són els de baixa temperatura, aquells en els què 
el fluid escalfat no sobrepassa els 100ºC. S’utilitza per a la producció d’aigua calenta sanitària, la calefacció 
d’edificis, la climatització de piscines, etc. 

 - Sistema tancat de circulació forçada: 

Funciona amb una bomba que s’acciona amb 
un termòstat. El cost és més elevat, però 
s’aconsegueixen grans volums d’aigua calenta i, per 
tant, més bon rendiment. 

En els casos que es pugui garantir que les temperatures no baixaran fins a provocar gelades, es pot realitzar 
un circuit obert o directe. 

Consums

Aigua de
la xarxa

Dipòsit amb
intercanviador

Col·lector solar

Aigua de la xarxa

Col·lector solar Dipòsit amb intercanviador 
(termosifó)

Consums



Funcionament  
De manera molt esquemàtica, el sistema d’energia solar 
tèrmica funciona de la següent manera: el col·lector o 
panell solar capta els rajos del sol, absorbint d’aquesta 
manera la seva energia en forma de calor. A través del 
col·lector fem passar un fluid de manera que aquest eleva 
la seva temperatura i és emmagatzemat o directament 
portat al punt de consum. 

Aplicacions  
L’energia solar és concebuda com un sistema de suport al sistema de generació principal. 

Les aplicacions més esteses d’aquesta tecnologia són l’escalfament d’aigua sanitària (ACS), la 
calefacció per terra radiant i el preescalfament d’aigua per a processos industrials. 
Altres aplicacions més esteses són l’escalfament d’aigua per a piscines i usos emergents com el de 
climatització o fred solar alimentant a bombes d’absorció. 

Climatització de piscines  
-   Allargament de la temporada de bany.  
-   Augment de la temperatura fins als 23-28ºC (rang de confort). 
-   Eficient, net i econòmic.
-   Utilització de captadors de polipropilè per baixa temperatura.
-   Material òptim per a treballar amb clor i amb radiació UV. 
-   Superfície de captació del 70% de la superfície de la piscina. 

Aigua calenta sanitària (ACS)  
-   És l’aplicació més habitual dels sistemes solars, gràcies a la seva rendibilitat. 
-   Treballa amb temperatures de 50-60ºC.
-   Els col·lectors escalfen el fluid tèrmic, el qual cedeix tot el calor al bescanviador de 
l’acumulador. Aquest fa un preescalfament i la temperatura de subministrament d’ACS 
s’acaba d’assolir amb el sistema de recolzament.

Sistemes de calefacció  
Gràcies a l’estalvi d’energia de més del 25% resulta molt habitual emprar aquest tipus 
d’instal·lacions per a cobrir part de la demanda de calefacció. A més a més, aquests equips 
solen ser compatibles amb la producció d’aigua calenta sanitària. 

En aquests casos els sistemes més emprats són:

-   Terra radiant: Principalment emprat en obra nova i en rehabilitacions integrals on calgui 
substituir o modificar els paviments. 
-   Radiadors: Molt adients per a espais amb passadissos amplis, escales, etc.
-   Fancoils: Ideal per a espais d’ús intermitent, com ara la climatització d’oficines. 

FUNCIONAMENT MIX  
El fet de tenir tres aplicacions diferenciades d’ús i un únic camp de captació solar obliga a establir un protocol 
de prioritats de funcionament. En primer lloc es dóna prioritat a l’escalfament de l’acumulador solar d’ACS fins 
arribar a la temperatura de preparació; un cop assolida aquesta temperatura, el sistema solar injecta l’energia 
sobrant al dipòsit d’inèrcia del sistema de calefacció escalfant-lo fins a la temperatura adequada per al seu 
ús. Un cop assolida, el control de calefacció aprofita l’energia emmagatzemada al dipòsit per enviar-la als 
elements calefactors (fancoils, terra radiant, etc.) fins esgotar-la, moment en què es posa en marxa la caldera 
convencional aportant l’energia extra que necessita el sistema de calefacció.  
Si en algun moment es produís el cas que tant el sistema d’ACS com el de calefacció no poguessin absorbir 
tota la producció solar, entraria en marxa el circuit de piscina.

Col·lectors Solars 
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El col·lector solar és l’element encarregat de captar l’energia solar, convertir-la en energia 
tèrmica i cedir-la al fluid caloportador o tèrmic que corre pel seu interior. 

