
 

 

  



 

 

2017, Any de la Gestió Energètica Eficient 

 

El Col·legi defineix el 2017 com l’Any de la Gestió Energètica Eficient, coneixedors de la 

importància que té la pràctica de l’eficiència energètica per part de la indústria, i la societat en 

general, per aconseguir reduir el consum d’energia i promoure la sostenibilitat econòmica i 

ambiental. 

Amb aquesta iniciativa, ENGINYERS BCN aposta per l’aplicació de polítiques que fomentin una 

gestió eficient de l’energia, i conseqüentment també un abaratiment dels costos de producció, en 

els diferents àmbits de la societat: des del domèstic al de la construcció i, principalment, 

l’industrial, ja que com a gran consumidor d’energia, podrà incrementar la competitivitat. 

En aquest sentit, les auditories energètiques seran un dels temes clau dins el programa 

d’activitats de l’Any, perquè són l’eina amb la qual els professionals enginyers tenen el 

coneixement sobre com assolir la reducció de la demanda d’energia, dels costos que comporta i 

poder avançar cap a un model de desenvolupament sostenible. 

Durant tot el 2017 el Col·legi organitzarà conferències, taules rodones, cursos i altres activitats 

formatives i divulgatives entorn d’aquesta temàtica, que seran puntualment anunciades a través 

dels canals de comunicació del Col·legi (web, butlletí electrònic, comunicats, etc.). 
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ARTICLE TÈCNIC

ESTRATÈGIA EMPRESARIAL. 
PER QUÈ L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA?
Les empreses es troben un entorn glo-
balitzat dins d’un marc de crisi econò-
mica de llarga durada en el qual cal un 
canvi d’estratègia. És necessària una 
contenció de la despesa o del nivell d’ac-
tivitat. Davant d’aquest nou paradigma 
cal trobar noves solucions i redissenyar 
les actuals per fer més amb menys. En 
aquest marc global, l’efi ciència energè-
tica és una oportunitat davant dels rep-
tes que afronten les empreses, en par-
ticular i la societat en general. Aquests 
reptes són:
—  El canvi climàtic. L’energia és res-

ponsable del 80% de les emissions de 
CO2 mundials, i el 50% de la reducció 

d’emissions vindrà per l’efi ciència 
energètica.

—  La dependència energètica exteri-
or. Només el 4% aproximadament de 
l’energia consumida a Catalunya és 
produïda al territori i aquest fet, jun-
tament amb la volatilitat dels preus, 
exposa a situacions d’inestabilitat 
periòdiques.

—  La competitivitat empresarial. 
L’efi ciència energètica hi contribueix 
mitjançant un seguit d’externalitats 
positives com són la generació de no-
ves oportunitats de negoci i de llocs 
de treball qualifi cats, així com en la 
reducció de la factura energètica.

Davant d’aquests reptes i de les pre-
visions pel que fa a l’increment pre-
vist del 100% del consum d’energia el 
2050 i la necessitat de reducció a la 
meitat de les emissions en el mateix 

Text Clúster d’Eficiència Energètica de 
Catalunya (CEEC)

període, estem en una situació que 
posa l’efi ciència en el centre de les 
polítiques a desenvolupar tant per 
les institucions públiques com per 
les empreses. La gestió de l’energia és 
clau per abordar el dilema energètic. 
Efi ciència = fer MÉS amb MENYS.

ASPECTES DE L’ENTORN 
A CONSIDERAR
1. Distribució del consum 
A Catalunya, el consum d’energia, 
d’acord amb les darreres estadísti-
ques publicades (2014) per l’ICAEN, 
es divideix com indica el gràfi c 1.
2. Preu de l’energia elèctrica
L’Estat espanyol és el país amb el 
preu de l’energia per a les pimes in-
dustrials més car de la UE-28. En el 
període 2008-2014, el preu de l’ener-
gia per a aquest tipus de consumidor 
ha augmentat un 100% (a la UE-

Les empreses es troben un entorn globalitzat dins d’un marc de crisi econòmica de 
llarga durada en el qual cal un canvi d’estratègia. És necessària una contenció de la 
despesa o del nivell d’activitat. Davant d’aquest nou paradigma cal trobar noves 
solucions i redissenyar les actuals per fer més amb menys. En aquest marc global, 
l’efi ciència energètica és una oportunitat davant dels reptes que afronten les 
empreses, en particular i la societat en general.

La millora de l’eficiència energètica 
com a estratègia empresarial
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El Clúster d’Efi ciència Energètica 
de Catalunya (CEEC) és un ens que 
té la fi nalitat d’impulsar l’àmbit de 
l’efi ciència energètica a través de la 
col·laboració entre les empreses i 
les entitats associades, procedents 
de l’àmbit tecnològic, de recerca, 
institucional, regulador, industrial, 
informatiu i de negoci.

El CEEC es constitueix com una 
agrupació empresarial sense ànim de 
lucre que engloba les empreses que 
ofereixin, promocionin o desenvolupin 
productes o serveis relacionats amb 
l’efi ciència energètica en els sectors 
següents: edifi cis, mobilitat, serveis 
públics, indústria i formació.

A diferència de les associacions o 
agrupacions sectorials, el nexe comú 
del CEEC no és el tipus de producte 
fabricat ni el fet de compartir el 
mateix mercat, sinó la voluntat 
dels seus integrants d’accedir a 
uns objectius comuns d’increment 
de valor del producte o servei per 
augmentar-ne l’efi ciència energètica 

i d’aprofi tament de les noves 
oportunitats de negoci existents 
entorn d’aquesta.

La fi nalitat de Clúster és promoure 
la competitivitat dels membres 
associats, potenciant la col·laboració 
entre empreses i altres agents del 
sector de l’efi ciència energètica 
per tal d’oferir al mercat solucions 
integrades i innovadores en efi ciència 
energètica, unint els productes 
i serveis de la cadena de valor i 
aportant solucions en paquets que 
engloben productes, instal·lacions, 
manteniment i gestió.

ACTUACIONS
El Clúster es basa en la col·laboració 
entre les empreses i entitats 
associades per obtenir els benefi cis 
derivats de la sinergia entre elles. Per 
això, es defi neixen diverses accions:
—  Desenvolupament de nous paquets 

o solucions integrades d’alta 
efi ciència energètica, competitives 
en el mercat internacional.

—  Identifi cació de 
complementarietats entre les 
empreses i foment dels projectes 
de col·laboració.

—  Foment de l’intercanvi de 
coneixements per a l’aplicació 
d’innovacions i nous 
desenvolupaments.

—  Potenciació de l’accés als ajuts 
públics a les inversions en R+D+I.

—  Foment de l’intercanvi 
d’experiències empresarials i 
professionals entre els associats.

—  Promoció de la participació 
dels associats en el mercat de 
l’efi ciència energètica mitjançant 
la informació sobre licitacions, 
contractes comercials, etc.

—  Difusió i promoció de les 
capacitats, productes i serveis 
en efi ciència energètica oferts 
pels associats (cursos formatius, 
participació en fi res, convencions, 
campanyes promocionals, etc.).

—  Foment i participació en cursos de 
formació per a professionals.

QUÈ ÉS EL CLÚSTER D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA?

28 ha estat d’un 32% i a l’Eurozo-
na d’un 28%).
 3. Aspectes geoestratègics
La millora de l’efi ciència energètica és 
una necessitat apressant davant la crisi 
energètica que estem vivint. En el con-

ARTICLE TÈCNIC

text d’una energia cada cop més cara i 
escassa, cal actuar per millorar l’efi cièn-
cia dels usos sense abandonar cap opció 
tecnològica disponible.

En el panorama energètic actual, 
amb les recents incerteses associa-
des als preus de l’energia i les ines-
tabilitats polítiques en alguns països 
exportadors d’hidrocarburs, reduir el 
consum energètic mitjançant tecno-
logies més efi cients és fonamental en 
la defi nició de nous usos de l’energia 
en la nostra societat. 
4. Consciència ambiental
Si posem el focus en els reptes ambien-
tals i socials que ens sotgen és impres-

l Transport 5.492,9 42,3
l Indústria 3.540,4 27,3
l Domèstic 1.964,6 15,1
l Serveis 1.584,6 12,2
l Primari 408,4 3,1
TOTAL 12.990,9 100

 Ktep %Gràfi c 1: DISTRIBUCIÓ DEL CONSUM

34-37 TK209 innovacio- article tecnic.indd   36 02/01/17   21:23

39



37Gener 2017    Theknos

cindible desenvolupar un nou model 
de desenvolupament sostenible, incre-
mentant la productivitat de la nostra 
economia i l’ús efi cient dels recursos. 

Aquest repte de trobar un model de 
desenvolupament sostenible obliga a 
una refl exió profunda i a un canvi de pa-
radigma en el nostre model energètic.
5. Globalització de l’economia
En relació amb l’increment de la 
productivitat, la reducció de recur-
sos utilitzats en la nostra activitat 
econòmica permetria a les empreses 

un increment de competitivitat en el 
mercat. En el cas de les empreses ca-
talanes, és imprescindible si es prete-
nen assolir els nivells dels països més 
avançats de la Unió Europea. 

En aquest sentit, la implementació 
de mesures d’efi ciència energètica ha 

En el context de globalització, els 
costos energètics de les empreses 
catalanes han de ser competitius res-
pecte dels seus competidors interna-
cionals. Per tant, l’efi ciència energèti-
ca és un element clau per a les empre-
ses industrials.

Les diferències entre els preus de 
l’energia entre l’Estat espanyol i la 
resta de països de la UE posen de ma-
nifest la necessitat de millorar l’efi ci-
ència energètica de la indústria cata-
lana. La millora de l’efi ciència energè-

ÉS IMPRESCINDIBLE 
DISSENYAR UN NOU MODEL 
DE DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE, INCREMENTANT 
LA PRODUCTIVITAT DE 
L’ECONOMIA I L’ÚS EFICIENT 
DELS RECURSOS

de l’energia consumida 
a Catalunya és 

produïda al territori.

4%

tica és, per tant, un element clau per a 
la competitivitat de les empreses
6. Nous sectors d’activitat
Tal com s’ha comentat anteriorment, 
l’efi ciència energètica té un potenci-
al enorme de creació de negoci i de 
llocs de treball qualifi cats, mitjan-
çant el desenvolupament de nous 
sectors d’activitat en l’àmbit de la 
digitalització, la mobilitat sostenible 
i la generació distribuïda, activitats 
que amplien l’abast del sector de l’efi -
ciència energètica. l

El Clúster d’Efi ciència Energètica de Catalunya promou el 
desenvolupament del sector per tal de donar resposta als reptes indicats 
en aquest article i en concret a la competitivitat empresarial:
1.  En l’actual context de globalització, els costos energètics de les 

empreses catalanes han de ser competitius respecte dels competidors 
internacionals. Per tant, l’efi ciència energètica és un element clau per a 
les empreses industrials.

2.  Les diferències entre els preus de l’energia entre l’Estat espanyol i la 
resta de països de la UE, posen de manifest la necessitat de millorar 
l’efi ciència energètica de la indústria catalana. 

3.  La millora de l’efi ciència energètica és, per tant, un element clau per a 
la competitivitat de les empreses.

4.  Cal un impuls coordinat tant pel que fa a les administracions 
públiques com al sector privat per facilitar la implementació de 
mesures d’efi ciència energètica a les empreses. 

CONCLUSIONS

de permetre un creixement de l’acti-
vitat econòmica, i, per tant, la genera-
ció d’ocupació, fet d’especial rellevàn-
cia en l’actual tessitura econòmica i 
que es desenvolupa en les conclusi-
ons d’aquest informe.

Són aquestes ineludibles respon-
sabilitats en la defi nició d’aquest 
model de futur, les que han de situar 
l’estalvi i l’efi ciència energètica entre 
les prioritats d’actuació de la nostra 
societat en conjunt, i permetre que 
l’efi ciència energètica s’erigeixi com 
un nou factor de desenvolupament 

fonamental per a la sosteni-
bilitat del nostre planeta.

ELS PREUS DE 
L’ENERGIA A LA 
UE DEMOSTREN 
LA NECESSITAT DE 
MILLORAR L’EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA DE LA 
INDÚSTRIA CATALANA 
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ARTICLE TÈCNIC

La realització i la implantació de plans 
d’eficiència energètica és una tendèn-
cia clara que no té volta enrere. L’evo-
lució de les normes i les certificacions 
dels darrers últims anys (ISO 50001; 
reglament delegat UE 244/2013; RD 
56/2016, d’auditories energètiques; 
IEC 60364-8-1 d’eficiència en instal-
lacions elèctriques de BT, etc. Vegeu la 
figura 1) i les diferents directives euro-
pees d’eficiència energètica (2010/31/
EU, d’eficiència energètica en edificis; 
2012/27/UE, d’eficiència energètica, 
etc.) apunten cap a la necessitat de te-
nir sistemes de gestió d’energia (ISO 
50001), de fer instal·lacions que puguin 
ser gestionades energèticament. La 
necessitat i l’obligatorietat de la cons-
trucció d’edificis d’emissions quasi nul-
les reforça conceptes com la gestió i el 
control de l’energia, l’autoconsum amb 
la integració d’energies renovables i 
els dissenys constructius eficients dels 
edificis. Tots aquests, evidentment, se 

sostenen en sistemes de mesura i mo-
nitoratge que ens permetem veure els 
rendiments energètics de les diferents 
tipologies d’instal·lacions.

