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Com és ben sabut, els serveis prestats 
per una empresa de serveis energè-
tics (ESE) es basen principalment en 
l’obtenció de millores de l’eficiència 
energètica, és a dir, estalvi energètic i 
econòmic. 

La primera imatge que ens ve a l’ho-
ra de parlar d’estalvi és la implantació 
d’energies renovables, canvi d’equi-
pament més eficient, etc., cosa que 
suposa un gran cost d’inversió i una 
tornada econòmica lenta. No pen-
sem que més del 70% de l’energia que 
consumeix un edifici està o ha d’estar 
controlada per un sistema de control.  

Fins ara els sistemes de control es 
dissenyaven per aconseguir les con-
dicions de confort òptimes en clima-

tització, ventilació i il·luminació. No 
pensem en el dia a dia d’un edifici. Un 
edifici està sotmès a condicions que 
van variant al llarg del temps, com són 
les condicions ambientals (tempera-
tura, incidència solar, etc.) i les d’ús 
(horaris o nivells d’ocupació). Per què 
no dissenyar i/o optimitzar aquests 
sistemes per gestionar eficaçment el 
confort tenint en compte les condici-
ons a les quals està sotmès un edifici? 
Tal com s’entén actualment a Espa-
nya, una ESE és una empresa que 
proporciona serveis energètics a un 
edifici o una determinada instal·lació, 
i que afronta un cert grau de risc eco-
nòmic en condicionar el pagament 
dels serveis prestats a l’obtenció real 
d’estalvi d’energia.  

Aquest estalvi es pot aconseguir de 
diverses formes: mitjançant la utilit-
zació de fonts d’energia renovable, 
el canvi de sistemes d’il·luminació 
i climatització a d’altres d’energèti-

cament més eficients, la millora de 
l’aïllament de l’edifici…, unes accions 
que resulten una inversió econòmica 
important i en ocasions una tornada 
econòmica lenta.  

Si analitzem detalladament una 
instal·lació, és possible comprovar 
que més del 70% de l’energia que 
consumeix un edifici està o ha d’estar 
controlada per un sistema de control.  

En l’origen, un sistema de control 
d’edificis es pensa per automatitzar 
processos i aconseguir les seves con-
dicions de confort pel que fa a cale-
facció, ventilació, aire condicionat, 
il·luminació, etc. 

Orientar els nostres esforços a en-
tendre els mecanismes de control no 
només ens n’assegurarà un bon funcio-
nament, sinó que el poder adaptar-lo a 
les condicions i necessitats en les quals 
es troba l’edifici ens permetrà aconse-
guir més fàcilment els objectius d’estal-
vi energètic marcat.  

El mercat disposa de molts sistemes 
de control, fabricadors i dispositius. 
Trend Controls, com a companyia 
dedicada a la fabricació de sistemes 
de control d’edificis, fa molts anys 
que treballa i desenvolupa tècniques i 
solucions que no només ajuden a mi-
llorar el confort d’un edifici, sinó que 
s’orienten a aconseguir que sigui al 
més eficient possible energèticament. 

Un sistema de control, també ano-
menat en l’actualitat sistema de ges-
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tió energètica d’edificis (BEMS, Buil-
ding Energy Management System), 
monitoritza i controla serveis com 
ara calefacció, ventilació, aire condi-
cionat i il·luminació, i assegura que 
operen a nivells màxims de confort i 
eficiència. Això s’aconsegueix man-
tenint un equilibri òptim entre les 
condicions en les quals es troba l’edi-
fici (temperatura exterior, ocupació, 
etc.), consum d’energia i els requisits 
de funcionament. 

Els seus principals components 
són: 
• Controladors: són equips intel·ligents 

que reben senyals de dispositius de 
camp, per exemple, sensors. D’acord 
amb la programació realitzada, 

prenen mesures per controlar els 
equips de la planta. 

• Supervisors: són interfícies d’usuari 
on es veuen i/o modifiquen les da-
des del sistema. Proporcionen una 
àmplia gamma de funcions d’anàlisi 
energètica i de manteniment. 

• Xarxes: permeten que els dispo-
sitius es comuniquin a distància,  
ja sigui localment o de forma re-
mota. Això significa que es pot ac-
cedir a la informació en qualsevol 
moment i en qualsevol lloc, la qual 
cosa garanteix la continuïtat total 
de l’edifici. 

• Dispositius de camp: els dispositius 
de camp, com sensors, actuadors, etc. 
envien o reben dades directament 

L’OBJECTIU DE LES 
NOVES TÈCNIQUES 
I SOLUCIONS ÉS 
MILLORAR EL CONTROL 
DELS EDIFICIS I 
ACONSEGUIR QUE 
SIGUIN EFICIENTS 

dels controladors per al control i la 
supervisió, ja sigui en local o remot. 

