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La finca de producció de fruita Vilarnau, a Raimat 
(Lleida), té unes 15 ha dedicades a la producció de 
cirera, albercoc, préssec, poma, pruna i pera. 

 

La casa unifamiliar, situada a la mateixa parcel·la, 
contava des dels anys noranta amb una instal·lació 
fotovoltaica autònoma per al subministrament elèctric. 

 

Però degut a les necessitats d’emmagatzematge en 
fred, els propietaris de la finca van decidir construir 
una cambra de 4 × 3 × 2,5 m, amb capacitat per a 6 
tones de fruita. D’aquesta manera podien fer la 
recol·lecció en el moment òptim i mantenir-la uns dies 
abans del transport i la venda, la qual cosa estalviava 
viatges i costos d’operació. 

 

Des de bon començament, per al disseny de la cambra 
(finalitzada el 2013) es va tenir la precaució de 
procurar la màxima eficiència del sistema, ja que la 
disponibilitat d’energia era limitada. 

 

Per aquest motiu, es va construir amb parets de 
sandvitx de poliuretà de 150 mm i es va instal·lar un 
dipòsit de reserva de fred de 1.500 litres a sobre de 
l’habitacle. 

A continuació es va ampliar el camp fotovoltaic, que 
ara arriba als 5 kW i subministra electricitat a la casa i 
a la cambra, i per refrigerar aquesta darrera es va 
instal·lar un sistema de bomba de calor aigua/aire. 

 

Les plaques fotovoltaiques alimenten un conjunt de 
bateries. Quan el sistema supera un nivell de voltatge, 
es connecta el compressor de 2,5 CV que treballa amb 
un variador de freqüència. Aquest variador dirigeix al 
compressor entre 20 i 50 Hz en funció de l’energia 
disponible, per obtenir el màxim rendiment possible 
amb la mínima despesa energètica. Aquí radica la 
novetat del sistema, encara que ja s’han fet muntatges 
similars amb bombament solar directe.  

La bomba de calor aigua/aire aprofita una gran bassa 
veïna com a dissipador de calor del condensador, amb 
la qual cosa s’aconsegueix un COP (coefficient of 
performance) pròxim a 3 (per cada unitat d’electricitat 
consumida aconseguim 3 unitats de fred, obtenint una 
potència total de 6 kW de fred amb el consum elèctric 
de 2,5 CV ). 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

Vistes de les plaques fotovoltaiques en un cobert de la finca. 

 

Un altre detall és que també s’ha connectat un grup de 
plaques fotovoltaiques per alimentar directament el 
variador de freqüència, incrementant així l’eficiència 
del sistema de fred.  

Per altra banda, la instal·lació disposa del sistema 
d’emmagatzematge de fred de 1.500 litres, que s’activa 
quan hi ha suficient energia i no cal alimentar la 
cambra. Després, aquest fred emmagatzemat 
s’introduirà a la cambra quan les bateries baixin d’un 
voltatge determinat. 

Una altra novetat és que a l’interior de la cambra s’ha 
incorporat, com a evaporador, un gran radiador amb 
més superfície d’intercanvi del que és normal, i també 
un ventilador per afavorir la circulació de l’aire, més 
petit del que és habitual i amb un consum menor. 

Finalment, cal subratllar que un dels punts 
interessants d’aquesta instal·lació és que la demanda 
de fred es correspon amb el període de major 
disponibilitat de sol, per la qual cosa l’energia 
fotovoltaica és ideal per a aquest ús. 
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Compressor i intercanviador/condensador. L’aigua que 
passa per l’intercanviador procedeix d’una bassa veïna. 

 
 

 
Caixes de fruita per a la prova de càrrega del sostre de la 

cambra. 
 
 
 
 
 

 

 

 
Primers muntatges del conjunt de controladors i variadors 
de freqüència, en el moment de començar a experimentar. 

 
 

 
Vista de la cambra. A sobre hi ha el dipòsit de 1.500 litres 

d’anticongelant per emmagatzemar el fred extra. 

 

Resum del projecte 

Inversió 18.000 € 
Potència fotovoltaica 5 kW 

Potència del compressor 2,5 CV 

Potència de fred 6 kW (COP ≈ 3) 

Mides 4 × 3 × 2,5 m interior 

Aïllant 150 mm de poliuretà 

Acumulació 1.500 litres 
d’anticongelant 

Capacitat útil 6 tones de fruita 
 

  

 

 

  

  

  

  

  

Per a més informació consulteu: 

Noè Mas 

Assessorament energètic 

Manresa - Barcelona 

noe@girasol.cat 

 

  

mailto:noe@girasol.cat


F I TXA   13 CAMBRA DE FRED SOLAR AUTÒNOMA 

. 

FITXATÈCNICA 

  

  
 
 

 P 03 

    

 