Per tant, de cara a la concepció cor-
recta d’un sistema de mesura i moni-
toratge, aquest article pretén donar 
uns consells pràctics per a un correcte 
disseny del sistema.

1. PUNTS BÀSICS DEL DISSENY 
DEL SISTEMA
1.1 Definició dels objectius de mesura
El primer pas és definir exacta-
ment què volem obtenir del sistema. 
Aquests objectius poden ser diversos, 
com ara la imputació de costos pro-
ductius, el control de paràmetres de 
facturació d’energia, el balanç ener-
gètic (equilibri entre demanda i usos 
energètics), el control d’accions d’efi-
ciència, etc. Això portarà a la definició 
de ràtios de control diferents en cada 
cas, com ara kWh/m2, kWh/unitat 
produïda, kWh/dia, entre d’altres.

1.2 Definició de variables
Un cop l’objectiu és clar, podem defi-
nir les variables de mesura, com ara 

energies en cas de control de costos 
productius; potències, energies, fac-
tors de potència en cas de control de 
costos, i facturació d’energia i deter-
minació de balanç energètic, etc. 

1.3 Definició dels tipus d’equips de 
mesura
Comptadors d’energia, en cas de ne-
cessitat de controls de costos; analit-
zadors de xarxes, en cas d’objectius 
lligats al control tècnic i manteni-
ment, o equips de mesura de quali-
tat de subministrament elèctric en  
cas de seguiments de la fiabilitat del 
subministrament energètic.

1.4 Tria del protocol de 
comunicacions
Habitualment es treballa, en la 
instal·lació de control energètic, 
amb el protocol MODBUS, però en 
poden ser necessaris d’altres, com 
ara BACNET o LONWORKS.

1.5 Estudi de la implantació 
de la mesura a camps
Aquest punt acostuma a ser pro-
blemàtic. Cal veure, entre altres as-

Jordi Alexandre Serra Adelmar
Enginyer tècnic elèctric
Cap de vendes de sistemes 
de gestió d’energia Socomec

Energia 
eficient 

Conceptes de 
sistemes de 
monitoratge 

d’energia
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pectes, on s’ha de muntar el punt, 
la disponibilitat d’espai, la definició 
correcta dels transformadors o sen-
sors de corrent en funció de dos pa-
ràmetres importants, les seccions de 
cables existents i els nivells de cor-
rent de consum. Un dels problemes 
més habituals són les males mesures 
com a conseqüència de problemes de 
precisió i rangs de corrents de mesura 
dels transformadors, així com de ca-
blejats erronis.

2. CONCEPTES A TENIR EN COMPTE
2.1 Precisió de la mesura
La norma IEC 61689-2 de transforma-
dors de mesura estableix, entre altres 
punts, els rangs de mesura i precisió dels 
transformadors. En el gràfic següent, es 
pot veure com en un transformador 
classe 0,5, l’error de mesura del 0,5% es 
manté només entre el 100 i el 120 % del 
corrent assignat. Augmenta l’error al 
0,75 entre el 100 i el 20%, i de l’1,5% en-
tre el 20 i el 5%. Per sota d’aquest valor 
no es garanteix una mesura coherent 
(color blau). Quan es fa la cadena glo-
bal de precisió afegint l’equip de me-
sura (analitzador, color violeta) regit 

per la norma IEC 61557-12, es pot ob-
servar com es veu la classe de mesura 
global amb els rangs de diferents er-
rors (color vermell). Per sota del 5% es 
tracta d’un interval de completa incer-
tesa de la mesura (vegeu la figura 2).

Per tant, cal definir correctament els 
transformadors en funció dels corrents 
reals dels consums, i evitar així errors. I 
evidentment, a l’hora de fer el projecte 
cal eliminar les càrregues de consums 
no representatius que no cal mesurar.

2.2 Connexió d’equips de mesura
Aquest punt és crític a l’hora de tenir 
una bona interpretació de les mesu-
res. En aquest cas, cal seguir sempre 
la seqüència correcta de fases tant pel 
que fa a la tensió com al corrent, així 
com dels cablejats correctes dels sen-
sors de corrent. En el gràfic següent 
es mostra una mala connexió dels se-
cundaris del transformador de la fase 
1. Com s’observa al diagrama vectori-
al, les potències, tant actives com re-
actives, seran erròniament negatives. 
En altres casos, es poden tenir factors 
de potència molt baixos, capacitius, 
que falsegen completament els regis-

tres, ja sigui per la inversió dels cor-
rents o per la seqüència de tensions 
(vegeu la figura 3).

3. TECNOLOGIA DIRIS DIGIWARE I 
DIRIS B
Els sistemes Diris Digiware i Diris B 
representen un avanç respecte als 
comptadors d’energia i analitzadors de 
xarxa clàssics. En Diris Digiware i Diris 
B, la mesura s’ha dividit en diferents 
parts, com ara visualització i interface, 
mesura de tensió i mesura de corrent, 
amb un sistema de cablejat de conne-
xió a prova d’errors, de muntatge fàcil i 
intuïtiu. Respecte als errors comentats 
anteriorment, aquest sistema presenta 
els avantatges següents:

L’EVOLUCIÓ DE 
LES NORMES I LES 
CERTIFICACIONS 
APUNTEN CAP A LA 
NECESSITAT DE TENIR 
SISTEMES DE GESTIÓ 
D’ENERGIA

IEC 60364-8-1: EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INSTAL·LACIONS DE BT
Abast
•  Mínims requeriments per obtenir el màxim rendiment possible d’una instal·lació elèctrica amb consum energètic al més baix 

possible.
•  Aplicable a nous edificis, o a les modificacions o ampliacions de les instal·lacions existents.
•  Millora de l’eficiència energètica mitjançant l’ús de sistemes de gestió d’energia que utilitzin mesura, monitorització i control.

Procés

Disseny de la instal·lació

•  Corbes de demanda.
•  Minimització de les pèrdues d’energia 

(situació de transformadors, línies 
de producció i quadres de BT; 
localització de centres MT/BT; 
reducció de pèrdues de cables, etc.).

Millora de l’eficiència energètica

•  Millora de l’eficiència energètica elèctrica.
•  Eficiència energètica en el cicle de vida 
(programes de rendiments, verificació i 
manteniment).

•  Implementació de plans i mesures 
d’eficiència energètica.

Eficiència energètica i sistema 
de gestió de la demanda

•  Com optimitzar els usos de 
l’energia consumida, tenint 
en compte les càrregues i els 
processos productius sense 
afectar els usuaris.

Classe global 
precisió
Classe 1

Classe individual 
precisió
Classe 0.5

1.82%

CT 1.5%

5 20 100 120 %In

CT 0.75%

PMD 0.5%
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0.8%
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3.1 Precisió elevada en un ampli 
rang de mesura
Digiware i Diris B30 presenten una 
cadena global de precisió, classe 0.5, 
que comprèn des dels mòduls de 
mesura fi ns als cables de connexió 
amb els sensors de corrent (trans-
formadors), i els mateixos sensors. 
Cadascun presenta un ampli rang de 
corrents de mesura que mantenen la 
classe de precisió.

A l’efecte del sistema global de 
precisió, i com a exemple, un sensor 
tancat TE-18 pot tenir un rang de 
mesura d’entre 5 i 20 A, amb la par-
ticularitat que manté la classe de 
precisió 0.5 entre el 2% de 5 A i el 120 
de 20 A. Això es deu, entre altres mo-
tius, a la tecnologia de mesura amb 
correcció electrònica dels sensors, i 
la dels mòduls de mesura. Aquest fet 
permet un gran ajust a les variacions 
de càrregues existents en les instal-
lacions amb unes condicions de me-
sura excel·lents.

3.2 Eliminació d’errors de connexió
La utilització de cables RJ12 entre 
els mòduls de corrent i els sensors, 
així com la utilització de cable RJ45 

ARTICLE TÈCNIC

per a la connexió dels mòduls, de 
tensió corrent i interface, fa que els 
errors de connexió —i per tant, de les 
mesures incorrectes— desapareguin.

3.3 Altres avantatges del sistema 
Digiware i Diris B
El sistema presenta, a més, uns altres 
avantatges com:
•  Sistema Plug & Play. La posada en 

servei del sistema és senzilla, amb 
un reconeixement dels equips con-
nectats i una assignació automàtica 
de les adreces de comunicació.

•   Sistema compacte que redueix l’es-
pai d’instal·lació. El sistema modu-
lar permet tenir una gran capacitat 
de mesura en poc espai. Per posar 
un exemple, en un armari de 24 
mòduls, amb un sol carril DIN, es 
podrien muntar al voltant de 20 
equips de mesura (comptadors o 
analitzadors).

Theknos    Febrer 201740

•  Mòduls de corrent de 18 mm d’ampla-
da de 3 i 4 fi ls, o de 36 mm d’ampla-
da de 6 fils, tots ells en possible 
configuració monofàsica o trifà-
sica.

•  Mòduls de tensió i corrent en 
versió analitzador o comptador 
d’energia.

• Reducció dràstica del temps i del 
cost de muntatge respecte d’un 
sistema convencional. L’estima-
ció és que el temps de muntatge 
queda reduït a una quarta part 
d’un sistema convencional.  l

Transformador tancat TE  TE-18 TE-25 TE-35 TE-45 TE-55 TE-90

Corrent assignat A 5 a 20 25 a 63 40 a 160 63 a 250 160 a 630 400 a 1000 600 a 2000
Rang de mesura A 0.1 a 24 0.5 a 75.6 0.8 a 192 1,26 a 300 3.2 a 756 8 a 1200 12 a 2400

Transformador pinça TR-10 TR-16 TR-24 TR-36   

Corrent assignat A 25 a 75 32 a 100 63 a 200 200 a 600   
Rang de mesura A 0.5 a 90 0.64 a 120 1.26 a 200 4 a 720   

Rogowsky TF-55 TF-120 TF-300    

Corrent assignat A 150 a 600 500 a 2000 1600 a 6000
Rang de mesura A 3 a 720 10 a 2400 32 a 7200

La taula  mostra totes les possibi-
litats de mesura amb els diferents 
tipus de sensors, els corrents assig-
nats i els rangs de mesura.

Mesura de tensió         Mesura de corrent

Fi
gu

ra
 3

TECNOLOGIA 
DIRIS DIGIWARE 
I DIRIS B

TAULA DE LES POSSIBILITATS DE MESURA, AMB ELS DIFERENTS TIPUS
DE SENSORS, ELS CORRENTS ASSIGNATS I ELS RANGS DE MESURA
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Per sorprenent que sembli, els edificis 
consumeixen més d’un terç de l’energia 
utilitzada en tot el món i són una font 
d’emissions de diòxid de carboni molt 
important, segons l’informe de l’Agèn-
cia Internacional de l’Energia (AIE), 
Transition to Sustainable Buildings. 
Si no s’adopten mesures per millorar 
l’eficiència energètica a l’edifici s’espera 
que la demanda d’energia en el sector 
augmenti un 50% d’ara al 2050. És aquí 
on entra en escena la norma UNE-EN 
ISO 50001 per l’eficiència energètica 
dels edificis, el compliment de la qual 
ajuda a reduir tant el consum com els 
costos energètics associats.

Els edificis s’enfronten a múltiples 
desafiaments en els propers anys, des 
de frenar el consum d’energia fins a 
la creació d’edificis d’alt rendiment, 
alhora que es redueixen les emissions 
de diòxid de carboni i es garanteix la 
seguretat energètica. Les xifres par-
len clar: el 42% de l’energia mundial 
es consumeix en edificis. Avui, més 
que mai, la correcta gestió de l’ener-
gia en edificis és un tema crucial per a 
qualsevol organització.

En els últims anys s’imposa la ten-
dència que evidencia que la gestió 
ambiental en general, i l’energèti-
ca en particular, són peces clau per 
al desenvolupament estratègic de 
les empreses. La norma UNE-EN 
ISO 50001, concretament, certifi-
ca aquelles organitzacions que te-

nen implantat un sistema de gestió 
energètica d’acord amb uns requisits  
determinats. 