EXEMPLE D’APLICACIÓ: 
VENTILACIÓ NATURAL 
La ventilació natural és la provisió 
natural d’aire fresc en un edifici per 
reduir el guany termal del seu espai. 

L’equipament elèctric d’una oficina 
(ordinadors, impressores, fotocopi-
adores, etc.), combinat amb fonts de 
calor natural (persones, guany solar 
de l’envidrament, etc.), genera un 
requeriment de fred, històricament 
proporcionat a través de l’equipa-
ment de climatització. 

No obstant això, la ventilació na-
tural introdueix flux d’aire de forma 
natural per augmentar el procés de 
dissipació de calor sense que calgui 
una ventilació mecànica.  

El disseny de l’edifici, el disseny de 
les finestres i la seva ubicació tindran 
un impacte diferent però significatiu 
en la qualitat del clima interior. 

Com es pot deduir de l’esquema re-
produït en la pàgina 31, realitzar la ven-
tilació natural durant el dia i durant les 
nits càlides aportarà beneficis com: 
• La reducció de la quantitat neces-

sària de refrigeració de l’edifici; per 
tant, un estalvi econòmic. 
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LA VENTILACIÓ NATURAL 
I LA REDUCCIÓ DEL 
CONSUM ELÈCTRIC 
EN CLIMATITZACIÓ 
REDUEIXEN LA PETJADA 
DE CO2 

• La reducció dels períodes de funcio-
nament de les plantes de producció 
i climatització, perquè se’n redueixi 
el manteniment i també produeixi 
un estalvi econòmic. 

• L’augment de la satisfacció dels ocu-
pants de l’edifici. 

• Arribar als objectius en reducció de 
consum energètic. 

• Aportar aire exterior necessari de 
l’edifici segons la reglamentació.

 
A partir la base de les dades que pro-
porciona l’Institut Tecnològic danès, 
que té amplis estudis realitzats sobre 
aquest tema, la reducció de petjada de 
CO2 de la ventilació natural enfront 
de la mecànica és del 40%, que prin-
cipalment es deu a una reducció del 
consum elèctric en climatització. 

El sistema de control de ventilació 
natural que ofereix Trend permet un 
control directe i intel·ligent sobre 
cada actuador d’obertura de finestra 
instal·lat a l’edifici. D’aquesta forma, 
al costat del monitoratge de sensors 
de temperatura existents ja en el sis-
tema es permet aconseguir la millora 
de condicions de temperatura ambi-
ent de l’edifici a través d’estratègies 
de ventilació passiva (refredament i 
renovació). 

Els actuadors d’obertura de fines-
tres es vinculen al BEMS per crear 
una resposta automàtica per a l’acu-

mulació de calor i CO2 en ambient i 
subministrar aire fresc a l’interior. 

Històricament proporcionar una 
solució eficaç per a la interconnexió 
de sistemes de ventilació natural als 
sistemes BEMS ha estat ple de difi-
cultats tècniques i contractuals en 
sistemes instal·lats no compatibles. 
Trend Controls pot proporcionar 
una solució de control per a aquesta 
aplicació. La integració del control 
de la ventilació natural en el sistema 
BEMS, en conjunt amb el control de 
la calefacció-refrigeració i qualitat 
de l’aire, garanteix no només unes 
condicions ambientals òptimes, sinó 
també un consum òptim d’energia. 

Coneixent l’arquitectura d’un sis-
tema de control, si hi afegim la ven-
tilació natural tindríem diversos 
controladors que comunicarien en 
xarxa amb els actuadors d’obertura 
de finestra instal·lats.

CONCLUSIONS 
Un sistema de control ofereix els re-
cursos necessaris per automatitzar 
processos de funcionament, com ara 
la ventilació natural. Amb això s’apor-
ta a l’ocupant de l’edifici no tan sols 
l’optimització de les condicions de 
confort, sinó un sistema automàtic i 
eficient energèticament. 

Trend Controls aporta al sector 
sistemes de gestió d’edificis d’última 
tecnologia i amb la millor qualitat de 
producte possible, sense oblidar un 
dels seus pilars importants: la compa-
tibilitat en el temps dels seus equips. 

El seu sistema és completament 
obert i flexible, cosa que permet la 
facilitat d’integrar solucions energè-
tiques com la ventilació natural, així 
com implementar estratègies d’estal-
vi energètic en els seus controladors. 

Trend acaba de llançar al mercat la 
nova gamma de controladors IQ4E, 
més compactes i versàtils amb ver- 
sions capaces de gestionar des de 16 
fins a 192 punts de control, amb pro-
tocol de comunicacions BACNet IP.  l

Controlador IQ4E.