Es diferencien dels sistemes solar fotovoltaics ja que aquests utilitzen mòduls fotovoltaics que 
transformen les radiacions solars en electricitat, i no en energia tèrmica o calor.

         C O L· L E C T O R S  S O L A R S



Tipologia
En quant a la tipologia, a Domini Ambiental ens centrem en els col·lectors sense concentració, dividits en:  

 COL·LECTORS DE TUBS DE BUIT 

El principi de funcionament d’aquests col·lectors és l’efecte aïllant que produeix el 
buit.  

S’utilitza per a zones especialment fredes o per aplicacions de calefacció i/o 
climatització, a més de garantir l’aigua calenta sanitària.

Les seves principals característiques i/o avantatges són:
- Mantenen la calor fins i tot quan les temperatures externes són molt baixes. 
- Els tubs són d’acer inoxidable, el que garanteix una major resistència al desgast.  
- El mirall situat a la part inferior permet aprofitar la radiació solar.  
- La seva instal·lació és més ràpida i versàtil que altres tipologies.

El fluid caloportador és aquell que circula pels conductes del col·lector transferint l’energia 
tèrmica rebuda en el seu pas a una altra part del sistema, generalment a l’acumulador.

Pot ser de quatre tipus diferents: aigua natural, aigua amb anticongelant, derivats del petroli o 
líquids orgànics sintètics, o olis de silicona. 

 F L U I D  C A L O P O R TA D O R

Carcassa   Aïllant de fibra de vidre 
Tub de vidre exterior   
Espai buit entre tubs  

 COL·LECTORS PLÀSTICS

Estan fabricats amb polipropilè i són molt econòmics. Gràcies al seu disseny flexible, 
permeten encaixar-se a diverses superfícies i amb diferents dimensions.  

Ideal per a temperatures entre 25 i 40ºC per escalfar piscines. 

En aquest cas és l’aigua de la piscina la que circula per l’interior dels captadors, 
augmentant la seva temperatura fins a 6ºC i transportant d’aquesta manera 
l’energia captada del Sol de retorn. 

Tubs de coure

 
 FUNCIONAMENT 

El funcionament d’aquest sistema es basa en el fenomen anomenat convecció, és a dir, per la variació de 
la densitat del fluid caloportador provocat pel canvi de temperatura d’aquest. Com hem vist en l’esquema 
d’abans, el fluid s’escalfa als captadors, tornant-se menys dens i pujant fins al dipòsit per cedir el calor a 
l’aigua. Allà es refreda, augmenta de densitat i, en conseqüència, descendeix a la part baixa del panell, 
iniciant-se de nou el procés.  

Un col·lector amb termosifó és un equip compacte i prefabricat que es comercialitza com una unitat 
completa que pot estar compost per un o varis col·lectors solars tèrmics acoblats hidràulicament a un 
dipòsit acumulador. Aquests col·lectors o panells poden ser tant plans com amb tubs de buit o heat pipe. 

Col·lectors amb termosifó

 ■ Solució energètica sostenible.

 ■ Alta durabilitat, eficiència i rendibilitat.

 ■ No requereix alimentació elèctrica.

 ■ No necessita bomba d’aigua.

 ■ No ocupa espai a l’interior de l’habitatge.

 ■ El muntatge és relativament més fàcil.

 ■ En instal·lacions petites és més 
econòmic que altres sistemes. 

 COL·LECTORS DE PLACA PLANA

El principi de funcionament d’aquest tipus de captadors és l’efecte hivernacle produït per 
la coberta de vidre que evita la fuga a l’exterior de la radiació emesa pel Sol.   

En aquesta tipologia s’ha de tenir en compte la bona col·locació en referència a la 
orientació i inclinació.  

S’utilitzen de forma àmplia en sistemes solars domèstics, per temperatura inferiors a 
100ºC. Especialment per ACS, calefacció de baixa temperatura i climatització de piscines. 

Marc d’alumini aïllant   Coberta de vidre 
Placa absorbidora    Aïllant de poliuretà 
Conductes de coure



Pel què fa a les canonades emprades en instal·lacions solars, normalment caldrà distingir entre dos circuits: 
primari (captadors-bescanviador) i secundari (acumulador-consum).

A l’hora de l’elecció del material de les canonades, cal tenir en compte: les dilatacions, la corrosió i la 
incompatibilitat entre materials. 

Canonades pel fluid caloportador

C I R C U I T  H I D R À U L I C

El circulador o bomba de recirculació és l’element de la instal·lació solar tèrmica encarregat de moure 
el fluid del circuit primari a d’altres circuits tancats de la instal·lació com ara el circuit entre acumulador i 
bescanviador exterior, anells de recirculació d’ACS, circuits de calefacció, etc.