EINA ESTRATÈGICA 
L’objectiu de l’ISO 50001 és proporci-
onar a les empreses els sistemes i pro-
cessos necessaris per millorar el seu 
rendiment energètic, tenint en comp-
te l’eficiència energètica, l’ús que es fa 
de l’energia, i el consum i la intensitat 
energètica dels processos associats. Els 
beneficis són de dos tipus. D’una ban-
da, ens pot ajudar a reduir les nostres 
emissions de diòxid de carboni (CO2), 
on una major adopció de la norma ISO 
50001 podria significar una reducció de 
les emissions equivalent a l’eliminació 
de 215 milions de cotxes en carretera 
abans de l’any 2030. D’altra banda, 

Xavier Barnils Castany
Responsable de Prescripció 
de Schneider Electric

Aplicació de l’ISO 50001: 
el camí de l’estalvi energètic en edificis
Els edificis consumeixen gran part de l’energia utilitzada en tot el món. Aquesta dada, facilitada per 
l’Agència Internacional de l’Energia, subratlla la necessitat d’adoptar mesures que millorin l’eficiència 
energètica dels edificis. Una d’elles és el compliment de la norma UNE-EN ISO 50001.
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l’adopció de la norma és benefici-
osa des del punt de vista empresarial i 
econòmic, ja que pot proporcionar un 
estalvi d’energia de 600.000 milions 
d’euros en el mateix període. 

La major part de l’energia dels edifi-
cis, entre el 54% i el 71%, és utilitzada 
pels sistemes de calefacció, refrige-
ració i enllumenat. Avui dia, la major 
part dels nous edificis haurien de por-
tar sistemes automatitzats de gestió 
(BMS), que permeten el control cen-
tralitzat de calefacció, refrigeració i 
ventilació (HVAC), però molts encara 
no aprofiten tot el potencial d’aquesta 
tecnologia per supervisar també el sis-
tema elèctric. La tecnologia Smart Pa-
nel fa servir dispositius que mesuren 
la qualitat i la quantitat de l’energia 
que flueix a través dels diferents qua-
dres intel·ligents fins al consum final. 
D’aquesta manera, es pot monitorar 
i maximitzar l’eficàcia de les operaci-
ons diàries, minimitzant el dispendi 
de l’energia. A més, permeten veure 
com els diferents sistemes afecten el 
sistema elèctric i com interactuen, afa-
vorint la detecció de possibles proble-
mes, i, per tant, la presa de decisions, 
contribuint també amb aquest nou 
indicador a potenciar estalvis.

Altres avantatges dels sistemes 
de gestió energètica en edificis són 
que maximitzen el rendiment dels 
equips, permeten verificar les factu-
res elèctriques, comparar les instal-
lacions i aplicar les analítiques per 
observar tendències ocultes dels  
sistemes. 

Entre un 20 i un 30% del consum 
d’electricitat d’un edifici és a causa dels 
motors, fet que suposa que també poden 
ser una àrea d’actuació efectiva a l’hora 

de maximitzar l’eficiència energètica 
d’un edifici: la regulació de motors mit-
jançant variadors de velocitat és una 
altra proposta per aconseguir aquesta 
eficiència, especialment en sistemes 
de climatització, ventiladors, bombes, 
compressors, regulació de pressió en 
el subministrament de l’aigua, etc. on 

podem adequar la càrrega de treball 
d’aquests sistemes a la demanda de la 
instal·lació. Tanmateix, posar en marxa 
qualsevol motor mitjançant un varia-
dor de velocitat ens permet reduir fins 
a tres vegades el pic de consum elèc-
tric generat durant l’arrencada. Con-
seqüentment, l’estalvi d’energia que 
s’obté és important. Regular la pressió 
de l’aire i la temperatura d’aquesta ma-
nera, per exemple, pot aportar fins a un 
20% d’estalvi en l’energia.

EL CAS BAC DE RODA
En coherència amb el seu programa 
d’empresa, amb un eix centrat en l’efi-
ciència, Schneider Electric es va pro-
posar com a objectiu a escala mundial 
arribar al 10% d’estalvi energètic a 
tota l’empresa l’any 2014. A Espanya, 
l’empresa va decidir reforçar les se-
ves actuacions en millora energètica 
iniciant el procés de certificació de 
diferents seus a la norma UNE-EN 
ISO 50.001-2001, començant per  
la seu corporativa, al districte 22@ 
de la ciutat de Barcelona i continuant 
amb altres implantacions, centres de 
producció i centres logístics. 

La seu de Bac de Roda disposa d’on-
ze plantes, amb una superfície útil to-
tal de 10.778 m2, que acull prop de 400 
treballadors. Gràcies a la participació 

de Schneider Electric en el procés de 
disseny de l’edifici, i la implantació de 
plans d’acció energètics, la implan-
tació de solucions d’estalvi d’energia 
era ja notable abans de participar 
en el procés de certificació en ISO 
50001, disposava d’un scada de con-
trol de l’edifici (BMS SmartStruxure), 
diferents sistemes de mesura i solu-
cions de gestió energètica avançada 
integrades en tecnologia Smart Panel 
que aporta dades permanentment a la 
plataforma cloud Resource Advisor. 

EL PROCÉS CAP A L’ISO 50001
Per obtenir la màxima rendibilitat i 
optimització de l’ús de l’energia, el pro-
cés d’implementació de l’ISO ha de ser 
posat en marxa per la direcció general 
de l’empresa, estar liderat per un equip, 
disposar d’un sistema de mesurament 
i establir un sistema de millora i de re-
visions contínues. En aquest sentit, en 
primer lloc Schneider Electric va defi-
nir un equip de gestió energètica liderat 
pel Departament de Serveis d’Energia i 
Sostenibilitat. Seguidament, consul-
tors del mateix departament van audi-
tar l’edifici per conèixer el consum i l’ús 
de les instal·lacions, així com les seves 
possibilitats de millora. 

Es va establir que els usos més sig-
nificatius de l’energia es produïen en 

EL COMPLIMENT DE 
L’UNE-EN ISO 50001 
AJUDA A REDUIR EL 
CONSUM I ELS COSTOS 
ENERGÈTICS 

ARTICLE TÈCNIC
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En el seu últim estudi sobre anàlisi i comparació de sistemes de gestió 
energètica en edificis intel·ligents (BMS), el 2016, Navigant Research 
va elaborar un detallat registre de quinze solucions de programari i 
sistemes de control amb les marques més importants del mercat. La 
tecnologia SmartStruxure de Schneider Electric va obtenir el 2016 la 
màxima puntuació, amb la qual lidera la llista, per les seves avançades 
capacitats d’anàlisi que promouen el desenvolupament d’edificis 
intel·ligents i la gestió de l’energia. Permet fer un control eficient d’HVAC, 
de la il·luminació, la gestió de l’energia, el sistema de seguretat i altres 
aspectes que comprenen la distribució elèctrica, fet que redueix els costos 
operatius i permet un estalvi energètic de fins al 30%.
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els sistemes de climatització, els quals 
representen el 56,1% de l’energia to-
tal consumida; en les càrregues d’IT, 
que suposen el 17,4%, i en els sistemes 
d’il·luminació, que consumeixen el 
13,8% de l’energia total de l’edifici. Te-
nint en compte això, es va decidir im-
plementar accions que permetessin 
aconseguir un estalvi més ràpid, con-

centrades en tres àrees: supervisió 
energètica, sistemes de climatització 
i sistemes d’il·luminació.

Per a cadascuna d’aquestes àrees 
es van plantejar plans d’acció, amb 
objectius a assolir, calendari d’imple-
mentació, indicadors d’acompliment 
energètic, i mètodes per verificar els 
resultats assolits. Entre les accions 
implementades, destaquen: 
•  La instal·lació d’equips de mesura 

elèctrica, de fred i de calor, que pro-
porcionen dades a la plataforma de 
supervisió energètica a través dels 
diferents quadres intel·ligents distri-

buïts en diferents zones. Això permet 
controlar els consums per plantes, 
tipus de dia i franges horàries.

•  Optimització de l’energia segons el 
calendari laboral i les franges ho-
ràries. Per exemple, a les set de la 
tarda es desconnecten els sistemes 
d’il·luminació i climatització, però 
queda a l’abast de l’usuari individual 
el control de la llum i climatització 
de la seva zona en particular.

•  El sistema de control permet con-
trolar remotament tots els fan coils 
de l’edifici, uns 340, fet que permet 
veure possibles alarmes i incidènci-
es en la climatització.

•  La instal·lació de detectors de pre-
sència i crepusculars.

•  La instal·lació d’il·luminació LED en 
l’enllumenat.

•  La programació del perimetral de la 
il·luminació de l’edifici, que s’activa 
o desactiva en funció de la incidèn-
cia del sol a cada façana.

Per tal d’entendre l’evolució, es van 
establir uns indicadors d’acompli-
ment energètics (IDEn), que en el 
cas de la seu de Schneider Electric a 
Espanya es van establir segons l’ús i 
el consum. El seguiment es porta a 
terme mitjançant el registre d’aques-
tes dades a l’eina cloud de gestió ener-
gètica Resource Advisor, programari 

35Març 2017    Theknos

per a la gestió energètica, que permet 
consolidar dades i lliurar anàlisis au-
tomàtiques.  l

Així doncs, tal com es mostra en 
aquest gràfic, gràcies a la participació 
en el procés de certificació en 
la norma ISO 50001 i el treball 
efectuat, la seu de Schneider Electric 
a l’Estat espanyol disposa ara 
mateix d’una estratègia energètica 
estructurada, que ha permès la 
consecució de gairebé el 30% 

d’estalvi energètic en les seves 
instal·lacions el 2014, superant 
àmpliament l’objectiu inicial del 10%.

És cabdal destacar la importància, 
en aquest procés, de comptar amb 
un equip de supervisió, de realitzar 
revisions constants que permetin 
detectar possibles desviacions 
i corregir-les ràpidament. Però, 

sobretot, són fonamentals el 
compromís i la conscienciació, des 
de la Direcció fins a la totalitat dels 
usuaris i treballadors de l’empresa. 
Aquesta presa de consciència 
queda refermada i “segellada” per 
l’ISO, com a demostració que tota 
l’empresa i la plantilla creuen en la 
importància de l’eficiència energètica.

SI NO ES MILLORA, 
S’ESPERA QUE LA 
DEMANDA D’ENERGIA EN 
ELS EDIFICIS AUGMENTI 
UN 50% D’ARA AL 2050

TOTAL
Energies
(kWh/m2)

Electricitat
(kWh/m2)

Calefacció
(kWh/m2.GD)

Refrigiració
(kWh/m2.GD)

Línia base 2014 137,5 31,5 95,7 264,7

Target Cortp. (-10%) 123,8 28,4 86,1 238,2

IDEn Real 2014 103,7 18,1 64,0 185,8

Estalvi % -24,6% -42,5% -33,1% -29,8%

IDEn 2011 (sense ajust)

INDICADORS DE DESENVOLUPAMENT ENERGÈTIC (IDEn)

Els edificis 
consumeixen més d'un terç 

de l'energia utilitzada 
a tot el món 

(Agència Internacional 
de l'Energia)

Entre el 

54% i el 71% 
de l'energia 

dels edificis és utilitzada 
pels sistemes:

+1/3

ELECTRICITAT CALEFACCIÓ REFRIGERACIÓ
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En aquest article ens referirem a l’ús 
eficient del consum d’energia en rela-
ció amb el benefici obtingut. Com que 
parlem d’un tancament envidrat —que a 
partir d’ara anomenarem genèricament 
finestra— començarem per identificar 
les pèrdues i els guanys d’energia que 
passen per aquest element (vegeu el 
gràfic 1).

Influència que les nostres decisions 
tècniques a l’hora d’escollir el tipus de 
finestra tenen en el consum d’energia:

1. IL·LUMINACIÓ
Projecte. Pel que fa al projecte, l’ori-
entació (si la podem escollir), la di-
mensió de la finestra (això sí que  
dependrà sempre de nosaltres), l’al-
tura, la posició en la façana (enrasa-
da a l’exterior, a l’interior, amb balcó, 
sense, etc.) i els elements de reflexió 
que tinguem dins i fora determinaran 
la intensitat lumínica que tindrem, la 
seva distribució en l’estança i la pro-
funditat a què arribarà.
Model de finestra. Quan escollim  
el model de finestra també podem ju-
gar amb alguns criteris fonamentals 
com la mida del marc de la finestra.

Amb la mateixa dimensió d’obertu-
ra a la façana, un marc de més o menys 
secció vista pot suposar entre un 10% 
i un 15% més o menys de transparèn-
cia, i, per tant, de capacitat de deixar 
entrar més o menys llum.

2 I 4. ESCALFOR I TRANSMITÀNCIA
Les pells de l’edifici haurien de ser 
com la roba que ens posem. En funció 
de l’època de l’any i de l’hora del dia, 
l’escalfor ens ajuda a estalviar energia 

Àngel Ripoll,
arquitecte tècnic i responsable 
de Màrqueting de Technal Iberia

Criteris per escollir una finestra 
tèrmicament eficient

Thinkstock

FINESTRA Guanys d’energia Pèrdues d’energia

1. Il·luminació Energia lumínica del sol.

2. Escalfor
Radiació solar incident. 
Absortivitat del color del 
marc.

3. Ventilació
Permeabilitat a l’aire.
Obertura del tancament.

4. Transmitància

•  Transmitància tèrmica 
del vidre.

•  Transmitància tèrmica 
del marc.

(Guanys en règim d’estiu)

•  Transmitància tèrmica  
del vidre.

•  Transmitància tèrmica  
del marc.

(Pèrdues en règim d’hivern)

Gràfic 1
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o ens sobreescalfa i ens obliga a 
refredar-nos per compensar-ho. Per 
tant, es tracta d’aprofitar l’energia 
del sol quan ens és favorable (hivern, 
matí) i d’evitar-la quan ens pot crear 
l’efecte d’hivernacle (estiu, tarda).

El principi bàsic és que la radia-
ció solar incident entra parcialment 
pel vidre de la finestra directament i, 
també, en funció de la seva transmi-
tància, a través de l’energia absorbida 
pel vidre i pel marc (vegeu el gràfic 2).
Influència del vidre. Del simple vidre 
que fèiem servir als anys 80, fins al do-
ble vidre amb cambra d’aire —cada ve-
gada més gran però amb un límit d’efi-
ciència a causa de la convecció que 
està en els 24-25 mm a partir del qual 
és millor passar al triple vidre amb 
doble cambra d’aire (o d’argó si volem 
ser més eficients)— fins a les capes de 
baixa emissió —que disminueixen el 
pas de la calor per transmitància de 
l’interior cap l’exterior— i les capes 
de factor solar –que disminueixen 
l’energia incident cap a l’interior— la 
tecnologia del vidre ha evolucionat 
moltíssim (vegeu el gràfic 4).
Influència del marc. Bàsicament hi ha 
dos components: el color (i la seva ab-
sortivitat) i la fracció de marc sobre el 
conjunt de la finestra (com ja s’ha co-
mentat al principi).
Absortivitat del marc per a radiació 
solar α. Aquests últims anys, a Catalu-
nya, estem veient moltes finestres i per-

sianes de color gris fosc i fins i tot negre. 
És evident que en una zona càlida, des 
del punt de vista energètic, no té gai-
re sentit. Estem construint captadors 
tèrmics i bona part d’aquesta energia 
absorbida entra a l’estança per radiació.

Quant a la transmitància tèrmi-
ca, s’ha d’avaluar l’equilibri entre el 

material del marc (acer, fusta, PVC, 
alumini amb trencament del pont 
tèrmic) i la seva fracció de marc en 
relació amb la superfície del vidre 
(que sempre podrà aconseguir una 
transmitància millor). El mateix CTE 
ho específica en el càlcul de la UH —U 
del forat (Uw en anglès)— en què té en 
compte la fracció del marc (AF).

Les fusteries d’alumini han anat 
evolucionant al llarg d’aquests anys, 

amb un increment del pont tèrmic 
i la reducció de la transmitància en 
punts crítics com és el perímetre del 
vidre i la intercalació (amb escumes) 
i la zona de contacte entre la fulla i el 
marc (amb juntes molt més eficients). 
(vegeu el gràfic 3).

3. VENTILACIÓ I PERMEABILITAT 
A L’AIRE DE LA FINESTRA
No hem d’oblidar que la finestra està 
composta d’un marc adherit al mur i 
d’una part mòbil (abatible o corredissa) 
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TRANSMISSIÓ SOLAR

ENERGIA 
ABSORBIDA PEL 
VIDRE REENVIADA 
A L’INTERIOR

COMPONENT DE 
FLUX INTERIOR 
DE LA RADIACIÓ 
ABOSORBIDA

ENERGIA SOLAR 
INCIDENT

RADIACIÓ 
REFLECTIDA

ENERGIA 
ABSORBIDA 
PEL VIDRE 
REENVIADA A 
L’EXTERIOR

Gràfic 2

LES FUSTERIES 
D’ALUMINI HAN ANAT 
EVOLUCIONANT AL LLARG 
DELS DARRERS ANYS
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anomenada fulla que conté el vidre. 
Una funció essencial de les finestres 
és ventilar per renovar l’aire de l’in-
terior. L’estanquitat entre marc i fulla 
no és mai impermeable al cent per 
cent. De fet, la normativa classifica 
la permeabilitat de les finestres d’A0 
a A4 en funció dels metres cúbics per 
hora i metre quadrat que deixa passar, 
en funció d’una pressió exterior de-
terminada. Una finestra per sota de la 
classificació A3 perd tots els avantat-
ges que li hàgim pogut buscar en esco-
llir el tipus de vidre o de marc.

37Abril 2017    Theknos

de calor i el tractament de capes del 
vidre (BE de baixa emissió per reduir 
la fuita de calor de l’interior vers l’ex-
terior).

3.  Un control del factor solar (FS). Això 
pot passar per reduir el factor solar 
del vidre (un vidre normal deixa pas-
sar el 70% de la radiació incident i, 
mitjançant capes invisibles a la vista, 
podem reduir el factor solar fins al 40 
o 50%).

No obstant això, la tècnica construc-
tiva tradicional sempre ha tractat 
aquest aspecte amb més intel·ligència 
—abans d’arribar el moviment mo-
dern a l’arquitectura—: l’ús de capes 
(persianes, llibrets, lamel·les fixes o 
mòbils) ens permet regular el factor 
solar en funció de l’època de l’any 
d’una manera molt més flexible. Ele-
ments constructius com poden ser 
viseres, balcons, regruixos d’obra, 
etcètera, són una bona solució per 
adaptar-se a la posició del sol, que va-
ria durant l’any.

Les persianes de llibret que es po-
den obrir, tancar i regular, juntament 
amb l’ombra que projecta el balcó a 
l’estiu (amb l’azimut alt) i que no mo-
lesta a l’hivern (amb l’azimut baix) 
són una mostra de com la bona arqui-
tectura és funcional i eficient. l

AÏLLAMENT TÈRMIC REFORÇAT (ATR) 
Vidre de capa de baixa emissió i/o control solar

Gràfic 3

Gràfic 4

1990-2006
Mòduls mitjans
amb trencament 
de pont tèrmic.
Vidres amb cambra 
de 12 mm.
Uh = > 3 W/m2K

2006-2014
Mòduls grans
amb millors 
trencaments del pont 
tèrmic.
Amb protecció 
perimetral del vidre.
Vidres amb cambra de 
16 a 20 mm, amb capes 
de baixa emissió.
Uh = > 1,5 W/m2K

1980-1990
Mòduls petits
sense trencament 
del pont tèrmic.
Vidres amb cambra 
de 6-10 mm.
Uh = > 5W/m2K

A mode de resum, els principals fac-
tors que hauríem de considerar quan 
definim una finestra són:
1.  Una baixa permeabilitat a l’aire (mí-

nim A3, excel·lent A4). Evitarem pèr-
dues o guanys directes.

2.  Una baixa transmitància tèrmica 
del vidre i del marc. Aquí té influèn-
cia el valor UV (CTE) o Ug (anglès) 
(transmitància del vidre), el valor 
UM (CTE) o Uf (anglès) del marc, 
però també la fracció de marc (AF) 
respecte al total de la finestra, el color 
del marc respecte de la seva absorció 

Monolític

5.7 W/m2K 3,3 W/m2K 
a 

2,7 W/m2K

2,9 W/m2K 
a 

1,6 W/m2K

2,5 W/m2K 
a 

1,0 W/m2K

2,6 W/m2K 
a 

0,9 W/m2K

2,0 W/m2K 
a 

0,5 W/m2K

D.A. T.A. Doble envidrament 
(ATR)

Triple envidrament 
(ATR)

2006-20141990-20061980-1990
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Standard Hidráulica ofereix una àm-
plia gamma de dispositius de protecció 
i seguretat per a les instal·lacions de 
calefacció i climatització. Una selecció 
correcta dels components és bàsica 
per aconseguir una millora en el ren-
diment del sistema. Entre les funcions 
típiques de control d’un sistema de ca-
lefacció i climatització hi ha:
•  Equilibrar hidràulicament el sistema.
•  Mesurar el consum d’energia.

Tots els sistemes de calefacció reque-
reixen determinats components per 
poder dur a terme la funció de trans-
ferència i distribució de calor des de 
l’acumulador central fins als usuaris 
finals. Cada component exerceix un 
paper important per aconseguir que 
això succeeixi de forma òptima i amb 
una elevada eficiència energètica.

Standard Hidráulica aporta soluci-
ons intel·ligents i innovadores per a 
la gestió de l’energia en instal·lacions 
d’aigua potable i calefacció. L’objectiu 
és posar a disposició de l’instal·lador i 
de  l’usuari components de llarga du-
rada i fàcils de muntar i utilitzar. Un 
mesurament correcte aporta un grau 
més elevat de satisfacció a l’usuari i el 
motiva a utilitzar el consum d’energia 
d’una forma més eficient.

L’equilibratge de circuits d’aigua 
sanitària, calefacció i refrigeració és 
una necessitat per garantir una distri-
bució uniforme i controlada de l’ener-
gia a tota la xarxa. Una instal·lació 
correctament equilibrada aporta els 
avantatges següents:
•  Eficiència energètica.
•  Màxim confort.
•  Reducció de sorolls.
•  Protecció dels elements terminals.
•  Compliment de la normativa.

Solucions de control per aconseguir  
un rendiment òptim en sistemes HVAC

Carles Borrás,
Product Manager C&C 
de Standard Hidráulica, SAU

Vàlvula d’equilibratge 
dinàmic 750 PICV.
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Heat Plus amb mòdul M-Bus.
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Mitjançant el control del cabal i de 
la pressió diferencial en el sistema es 
pot garantir un equilibratge hidràu-
lic adequat. Això redueix el cabal i les 
pèrdues de calor, per la qual cosa aug-
menta el rendiment del bombament 
i es garanteix un subministrament 
adequat d’aigua calenta i calefacció a 
tots els usuaris.

Ballorex ofereix una completa gamma 
de vàlvules d’equilibratge dinàmiques, 
automàtiques i estàtiques per a l’equi-
libratge dels circuits d’aigua calenta i 
freda. Amb una posada en marxa molt 
fàcil, garanteixen l’equilibri òptim en-
tre el control i l’estalvi energètic.

BALLOREX DYNAMIC. VÀLVULES 
PICV (VÀLVULA DE CONTROL 
INDEPENDENT DE LA PRESSIÓ)
Ideal per a instal·lacions que necessi-
ten un cabal constant (com ventilocon-
vectors, bombes de subministrament 
d’aigua i calor, sostres refrigerants i 
UTA) o àrees on cal una operació in-
termitent (habitacions d’hotel i boti-
gues). Adequat per a instal·lacions de 
calefacció i refrigeració.

La vàlvula d’equilibratge dinàmic 
Ballorex Dynamic pot operar com un 
limitador de cabal automàtic i com a 
vàlvula de control o, alternativament, 
sense l’actuador, simplement com un 
limitador de cabal automàtic. Mitjan-
çant l’actuador proporcional, la vàl-
vula de control manté l’autoritat i la 
modulació de tot el recorregut. L’ac-
tuador ON/OFF permet el control 
tot/res de la unitat terminal.

Ballorex Dynamic proporciona una 
lectura molt precisa del cabal mitjan-
çant la tovera Venturi sense haver de 
canviar el valor al mesurador. Aporta 
estabilitat en la regulació del cabal. 
No necessita un tram recte mínim 
abans o després de la vàlvula. Rapide-
sa en la posada en marxa.

BALLOREX DELTA. VÀLVULES DPCV 
(VÀLVULA DE CONTROL A PRESSIÓ 
DIFERENCIAL CONSTANT)
També és una vàlvula d’equilibratge 
automàtic. Garanteix una pressió di-
ferencial (∆p) constant a les colum-
nes dels sistemes de calefacció per 
assegurar que funcionen en un rang 
de pressió òptim i evitar la interfe-
rència hidràulica d’altres columnes. 
Possibilita un control precís de la 

temperatura i una temperatura bai-
xa al retorn.

Aporta un estalvi energètic, gràcies 
a l’eliminació de l’excés de cabal a les 
canonades i l’homogeneïtzació de la 
temperatura als retorns. Possibilitat 
de crear noves zones a l’edifici sense 
necessitat d’actualitzar tot el sistema 
de calefacció. Les vàlvules termos-
tàtiques dels radiadors sempre tre-
ballen amb la seva millor autoritat. 
Redueixen els sorolls a la instal·lació i 
eviten la possibilitat de cavitació.