 El circulador està constituït per dues parts diferenciades: 
 a)  Un cos hidràulic fabricat amb diferents materials que alberga al rodet d’impulsió. 
 b)  Un motor elèctric fixat al cos hidràulic que acciona el rodet d’impulsió. Són del tipus  
                      d’inducció i s’alimenten amb tensions de 240V de corrent altern monofàsic i/o 380V   
       trifàsic amb una freqüència de 50Hz. 

 

Circulador / Bomba circulatòria 

a)  Vàlvules reguladores de cabal: Aquest tipus de vàlvula està dissenyat per produir pèrdues de 
càrrega al fluid fet que permet adaptar el cabal de la línia al desitjat. Alhora disposa de mecanismes que 
permeten verificar el cabal circulant, la pèrdua de càrrega provocada, la velocitat del fluid, etc. 
Actualment hi ha les vàlvules d’equilibrament i els reguladors de cabal. 

b)  Vàlvula de tres vies motoritzada: Aquesta vàlvula té la missió de desviar el fluid principal a dues 
zones diferents del circuit hidràulic. Està formada per un cos hidràulic de tres vies i un motor elèctric. 
 
c)   Vàlvula mescladora de tres vies: S’utilitza per obtenir un cabal de fluid a una temperatura 
concreta i constant mitjançant la mescla de dos fluids a diferents temperatures, fred i calent.  
 
d)   Vàlvules d’aïllament o de tall: Tenen la funció d’aïllar qualsevol element de la resta de la 
instal·lació per a poder reparar-lo o canviar-lo per un de nou sense necessitat de buidar tot el circuit. El tipus 
més representatiu és l’anomenat “d’esfera”. 
 
e)   Vàlvules antiretorn o de retenció: Aquesta vàlvula deixa circular el fluid en un únic sentit; si 
per qualsevol circumstància es produís una circulació en sentit contrari, la vàlvula es tanca i impedeix la 
circulació. El tipus més comú és la “de comporta”. 
 
f)   Vàlvula de seguretat:  És un dispositiu d’obertura d’un circuit que actua per l’efecte de la pressió o de 
l’acció combinada de pressió i temperatura. 
Les instal·lacions solars tèrmiques disposaran, com a mínim, d’una vàlvula de seguretat per a protegir el 
circuit primari solar i una altra vàlvula al circuit secundari. A més, s’instal·laran vàlvules de seguretat en 
cadascuna de les bateries dels captadors solars. 

Vàlvules específiques

A les instal·lacions solars s’hi ha de col·locar purgadors als punts alts de la sortida de les bateries dels 
captadors i a tots els llocs de la instal·lació on s’hi puguin acumular “bombolles” d’aire. Sinó, l’aire provoca 
un tap a la canonada i evita la circulació lliure del fluid, de tal manera que la calor no es transmet des del 
generador fins la unitat terminal. 

Purgador

B E S C A N V I A D O R  D E  C A L O R

El bescanviador de calor és l’element de la instal·lació encarregat de transferir el calor 
generat als captadors solars a l’aigua del dipòsit mitjançant el moviment forçat del fluid 
termòfor sense que hi hagi mescla dels dos fluids.  

Els bescanviadors poden trobar-se dins o fora de l’acumulador depenent de la complexitat 
de la instal·lació.

L’acumulador és l’element de la instal·lació on s’emmagatzema l’energia tèrmica, produïda 
pel camp solar. Aquest element és necessari a les instal·lacions solars tèrmiques degut a què 
ens permet utilitzar l’aigua calenta en qualsevol moment del dia independentment del nivell 
instantani de la radiació solar.

 D I P Ò S I T  A C U M U L A D O R

La majoria estan fabricats en acer al carboni o acer inoxidable i dotats d’una sèrie de boques 
de connexió. La superfície exterior ha d’estar coberta d’un aïllament tèrmic per evitar les 
pèrdues de la calor cap a l’exterior.

Generalment un bon acumulador solar és capaç de mantenir l’energia durant 3 dies si està 
instal·lat a l’interior de l’habitatge. 

Consisteix en una successió de làmines de metall 
connectades de manera que entre la primera i la 
segona placa circula un fluid, entre la segona i la 
tercera un altre i així successivament. 