BALLOREX VENTURI. 
VÀLVULA ESTÀTICA DE PAS FIX
Ideal per a instal·lacions de calefacció. 
La capacitat de lectura directa és molt 
adequada per aconseguir una posada 
en marxa més ràpida. Sigui quin sigui 
l’ajustament de la vàlvula, el valor Kv 
per al mesurament del cabal roman 
constant. Es pot llegir el cabal real 
directament, al mateix temps que es 
modifica l’ajustament, no cal canvi-
ar el valor Kv al mesurador de cabal, 

i redueix notablement el temps de la 
posada en marxa.

Funció ràpida de tancament de 90º, 
sense perdre l’ajustament. Precisió 
en la lectura del cabal gràcies a la to-
vera Venturi sense haver de canviar 
el valor al mesurador. Fàcil regulació 
(mitjançant una clau Allen). No ne-
cessita un tram recte mínim abans o 
després de la vàlvula.

BALLOREX VARIO, 751 I 751B. 
VÀLVULA ESTÀTICA DE PAS 
VARIABLE
Les vàlvules de pas variable són la for-
ma més econòmica de compensar cir-
cuits desequilibrats: compatibilitat 
amb l’aigua sanitària, freda i calenta; 
volant digital amb la indicació de les 
posicions de reglatge; bloqueig de 
l’ajustament; vàlvula bidireccional. 
També pot fer la funció de tall.

BALLOREX CIV. 
VÀLVULA D’EQUILIBRATGE TÈRMIC
La vàlvula d’equilibratge tèrmic és 
una solució econòmica per garantir 
aigua calenta immediata i reduir-ne 
el malbaratament als edificis amb 
molts locals, com ara hospitals, ho-
tels, edificis d’oficines i d’oci o centres 
esportius.

Efectua un control de la tempera-
tura del retorn en instal·lacions 

L’INSTAL·LADOR  
I L’USUARI DISPOSARAN 
DE COMPONENTS DE 
LLARGA DURADA I FÀCILS 
DE MUNTAR I USAR

38-39-40-41 TK212 standard hidraulic-rastres.indd   39 04/04/17   23:15

51



d’ACS, facilita la neteja tèrmica 
com a protecció contra la legionel·la. 
Incorpora un indicador de tempera-
tura del circuit. També pot fer la fun-
ció de vàlvula de tall. Caixa aïllant en 
EPP inclosa.

Com que cada vegada és més im-
portant l’estalvi energètic, el me-
surament del consum energètic és 
un aspecte essencial per a qualsevol 
proveïdor o usuari final de calefacció. 
Les dades del consum possibiliten 
un sistema de facturació transparent 
tant per als proveïdors com per als 
usuaris finals de sistemes de calefac-
ció i refrigeració. Un mesurament 
correcte aporta un grau més elevat 
de satisfacció a l’usuari i el motiva a 
utilitzar el consum d’energia d’una 
forma més eficient.

Gràcies al mesurament del consum 
energètic, resulta senzill disposar 
d’un seguiment de l’eficiència energè-
tica de qualsevol sistema de calefacció 
o refrigeració. Els comptadors d’ener-

ARTICLE TÈCNIC

gia o calories Rossweiner 
són els components que 
possibiliten mesurar 
el consum energètic.

El comptador Heat-
Sonic de Rossweiner 
incorpora la tecnologia 
d’ultrasons que garan-
teix un mesurament 
precís i fiable. El seu dis-
seny robust en facilita el 
manteniment. És un dis-
positiu idoni per efectu-
ar un mesurament intel-
ligent (M-Bus o via ràdio 
de 868 MHz). La transmis-
sió per cable o ràdio (OMS) 
possibilita una gestió sen-
zilla de les dades de consum. 
No cal fer canvis de maquinari 
ni de configuració per adaptar el 
HeatSonic a altres sistemes.

El comptador HeatSonic dispo-
sa d’homologació MID classe 2 i 3 
segons DIN EN 1434, i segons PTB 
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Ballorex Dynamic, ideal per a 
instal·lacions que necessiten 
un cabal constant (calefacció 
i refrigeració).

Ballorex 751, vàlvula 
estàtica de pas variable.

K 7.2. Es pot fer servir per al me-
surament de calor, fred o sistemes 
combinats de calor i fred, en circuits 
d’aigua, on el rang de temperatura se 
situï entre 5 ºC i 150 ºC. La gamma 
comprèn cabals nominals (qp) d’1,5 a 

60 m3/h, amb una pressió màxima de 
servei de 16 bars, però segons el mo-
del pot arribar fins als 25 bars.

Amb el sistema de Rossweiner per 
a la regulació i el control de dades, 
es poden gestionar fins a 250 dispo-
sitius de forma centralitzada. Amb 
aquest sistema aconseguim un con-
trol complet dels consums. El con-
vertidor de senyal IMP5001L recull 
les dades enviades pels comptadors 
via M-Bus. Aquesta informació es 
pot enviar a una central exterior mit-
jançant un sistema de transmissió de 
dades.  l

Per a més informació, consulteu: 
www.standardhidraulica.com

ELS COMPTADORS 
D’ENERGIA O CALORIES 
ROSSWEINER 
POSSIBILITEN MESURAR 
EL CONSUM ENERGÈTIC
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La legislació espanyola, mitjançant 
el Reial decret 235, des de l’any 2013 
obliga que per efectuar la compra o el 
lloguer de qualsevol tipus d’immoble 
se n’emeti un certificat energètic, en 
el qual es pugui quantificar el grau 
d’eficiència energètica. Aquest cer-
tificat únicament respon a un mesu-
rament, però no implica que s’hagin 
escomès reformes que millorin l’efi-
ciència energètica, si bé es creu que, 
com que s’ha d’obtenir un certificat 

que indiqui el consum energètic, es 
tendirà que aquest baixi.

Prèviament a aquesta legislació, a 
escala mundial existeixen diverses or-
ganitzacions sense afany de lucre que 
han promocionat diferents sistemes de 
certificació que persegueixen l’objectiu 
de la sostenibilitat als edificis des del 
mateix moment en què es projecten. 
Els certificats més coneguts i usats són 
BREEAM (de procedència britànica), 
LEED (de procedència americana) i 
VERDE (d’origen espanyol). Es consi-
dera que mitjançant la implementació 
d’aquests sistemes s’aconsegueix un 
sobrecost de l’obra d’entre un 2 i un 3%, 
però que queda amortitzat, segons la ti-
pologia, al cap de 2-5 anys.

SISTEMES DE CERTIFICACIÓ 
ENERGÈTICA
Els sistemes són relativament sem-
blants, especialment BREEAM i 
LEED, ja que el que fan és perme-
tre quantificar de manera senzilla, a 
partir de l’aplicació d’una sèrie de re-
quisits, el grau de compromís amb la 
sostenibilitat d’un edifici, fixant uns 
paràmetres de compliment obligatori 
i oferint un catàleg de requisits, a tall 
de checklist. En funció dels requisits 
abordats amb èxit, s’atorga un nom-
bre de punts que determina la classi-
ficació final de l’edifici.
Sistema BREEAM: amb aquest sis-
tema es poden certificar edificis in-
dustrials, d’oficines, comercials 

Gustavo Díez Gómez 
Cap de projectes 
Presto Ibérica

Una edificació sostenible és la que garanteix una estructura saludable i productiva per als seus ocupants i 
que és eficient amb els recursos que empra. Aquest tipus d’edifici augmenta el seu valor al mercat a causa 
d’una millora contrastable de l’eficiència energètica respecte de projectes similars, un augment de la 
visibilitat del producte al mercat, una millora de les condicions interiors dels ocupants i augments de la 
productivitat associats, entre altres aspectes.

Sistemes de certificació energètica dels 
edificis i la incidència que hi té l’aixeteria
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o habitatges. Aquesta certificació 
intenta adaptar-se a les condicions 
mediambientals del país on s’aplica, 
per la qual cosa desenvolupa a escala lo-
cal la seva eina personalitzada i utilitza 
assessors formats per BRE, que són els 
que s’encarreguen d’aplicar els criteris 
de certificació que tindran lloc. 

El sistema BREEAM per a edifica-
ció avalua l’impacte en deu categories: 
gestió, salut i benestar, energia, trans-
port, aigua, materials, residus, ús del 
sòl i ecologia, contaminació i innova-
ció; de manera que les qualificacions 
obtingudes són: aprovat, bo, molt bo, 
excel·lent i excepcional.

Certificació LEED: per aspirar a ob-
tenir una certificació LEED, existei-
xen uns prerequisits (obligatoris) i 
uns crèdits (voluntaris), i en funció 
dels crèdits abordats amb èxit, tam-
bé s’atorga un nombre de punts que 
determina la classificació final de 
l’edifici. El sistema LEED mesura el 
següent: sostenibilitat, eficiència en 
l’aprofitament de l’aigua, energia i 
impacte atmosfèric, materials i re-

cursos emprats, qualitat de l’ambient 
interior i innovació i procés de disseny; 
de manera que la classificació final de 
l’edifici serà LEED Certified (més de 40 
punts), Silver (més de 50), Gold (més 
de 60) o Platinum (més de 80). El sis-
tema LEED no forma expressament 
els qualificadors, tot i que es concedeix 
un crèdit addicional si en el procés in-
tervé un professional acreditat. A més, 
des del 2015 inclou criteris regionals 
de normativa, condicions climatològi-
ques, unitats mètriques, etc.
Certificat VERDE: aquest certificat és 
diferent, ja que reconeix la reducció 
de l’impacte mediambiental de l’edifici 
que s’avalua en comparació d’un edifi-
ci de referència. L’edifici de referència 
sempre és un edifici estàndard que 
s’ha construït complint les exigències 
mínimes fixades per les normes i per la 
pràctica comuna. 

És un sistema “made in Spain”, de-
senvolupat per un equip espanyol, de 
manera específica per a edificis espa-
nyols i amb un procés objectiu, ja que 
es basa en un consens científic i extern 
que analitza una aproximació a l’anàli-
si del cicle de vida en cada fase del pro-
jecte, obra, etc., i consisteix a avaluar la 
reducció dels impactes de l’edifici i el 
seu emplaçament per a la implemen-
tació de mesures, tant de disseny com 
de rendiment, agrupades en una llista 
de criteris de sostenibilitat.

Els criteris avaluats per VERDE són 
els següents: informació del projecte, 

parcel·la i emplaçament, energia i at-
mosfera, recursos naturals, qualitat de 
l’ambient interior, qualitat del servei, i 
aspectes socials i econòmics.

VERDE certifica edificis de nova 
construcció de qualsevol tipologia i 
rehabilitacions d’edificis residencials, 
de manera que la seva metodologia  
permet, a més, el desenvolupament 
d’eines adaptables a les necessitats 
d’empreses, administracions públiques, 
etc. Al final, l’edifici obté una certifica-
ció de 0 a 5 “fulles verdes”.

L’ESTALVI D’AIGUA
Dins dels diferents sistemes de pun-
tuacions, té una importància espe-
cial l’estalvi d’aigua; tant és així, que 
a BREEAM i LEED implementar 
mesures d’eficiència és un requisit 
obligatori. En funció dels productes 
seleccionats, s’aconseguirà una pun-
tuació millor.

Segons la tipologia d’edifici, si és 
per a ús col·lectiu o per a ús residen-
cial, podem distingir entre diferents 
aixetes eficients. D’aquesta manera:

Ús col·lectiu:
•  Fluxors amb regulador de cabal in-

corporat i/o polsador de doble des-
càrrega. 

•  Aixetes temporitzades eficients: 
porten menys temporització i ca-
bals més reduïts. 

ARTICLE TÈCNIC
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LA LLEI OBLIGA A 
EMETRE UN CERTIFICAT 
ENERGÈTIC ABANS DE 
COMPRAR O LLOGAR 
UN IMMOBLE
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•  Aixetes electròniques de cabal re-
duït: únicament funcionen quan 
detecten l’ús, i, a més, fan servir poc 
cabal. Són les més eficients.

•  Aixetes domòtiques: optimitzen i 
parametritzen l’ús de la instal·lació, 
de manera que constitueixen un sis-
tema de gestió de l’aigua. 

Ús residencial: a més de les aixetes 
domòtiques, comentades més amunt: 
•  Aixetes amb regulador de cabal in-

corporat: limiten la sortida d’aigua i 
aconsegueixen reduir el cabal d’acord 
amb el que exigeixi el certificat.

•  Aixetes monocomandament amb 
obertura progressiva: tenen un 
topall a la meitat del recorregut 
d’obertura per a l’estalvi d’aigua. 
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Amb aquest article s’ha pretès do-
nar a conèixer alguns aspectes de 
la certificació energètica d’edificis i 
possibles tecnologies d’estalvi d’aigua 
que contribueixin a sumar punts. 

Si a aquestes mesures d’estalvi d’ai-
gua sumem que alguns sistemes de 
certificació premien les baixes emis-
sions de CO2 degudes al transport de 
mercaderies, guanya en importància 
emprar les potents marques espanyo-
les, com, per exemple, Presto Ibérica 
o Griferías Galindo, per a l’abastiment 
d’aquest tipus de productes. l

•  Aixetes monocomandament amb 
“obertura en fred”: l’aixeta únicament 
mescla aigua des de la posició central 
fins a la posició d’aigua calenta. És una 
mesura d’estalvi d’energia ja que con-
sumeix menys aigua calenta, però no 
és una mesura per se d’estalvi d’aigua.per se d’estalvi d’aigua.per se d’estalvi d’aigua.per se

•  Aixetes termostàtiques: ús de sen-
sors de mescla per mantenir cons-
tant la temperatura. L’estalvi ve de 
malbaratar menys aigua fins a acon-
seguir la temperatura desitjada.

ARTICLE TÈCNIC

DINS ELS DIFERENTS 
SISTEMES DE PUNTUACIONS 
L’ESTALVI 
D’AIGUA TÉ 
ESPECIAL 
IMPORTÀNCIA
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Diego Vivanco, 
Ilumax Technichal Manager

Per contribuir a l’optimització de la 
productivitat i el confort al segle xxi, cal 
tenir en compte la il·luminació i el seu 
impacte en el benestar humà i en les ac-
tivitats econòmiques. La planificació de 
l’energia i la qualitat de la il·luminació 
han d’anar de la mà en la conformació 
d’una política energètica eficaç.

L’aplicació correcta de la il·luminació 
millora la satisfacció i l’eficiència, crida 
l’atenció, influeix en la interacció soci-
al, millora l’estat d’ànim i l’atmosfera  
laboral, embelleix l’espai i l’arquitectu-
ra, facilita la comunicació, promou la 
seguretat i augmenta el confort visual.

Una il·luminació de baixa qualitat 
pot tenir efectes oposats, de manera 
que pot provocar mals de cap, de-
pressió, enlluernament, distracció i 
menys productivitat.

Reconeixem la importància i el va-
lor de la il·luminació de baix consum 
energètic, i creiem que s’ha d’aconse-
guir de manera que no comprometi la 

intenció primària de la il·luminació: 
servir a les necessitats humanes en 
un món en el qual gairebé tota la in-
formació s’obté a través de la vista.

“LA QUALITAT éS CArA”
no és possible comptabilitzar el nom-
bre de vegades que tots ens hem hagut 
d’enfrontar a afirmacions d’aquest ti-
pus, per part de caps, proveïdors, cli-
ents, enginyeries… Vull fer un aclari-
ment que guiarà el to d’aquest article: 
la qualitat per se no és cara, i no ha de 
suposar un sobrecost addicional in-
justificat a qualsevol llum.

Quan parlem de qualitat, parlem de 
complir els paràmetres bàsics (i nor-
matives aplicables) de qualsevol 
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La il·luminació consumeix el 20% de tota l’energia elèctrica. L’estalvi d’energia és vital, però els efectes 
positius d’una il·luminació adequada són igualment importants per a la qualitat de vida. Mentre que la llum 
és un element bàsic per veure-hi, que donem per fet, la il·luminació és una eina utilitzada per crear entorns 
visuals necessaris perquè la gent visqui, treballi, jugui, aprengui, compri, es comuniqui i faci negocis.

qualitat i il·luminació

L’apLicació correcta 
de La iL·Luminació 
miLLora L’eFiciència i 
L’estat d’ànim i FaciLita 
La comunicació 
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producte que posem al mercat, 
la famosa dita americana de “It does 
what it says on the tin”. 

Per aclarir aquest punt em centra-
ré en diverses de les mètriques carac-
terístiques del món de la il·luminació, 
en unes quantes mètriques típiques 
de la il·luminació LED: definició de 
llum, marcatge CE, blue light Hazard, 
lm/W, UGR, flicker. La llum és part 
de l’espectre electromagnètic perce-
but per l’ull humà amb una longitud 

d’ona entre 380 i 700 nm. Entorn dels 
420 nm tenim el pic de producció de 
llum d’un LED característic; aquest 
pic serà atenuat en més o menys me-
sura pel tipus i quantitat de fòsfor uti-
litzat per aconseguir la temperatura 
de color desitjada.

ESpECTrE TípIC D’UN LLUM DE 
4.000 K. fONT: ILUMAx
Aquest pic entra directament dins de 
les característiques descrites a l’En 

62471, referent als perills fotobiològics 
de fonts de llum i lluminàries. Una ex-
posició a una font de llum blava que no 
hagi estat avaluada pot produir algun 
dels efectes exposats a la taula poste-
rior. Aquest estàndard és aplicable a 
fonts d’il·luminació LED (excloent-ne 
els làsers) (vegeu la taula inferior).

En il·luminació, el marcatge CE no 
és més que una declaració de confor-
mitat per part del fabricant (segons 
la Comissió Europea i pel que fa a la 
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Font: EN 62741: Photobiological safety of lamps and lamp systems

Hazard Wavelength Range
(nm) Quantity Eye Skin

Actinic UV skin  
and eye 200-400 (weighted) Irradiance

Photokeratitis 

Conjunctivitis
Cataracts

Erythema
Elastosis

UVA eye 315-400 Irradiance Cataracts --

Retinal Blue-light 300-700 (weighted) Radiance Photoretinitis --

Retinal Blue-light 
small source

300-700 (weighted) Irradiance Photoretinitis --

Retinal thermal 380-1400 (weighted) Radiance Retinal burn --

Retinal thermal-
weak visual stimulus

780-1400 (weighted) Radiance Retinal burn --

Infrared radiation 
eye

780-3000 (weighted) Irradiance
Corneal burn

Cataracts
--

Thermal skin 380-3000 (weighted) Irradiance -- Skin burn

Fo
nt

: I
lu

m
ax

.

Espectre típic d'un llum de 4.000 K 
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responsabilitat legal, 
fabricant és tot aquell 
que fabrica o importa 
dins del territori de 
la Unió) conforme al 
compliment de la nor-
mativa bàsica. Aques-
ta normativa, a dia 
d’avui, ve definida per 
LVD, EMC i Rohs, i és 
responsabilitat del fa-
bricant l’obtenció dels 
certificats que provin 
el compliment dels 
estàndards apropiats 
per a cada una.  

Una altra pregunta 
freqüent és: no la tens 
de més potència?, de manera que es 
dona per fet que més potència implica 
més quantitat de llum. Això, a més de 
no ser cert, posa en dubte un dels fac-
tors clau de la il·luminació LED, que és 
l’eficiència energètica.

Una lluminària de 55 W i menys de 
70 lm/w produirà menys llum que la 
mateixa lluminària de 36 W i 110 lm/w; 
en canvi, aquesta darrera és molt més 
barata si considerem l’amortització to-
tal al llarg de la seva vida útil. Perquè 
això tingui algun sentit, ens hem d’as-
segurar que el valor lm/W (lúmens per 
circuit watt) es refereix a la lluminà-
ria completa, incloent-hi la font d’ali-
mentació. Una avaluació exclusiva de 
la font LED ens dona valors totalment 
irreals atès que no té en compte cap 
tipus de pèrdua generada per l’ús d’òp-
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d’EMC de la marca CE, i el flicker òptic, 
definit com a modulació de la sortida de 
llum i al qual ens referim comunament 
com a parpelleig, que pot ser visible o 
estroboscòpic. Aquest parpelleig és el 
que hem de tenir controlat, atès que 
pot causar accidents (sincronia de la il-
luminació amb l’hora d’una serra elèc-
trica) o provocar mals de cap, tenint en 
compte l’espai limitat. Per a més infor-
mació es pot consultar l’article següent:
www.ledsmagazine.com/articles/
print/volume-12/issue-11/features/
flicker/understand-the-lighting-flicker-
frustration.html.

L’índex d’enlluernament o UGR, tal 
com està descrit a l’En 12464, es refe-
reix a l’avaluació del conjunt de llumi-
nàries en un espai. Aquesta mètrica és 
cada vegada més requerida pels consu-
midors d’enllumenat d’interior, espe-
cialment per a escoles, clíniques, hos-
pitals i oficines. A les representacions 
que exposem en la figura 2 es veu clara-
ment que l’angle d’obertura d’un panell 
de 60*60, que compleixi amb la norma 
UGR<19, en cap cas no pot presentar 
una obertura de 120º, com passa amb 
la resta de panells d’aquestes caracte-
rístiques (pantalla de 60*60 UGR<19 a 
l’esquerra, pantalla 60*60 amb difusor 
estàndard a la dreta).

Amb tot això, he volgut expressar 
que la qualitat en la il·luminació no s’ha 
de basar només en termes econòmics. 
Hem de trobar el balanç adequat entre 
requeriments, preu i prestacions si ens 
volem cenyir a allò que des d’Ilumax 
entenem com els conceptes clau d’il-
luminació d’interior: la il·luminació 
que és necessària per a cada espai, orga-
nitzada de manera eficient, tant estèti-
cament com tècnicament. l

tiques / diferents materials. Perquè ens 
en fem una idea, al Regne Unit, a final 
d’aquest estiu, no es podrà optar a sub-
vencions d’eficiència energètica per a 
il·luminació tret que la lluminària pro-
dueixi més de 100 lm/watt la qual cosa 
no és a l’abast de la immensa majoria de 
productes presents al mercat.

Cal distingir entre el flicker elèc-
tric tal com es descriu a la norma En 
61000-3-3, que cau per sota la secció 

La quaLitat en La 
iL·Luminació es troba 
en eL baLanç adequat 
entre requeriments, 
preu i prestacions

Figura 2
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Anna Sayeras
Product Marketing Manager
Ariston Thermo España 

El primer nivell, el de producció o ob-
tenció de l’energia, queda fortament 
condicionat per la gestió pública i po-
lítica o de grans corporacions. Aquest 
condicionament afecta també el pas 
següent que fa l’energia dins la cade-
na: el transport des del lloc de pro-
ducció fi ns al punt de consum. Sem-
pre amb algunes excepcions, tot i que 
encara molt minoritàries, de produc-
ció d’energia a escala local mitjançant 
recursos naturals.

Per aquest motiu és al punt de con-
sum, en el moment en què es trans-
forma l’energia, on les actuacions de 
millora de la gestió energètica poden 
tenir més impacte. Queda palès que 
per reduir el consum energètic en 
aquest nivell encara quedarien ober-
tes dues vies: actuar sobre l’efi ciència 
dels equips que transformen l’energia 
o actuar sobre les necessitats ener-
gètiques fi nals. Aquesta última opció 
—reduir necessitats— es pot veure 
frenada en un alt grau ja que pot supo-
sar la davallada del confort personal, 
del benestar o canvi d’hàbits.

ARTICLE TÈCNIC

Hi ha diferents aspectes en què infl uir per millorar la gestió dels recursos energètics que fem com a societat. 
Hom es pot centrar en la producció o l’obtenció de l’energia, en la distribució fi ns als punts de consum 
d’aquesta energia o bé en l’ús que se’n fa per transformar-la en les diferents necessitats que tenim en l’àmbit 
domèstic, comercial o industrial.

La gestió energètica 
a diferents nivells de la cadena

ÉS EN EL PUNT DE 
CONSUM ON LES 
MILLORES DE LA GESTIÓ 
ENERGÈTICA PODEN 
TENIR MÉS IMPACTE

Lydos Hybrid permet instal-
lar-se a qualsevol espai només 
essent necessària una connexió 
elèctrica. Té les mateixes dimen-
sions entre la fi xació a la paret i 
les conexions hidràuliques que 
un termo elèctric estàndard. Per 
a la recollida de condensats hi ha 
accessoris disponibles que per-
meten evitar-ne la conducció. I 
per a la circulació d’aire necessari 
pel funcionament de la bomba 
de calor, no cal una unitat exteri-
or ni canalitzacions.
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lloc d’un termo elèctric 
sense necessitat de més 
espai ni intervencions ad-
dicionals a l’habitatge (ni 
a l’interior ni a l’exterior).

TERMO ELÈCTRIC, 
BOMBA DE CALOR 
AEROTÈRMICA I TERMO 
HÍBRID
Actualment hi ha dos ni-
vells molt diferenciats 
de productes per produir 
ACS utilitzant energia 
elèctrica i acumulació. 
Aquests queden acotats 
pels productes emprats, 
que són termos elèctrics 
o bombes de calor (ma-
joritàriament aerotèr-
miques). La diferència 
de consum elèctric per 

produir la mateixa quantitat d’aigua 
calenta entre una tecnologia i l’altra 
és d’un 70%. Al mateix temps, la di-
ferència de cost d’implementació per 
a l’usuari entre una solució i l’altra és 
també important. És aquest factor el 
que marca la dimensió de la inversió 
que ha de fer el ciutadà, el que sol 
tenir una influència més incisiva en 
la decisió de tirar endavant la imple-
mentació d’una solució d’eficiència 
energètica.