Constituït per dos tubs concèntrics de 
diàmetres diferents. El fluid calent circula 
per l’interior dels tubs i el fluid fred passa per 
l’espai lliure entre aquests i la carcassa. 

- Bescanviador tubular - Bescanviador de plaques



- Segons la posició física de col·locació:  

a)  Verticals: És la posició més habitual. Afavoreix l’estratificació de l’aigua, acumulant-se la més calenta a 
la part superior i la més freda a la part inferior del dipòsit. Això permet donar un subministrament instantani 
d’aigua a temperatura de servei. 
La capacitat oscil·la entre 150 i 500 litres per habitatges familiars i de 1.000 a 7.000 litres per a 
instal·lacions col·lectives. 

b)  Horitzontals: S’utilitza en equips solars compactes per termosifó, grans acumuladors o llocs amb 
dificultats d’espai. 
Cal remarcar que en aquesta posició de l’acumulador, l’aigua no té capacitat d’estratificar-se per temperatura, 
un fet que comporta no poder disposar d’una capa superior d’aigua a la temperatura d’utilització fins que tot 
el dipòsit hagi estat escalfat.  
La capacitat oscil·la entre 150-400 litres per habitatges domèstics, arribant als 12.000 per a grans volums. 

 

- Segons la configuració del sistema d’escalfament: 

a)  Acumulador d’ACS: L’escalfament es produeix externament al dipòsit i aquest es destina únicament 

a emmagatzemar-la. 

b)  Acumulador-productor d’ACS: L’acumulació i el sobreescalfament de l’aigua es produeixen en el 
mateix dipòsit mitjançant el bescanviador de calor que porta incorporat. 

- Segons el sistema interior: 
Pot ser simple, de serpentí interior o de doble embolcall. 

Tipologia

VA S  D ’ E X PA N S I Ó

El vas d’expansió és un dels elements que asseguren el correcte funcionament de la 
instal·lació. És bàsicament un dipòsit que contraresta les variacions de volum i pressió que es 
produeixen en un circuit tancat quan el fluid augmenta o disminueix de temperatura. 

Està fabricat normalment d’acer. A l’interior conté una membrana que el divideix en dues 
parts: una que està connectada hidràulicament al circuit tancat de la instal·lació i l’altra que 
conté aire o un gas, normalment nitrogen. 

 

Tipologia
Pot ser obert o tancat. Aquesta última tipologia és la més adequada ja que:  
  - No hi ha pèrdues de fluid per evaporació
  - No hi ha corrosió de les canonades
  - No cal aïllar-lo
  - Muntatge més fàcil
  - Menor cost

 

S I S T E M A  D E  C O N T R O L

S I S T E M A  A U X I L I A R
El sistema d’energia auxiliar és un element imprescindible en tota instal·lació solar tèrmica si no es vol patir 
restriccions energètiques en aquells períodes en el què no hi ha suficient radiació i/o el consum és superior al 
previst. Alguns sistemes de recolzament són: elèctrics o calderes de gas/gasoil. 

En qualsevol cas, sempre hi és present el sistema de control amb la finalitat de reduir al màxim l’entrada en 
funcionament del sistema d’energia de recolzament. 

Concretament, li dóna l’ordre de posada en servei a la bomba quan hi ha l’energia 

suficient als captadors per tal que es pugui emmagatzemar al dipòsit. Així mateix, dóna 

l’ordre de parada al circulador quan el dipòsit arriba a la temperatura programada o ni hi 

ha la radiació solar suficient per continuar escalfant el sistema.

 

Termòstat diferencial

Un element molt important en la instal·lació d’energia solar és la centraleta 
solar o el termòstat diferencial que és l’electrònica encarregada de controlar la 
instal·lació en tot moment.  

Existeixen moltes versions diferents en funció de la mida de la instal·lació 
a controlar i el nivell d’exigència que es vulgui en la monitorització de la 
instal·lació solar.

El seu principal camp d’aplicació és una instal·lació de calefacció i/o 
refrigeració centralitzada, on el consum es mesura i factura de forma 
individual. 

Les entrades auxiliars d’impulsos permeten integrar en qualsevol 
sistema altres comptadors, com per exemple comptadors d’ACS, 
aigua freda, gas o electricitat. 

El comptador de calories electrònic compacte s’utilitza per a la mesura del 
consum d’energia tèrmica calorífica, frigorífica o ambdues. Consta sempre de 
tres components integrats: unitat digital, sonda tèrmica i unitat volumètrica. 

Comptadors d’energia tèrmica compactes
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