És doncs una oportunitat mani-
festa el fet de disposar d’un produc-
te situat en un punt entremig entre 

Per tant, per ser una gran influ-
ència en el resultat global del consum 
energètic i alhora poder-se adaptar a 
les necessitats globals i als beneficis 
cercats per la societat, es conside-
ra que el punt més òptim d’actuació 
dins la gestió energètica eficient és als 
equips que transformen l’energia per 
cobrir les necessitats domèstiques 
dels ciutadans.

POSSIBILITATS REALS I VIABLES 
D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A LA LLAR
En una solució d’eficiència energè-
tica és tan important la reducció de 
consum obtinguda com la viabilitat 
d’implementació. És a dir, per aconse-
guir que la proposta tingui èxit hi ha 
d’haver un equilibri entre aquests dos 
factors, que es tradueix d’una manera 
senzilla en el període d’amortització.

Un dels camps més desenvolupats i 
en què hi ha més opcions disponibles 
que compleixen aquests dos factors és 
la producció d’aigua calenta sanitària 
(ACS). Totes les llars i moltes altres 
aplicacions quotidianes necessiten 
ACS, i el que és més important per a 
l’impacte energètic, hi ha demanda 
cada dia de l’any.

ACTUAR SOBRE LA PRODUCCIÓ 
D’ACS: UNA OPCIÓ APLICABLE I 
VIABLE
La producció d’ACS es pot fer tant 
de manera instantània com mitjan-
çant acumulació. Es pot utilitzar font 
d’energia elèctrica o combustibles 
fòssils derivats del petroli (majori-
tàriament gas natural, butà o propà). 
En gran part, al nostre mercat i per les 
instal·lacions i forma de construcció 
presents, la producció instantània es 
fa amb derivats del petroli com a font 
energètica. En canvi, quan es disposa 
d’energia elèctrica es tendeix a acu-
mular l’aigua calenta per poder ob-
tenir la quantitat desitjada a la tem-
peratura requerida sense necessitat 
de disposar d’una potència elèctrica 
contractada massa elevada.

Les opcions de producció d’ACS 
mitjançant acumulació i energia 
elèctrica són moltes, entre les quals 
varien principalment la capacitat 
d’acumulació, la capacitat tèrmica 
disponible i l’eficiència energètica. En 
aquest últim punt, l’eficiència ener-
gètica de l’equip de producció d’ACS, 
hi ha una gran diferència en funció de 
com s’utilitzi l’energia elèctrica. És a 
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LA DIFERÈNCIA DE 
CONSUM ELÈCTRIC PER 
PRODUIR LA MATEIXA 
AIGUA CALENTA AMB UNA 
SOLUCIÓ D’EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA ÉS DEL 70%

dir, es pot escalfar l’aigua continguda 
al dipòsit mitjançant energia elèctri-
ca com a denominador comú però uti-
litzant-la de diferent manera:
— Per provocar l’efecte Joule mitjan-
çant una resistència elèctrica.
— Per proporcionar el funcionament 
d’una bomba de calor (que pot ser ae-
rotèrmica o geotèrmica, per exemple).
— Per proporcionar el funcionament 
a un sistema d’energia solar tèrmica 
(es necessita energia elèctrica en els 
sistemes de circulació forçada per  
la bomba hidràulica de circulació i la 
centraleta de gestió).

Clarament les dues opcions amb un 
rendiment energètic més elevat (amb 
gran diferència respecte de l’efecte 
Joule) són les dues últimes. Quan 
entra en joc la viabilitat de la solu-
ció (la relació entre el cost i l’estalvi 
d’energia obtingut) destaca la bomba 
de calor aerotèrmica pel seu temps 
d’amortització i per la flexibilitat 
d’adaptació ja que es pot instal·lar en 

Els termos híbrids són els únics 
del mercat amb capacitats per a 
80 i 100 litres que assoleixen una 
classificació energètica A segons 
la directiva ErP (Reglament UE 
814/2013). Això es tradueix en un 
estalvi energètic del 50% respec-
te el termo elèctric estàndard 
més eficient que es pugui trobar 
al mercat (de classe B).

34-37 TK215 innovacio + article tecnic.indd   36 12/07/17   20:04

60



el termo elèctric i la bomba de calor 
aerotèrmica, tant pel que fa al preu 
d’implementació com pel que fa a 
maximitzar l’estalvi energètic obtin-
gut per l’usuari. Aquesta possibilitat 
ja quedarà coberta des d’aquest any 
2017 amb la incorporació al mercat 
d’una nova categoria de producte que 
compleix aquests requeriments: el 
termo híbrid.

El termo híbrid és un  termo elèc-
tric, amb la qual cosa implica que té 
una resistència elèctrica per escalfar 
l’aigua mitjançant l’efecte Joule, però 
al mateix temps té una bomba de calor 
aerotèrmica ja acoblada en un únic cos 
juntament amb el dipòsit. Totes dues 
tecnologies es combinen per escalfar 
l’aigua de la manera més efi cient possi-
ble i alhora proporcionant sempre les 
necessitats d’aigua calenta de l’usuari 
assegurant el confort desitjat.

Per aconseguir-ho, el termo híbrid 
disposa d’un programari que determi-
na la tecnologia que ha de funcionar 
en cada moment. Per poder-ho fer, 
conscients que l’usuari no coneix la 

37Juliol-agost 2017    Theknos

elecció només l’ús que en fa. És a dir, 
l’única responsabilitat de l’usuari 
per tal d’aconseguir el màxim estalvi 
que pot donar-li aquest producte és 
fer-lo servir segons les seves neces-
sitats sense preocupar-se de res més. 
Aquesta és la clau de l’èxit del termo 
híbrid, que aconsegueix un estalvi del 
50% respecte del consum que tindria 
el termo elèctric convencional més 
efi cient que es pogués trobar al mer-
cat. La manera de traslladar aquesta 
informació a l’usuari és mitjançant la 
classifi cació energètica ErP (obtingu-
da amb el Reglament UE 814/2013), 
que a través d’una etiqueta energè-
tica indica el nivell d’efi ciència de 
l’equip. En el cas d’un termo elèctric 
convencional la classifi cació més alta 
possible per a productes a partir de 50 
litres de capacitat és la B, mentre que 
el termo híbrid assoleix la classe A.

Es presenta, doncs, una oportuni-
tat viable tant des del punt de vista 
econòmic com des del punt de vis-
ta d’efi ciència energètica per actuar 
d’una manera massiva sobre el parc 
de productes instal·lats de producció 
d’aigua calenta sanitària per fer una 
gestió energètica més efi cient: el ter-
mo híbrid.  ●

temperatura d’escalfament que neces-
sita, el producte memoritza els hàbits 
de l’usuari per poder anticipar-se a les 
seves necessitats, evitant així que si-
gui l’usuari qui digui al producte com 
ha de funcionar i deixant a la seva 

UNA NOVETAT ÉS EL 
TERMO HÍBRID, SITUAT 
ENTRE EL TERMO 
ELÈCTRIC I LA BOMBA 
DE CALOR AEROTÈRMICA

El punt més òptim d’actuació dins la ges-
tió energètica efi cient és als equips que 
transformen l’energia per cobrir les ne-

cessitats domèstiques dels ciutadans.
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La llum té un paper vital en la nostra 
vida. Il·lumina l’entorn, ens aixeca 
l’ànim, aporta energia addicional i fi ns 
i tot ens equilibra l’organisme biològic. 

1. LLUM NATURAL 
La llum natural és fonamental en la 
nostra llar i lloc de treball. La tendèn-
cia en el disseny d’hospitals és crear 
espais sostenibles que aporten qualitat 
de vida amb l’optimització dels recur-
sos. Les persones prefereixen treballar 
en espais il·luminats amb llum natural 
amb vistes a l’exterior per mantenir-se 
en contacte amb l’entorn. La llum natu-
ral és una font d’il·luminació totalment 
gratuïta, però també té inconvenients 

pel fet que la radicació solar augmenta 
la temperatura interior, fet que redueix 
els nivells de confort, a més de produir 
els refl exos no desitjats en les pantalles 
d’ordinador i incrementar l’enlluerna-
ment per radicació excessiva. La llum 
natural òptima en tots els espais és el 
“millor antibiòtic” que podem admi-
nistrar a un pacient. Llum natural 4.0 
(fi gura 1).

2. BENEFICIS 
Per mantenir l’edifi ci en unes condi-
cions òptimes de llum natural i tem-
peratura, però evitant la radiació, ne-
cessitem un control solar automàtic 
mitjançant proteccions solars (lamel-
les, persianes, tendals, cortines, etc.) 
que actuïn com un fi ltre dinàmic per 
aconseguir la llum natural òptima i 
reduir la radiació solar per abaixar 
la temperatura interior. Controlant 

i gestionant les lamel·les o tendals 
verticals es controla la radiació solar 
i es deixa passar només la llum natu-
ral que necessitem. La il·luminació 
artifi cial solament serà necessària 
quan la llum natural ja no sigui su-
fi cient. També el sistema de clima-
tització es regularà mantenint els 
nivells òptims de temperatura entre 
21 i 26 °C.

La solució de la façana dinàmica és 
una innovació en la façana tradicional 
que hi incorpora un control solar au-
tomàtic que millora (fi gura 2):
—  El control lumínic. Optimitzar la 

llum natural minimitzant l’ús de 
llum artifi cial.

—  El control tèrmic. Mantenir la tem-
peratura de confort entre 21 °C (hi-
vern) i 26 °C (estiu).

—  La ventilació natural. Permetre l’eli-
minació d’olors molestes.

Figura 1

LLUM NATURAL 4.0

Text Albert López Crespo,
Arquitecte
Somfy España
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En el disseny d’hospitals es creen espais sostenibles que aporten 
qualitat de vida. La llum natural òptima en tots els espais és el “millor 

antibiòtic” que es pot administrar a un pacient. 
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ponents a les diferents superfícies 
incloses dins el camp visual. S’hauria 
d’evitar perquè les luminàncies massa 
elevades produeixen enlluernaments, 
i perquè els contrastos de luminància 
massa alts causen fatiga a causa de la 
readaptació constant dels ulls.
Solució. És tan important tenir llum 
natural com evitar la incidència de radi-
ació solar si no és necessària a l’interior 
de l’hospital.  Per poder avaluar aquest 
factor és important conèixer la regla de 
distribució de confort visual 1-3-10, re-
collida a la UNE-EN 12462 (fi gura 4). És 
la proporció de llum que cal tenir en les 
tres parts fonamentals de l’interior.

El sistema Somfy Animeo té quatre ca-
racterístiques innovadores per integrar 
en els projectes:
—  Immediata. Reacció instantània de 

la façana, que s’adapta cada minut 
als canvis meteorològics i les ne-
cessitats internes de l’hospital. No 
és una façana estacional o pas-

 3. EXEMPLES: 
2 INCIDÈNCIES = 2 SOLUCIONS 
Temperatura interior molt elevada de-
guda a una radiació solar alta
Incidència. A través del vidre de façana 
la radiació solar entra i causa l’efecte 
d’hivernacle. A l’interior de l’edifi ci 
s’eleva la temperatura per sobre dels 
30 °C sense un control solar exterior 
automàtic en el vidre de façana. Aquest 
efecte provoca un consum alt de clima-
tització (especialment aire condicionat 
o refrigeració) amb pics de consum 
energètics durant les cinc o sis hores 
del dia en què la façana està exposada a 

la radiació solar. Els hospitals haurien 
de mantenir-se amb una temperatura 
constant d’entre 21 i 26 °C, que coinci-
deix amb el Reglament d’instal·lacions 
tèrmiques dels edifi cis (RITE).
Solució. El control solar automàtic 
mitjançant un tendal vertical enrot-
llable o una làmina horitzontal ori-
entable i replegable evita l’entrada 
de radiació solar a l’interior de l’hos-
pital. La calor queda fora de l’edifi ci 
i s’evita l’escalfament interior de les 
sales. Refredar un edifi ci costa ener-
gèticament tres vegades més que es-

calfar-lo. A més, el sistema és fl exible i 
permet tenir un control global (des de 
la sala de manteniment) o també local 
mitjançant el personal sanitari que 
pot decidir puntualment quan duu a 
terme aquesta baixada i pujada per a 
unes condicions especials (fi gura 3).
 Enlluernament degut a l’alta incidèn-
cia de radiació solar a les pantalles i 
zones de treball
Incidència. La forta incidència de radia-
ció solar no permet el treball conforta-
ble amb els ordinadors i equips hospi-
talaris, a més de ser incòmoda per als 
pacients pels contrastos d’il·luminació 
en l’interior de les sales i habitacions. 
Els ulls de l’observador no perceben la 
llum que incideix sobre una superfície 
sinó la llum que està refl ectida en la 
seva direcció; la mesura és coneguda 
amb el nom de luminància. El nivell 
d’il·luminació no és sufi cient per as-
segurar el confort visual d’una tasca. 
Cal, a més, mantenir un equilibri entre 
la luminància de l’objecte i les corres-

Figura 2

Figura 3

EL CONTROL SOLAR 
AUTOMÀTIC AMB 
PROTECCIONS SOLARS 
MANTÉ L’EDIFICI EN 
CONDICIONS ÒPTIMES 
DE LLUM NATURAL I 
TEMPERATURA

Optimització de la temperatura

Quan fa calor.

Quan fa fred. Deixa entrar la llum en dies ennuvolats. Per millorar la qualitat de l’aire.

Redueix l’entrada de llum. Ventilació.

Gestió natural de la llum natural Renovació de l’aire
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siva que es comporta bé a l’estiu o 
hivern, sinó que en cada moment 
aporta la millor opció de confort i 
estalvi energètic (fi gura 6).

—  Flexible. La façana pot adaptar-se 
als canvis d’ús de l’edifi ci només amb 

ARTICLE TÈCNIC
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i afavoreix el manteniment i conser-
vació dels teixits i lamel·les.

—  Integrada.  Les façanes dinàmiques 
s’integren amb la climatització i la 
il·luminació en un mateix equip o 
sistema de gestió-control de l’edifi ci 
per reduir el consum d’un edifi ci. La 
climatització i la il·luminació supo-
sen aproximadament entre el 70 i el 
75% del consum d’un edifi ci.

4. CONCLUSIÓ
Les solucions innovadores que im-
plantem en un hospital han de donar 
resposta a una sèrie de necessitats per 
millorar les prestacions dels hospitals. 
La façana dinàmica és el primer con-
trol energètic de l’edifi ci que millora el 
confort lumínic i tèrmic dels usuaris 
en incrementar la il·luminació natural 
reduint el consum de llum artifi cial i 
climatització. Amb el control solar re-
duïm el consum d’energia a l’edifi ci i 
respectem el medi ambient contribuint 
a la reducció de les emissions de CO2 
per aconseguir hospitals de consum 
gairebé nul. Les dues instal·lacions que 
consumeixen més energia són la clima-
tització i la il·luminació. Les dues instal-
lacions representen el 75% del consum 
total d’energia d’un edifi ci. Els hospitals 
a hores d’ara tenen un consum d’ener-
gia de 300 kWh/m2 i la Unió Europea 
ens ha marcat un objectiu de 50 kWh/
m2 per al 2020. La façana dinàmica 
Somfy també respecta l’arquitectura 
de la façana ja que és invisible quan 
no és necessària i a més és fl exible als 
possibles canvis d’ús de l’edifi ci en el 
futur. La solució innovadora de la faça-
na dinàmica aporta un valor afegit als 
hospitals quan formen part de la feina 
diària, facilitant les tasques i millorant 
l’atenció als pacients.  ●

Figura 4

Figura 5

Figura 6

modifi cacions en la programació sen-
se necessitat d’obres a la façana. La 
fl exibilitat de les façanes dinàmiques 
afavoreix que es puguin adaptar als 
processos i canvis d’ús en els hospitals.

—  Invisible.  Respecta la imatge arqui-
tectònica i estètica de la façana ja que 
només actua quan calen canvis per 
millorar el confort i l’estalvi energè-
tic.  Si no és necessària, la protecció 
solar està oculta. De fet, només és vi-
sible unes cinc o sis hores al dia. Com 
que està guardada, allarga la vida útil 

Redueix la llum del sol.

Deixa passar llum els dies ennuvolats.

Gestió de la llum natural
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Dins d’una gestió energètica efi cient 
de les instal·lacions (siguin del tipus 
que siguin), una variable fonamental 
és plantejar l’ús de sistemes i tecno-
logies el més efi cients possibles per 
satisfer les demandes sol·licitades 
utilitzant el mínim d’energia.

Ja les diverses directives europees 
van en aquesta direcció des de fa uns 
quants anys, promovent l’ús d’ener-
gies renovables, o marcant el camí 
als fabricants d’aquells productes que 
podem comercialitzar (amb l’enfoca-
ment de la reducció d’emissions de 
gasos contaminants per la consecució 
dels diversos compromisos mediam-

bientals). En aquest sentit, la Direc-
tiva d’Ecodisseny ErP, d’aplicació 
des del 26 de setembre del 2015, i que 
afecta els productes relacionats amb 
l’energia (calderes, bombes de calor, 
escalfadors, dipòsits d’aigua calenta, 
etc.), va suposar un canvi important 
quant al salt tecnològic i d’efi ciència 
dels productes afectats. Com a exem-
ple, el rendiment mínim exigit per a 
les calderes de gas suposa que l’única 

tecnologia que pot assolir-ho és la de 
condensació.

EFICIÈNCIA EN INSTAL·LACIONS 
DE PRODUCCIÓ D’AIGUA CALENTA 
SANITÀRIA
Quan és planteja una instal·lació de 
tipus tèrmic per satisfer una demanda 
de calefacció i d’aigua calenta sanità-
ria, normalment ens centrem més a 
optimitzar la part de calefacció (que 
generalment és la que més càrrega tèr-
mica requereix), deixant en un segon 
pla la part d’ACS. No obstant això, hem 
de tenir en consideració que, depe-
nent del tipus d’instal·lació, el consum 
energètic que es destina per la deman-
da d’ACS pot arribar a ser el 30% de la 
factura energètica total (com passa a 
tipologies d’obres que són grans 

EN AQUEST SECTOR 
ÉS MOLT IMPORTANT 
LA DIRECTIVA 
D’ECODISSENY ErP 
2009/125/CE

Text Gaspar Martin, 
director tècnic d’ACV

Dues grans amenaces planen sobre la 
UE: una, el canvi climàtic, una ame-
naça global i de conseqüències que 
poden arribar a ser catastròfi ques per 
a la vida i l’economia mundial. L’altra, 
la seguretat energètica, una amenaça 
que afecta de particularment Europa. 

Els subministraments de gas natural 
procedents de Rússia i els de petroli, 
procedents de l’Orient Mitjà, no són se-
gurs i, com s’ha vist reiterades vegades, 
poden quedar interromputs per causes 
polítiques. És imperatiu, doncs, reduir 
la dependència energètica, mirant de 
produir energia amb fonts d’energia 
renovable i reduint els consums (i, per 
tant, millorant l’efi ciència energètica).

Com a resposta a aquestes amenaces, 
l’any 2007 el Consell Europeu va adop-
tar el compromís de transformar Euro-
pa en una economia efi cient energèti-
cament i baixa en emissions de carboni. 
Aquest compromís es va concretar en:
•  Assolir, l’any 2020, un 20% de reduc-

ció en les emissions de gasos amb 
efecte d’hivernacle (GEH), en rela-
ció amb l’any 1990.

•  Aconseguir, l’any 2020, que el 20% 
de l’energia fi nal consumida sigui 
d’origen renovable (un 10% en el 
sector del transport).

•  Aconseguir que el 2020 el consum 

INNOVACIÓ

tant d’energia fi nal com d’energia 
primària es redueixi un 20% en rela-
ció amb els consums que l’any 2007 
es projectaven per al 2020.
Els progressos en la reducció d’emis-

sió de GEH a la UE han estat enormes: 
entre el 1990 i el 2015 les emissions de 
GEH es van reduir un 22%. Ara ja es 
treballa per aconseguir que el 2030 la 
reducció dels GEH sigui del 40% en 
relació amb els nivells de 1990.

Els progressos en el consum d’ener-
gia d’origen renovable no han estat 
tan espectaculars. Veient que el 2020 
no s’assoliria l’estalvi del 20% en el 
consum d’energia, la UE va publicar 
l’any 2012 la Directiva 2012/27/UE, 
un dels objectius de la qual era “esta-
blir un marc comú de mesures per al 
foment de l’efi ciència energètica dins 
de la Unió”. La Directiva es va trans-
posar l’any 2016, mitjançant el Reial 
decret 56/2016.

Un dels objectius del Reial decret és 
normalitzar les auditories energèti-
ques. És un estudi dels consums i dels 
tipus d’energia que utilitzem en una 
empresa. Té l’objectiu d’obtenir infor-
mació dels nostres sistemes energètics 
i, a partir d’aquesta informació, propor-
cionar eines per disminuir els consums 
i estalviar.

El Reial decret és d’aplicació a les 
grans empreses (no a les pimes) i esta-
bleix com a obligació per a aquestes em-
preses que passin una auditoria energè-
tica cada quatre anys. Les empreses han 
d’auditar un mínim del 85% de l’energia 
fi nal consumida.

L’auditoria la poden elaborar audi-
tors energètics qualifi cats degudament, 
així com tècnics qualifi cats de la matei-
xa empresa auditada. L’ICAEN disposa 
del llistat d’auditors d’efi ciència ener-
gètica i verifi ca si les auditories ener-
gètiques s’han fet de manera adequada.

A Catalunya hi ha 594.498 empre-
ses (dades facilitades per l’Idescat, 
relatives a l’any 2015). D’aquestes, el 
98,79% són pimes. Així que, actual-
ment, el Reial decret és d’aplicació 
únicament a l’1,21% del total (a les 
grans empreses). ●

Hi participen:

Hi col·laboren:

EL REIAL DECRET OBLIGA 
A LES GRANS EMPRESES 
A PASSAR UNA AUDITORIA 
ENERGÈTICA CADA 4 ANYS

M. Carmen Parejo Mir, 
Comissió de Medi Ambient i Seguretat 
(CMAS)

L’eficiència energètica 
i el Reial decret 56/2016
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Eficiència energètica en instal·lacions 
d’aigua calenta sanitària. 
LA IMPORTÀNCIA DEL SISTEMA D’ACUMULACIÓ
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consumidores d’aigua calenta: ho-
tels, gimnasos, hospitals, etc.).

Si ens centrem en la part de la 
instal·lació d’ACS, la seva efi ciència 
estacional ve donada principalment 
segons el nivell d’efi ciència del gene-
rador utilitzat (al mercat existeixen 
inclús els generadors HEAT MAS-
TER TC que poden treballar en corba 
contínua de condensació  per produir 
ACS), el del sistema de bescanvi utilit-
zat (parlant exclusivament en termes 
energètics sempre serà millor utilit-
zar un sistema interacumulador), i 
el del sistema d’acumulació utilitzat 
(element a què moltes vegades no es 
dona transcendència que té en aquest 
tipus d’instal·lacions).

Si parlem de dipòsits acumuladors, 
sempre partint de la premissa que han 
de ser sufi cients per tal d’assegurar el 
consum d’aigua calenta en els períodes 
punta junt amb les calderes seleccio-
nades, s’hauria d’intentar reduir-ne 
tant com sigui possible el volum així 
com treballar amb acumuladors aïllats 
correctament, per tal de reduir el con-
sum energètic d’aquest element.

DIRECTIVA D’ECODISSENY 
D’APLICACIÓ EN DIPÒSITS 
ACUMULADORS D’ACS
Ja s’ha comentat anteriorment la 
importància en el sector de la Direc-
tiva d’Ecodisseny ErP 2009/125/CE 
i la Directiva complementaria d’Eti-
quetatge ELD 2010/30/UE (recent-
ment substituïda pel Reglament [UE] 
2017/1369), pel que fa als requisits 
d’efi ciència que han de complir els 
productes relacionats amb l’energia. 

ARTICLE TÈCNIC
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l’acumulador d’acord amb els rangs 
admissibles segons la taula inclosa 
dins l’article.

És a partir del setembre d’aquest 
any quan s’ha de complir un criteri de 
pèrdues estàtiques màximes admissi-
bles per l’acumulador, expressades en 
W i calculades a partir de la fórmula 
16,66 + 8,33·V 0,4 . Si no es compleix 
aquest requisit, l’acumulador no pot 
aconseguir el marcatge CE i no es pot 
comercialitzar dins la Unió Europea. 

Aquest canvi normatiu serà molt 
transcendent dins del mercat dels 
acumuladors d’ACS de fi ns a 2.000 
litres. El criteri de pèrdues estàti-

ques màximes admissibles suposarà 
un canvi substancial quant al tipus 
d’aïllaments utilitzats en els acumu-
ladors, amb la qual cosa es produirà 
un salt qualitatiu molt interessant en 
aquest aspecte. Pel que fa al disseny, 
suposa la utilització d’aïllaments, 
principalment de poliuretà d’alta 
densitat, i ser molt estricte a l’hora 
d’aïllar adequadament les connexions 
(per evitar ponts tèrmics que provo-
quin una pèrdua energètica). 

Dins el rang d’acumuladors de fi ns a 
500 litres (on també aplica la Directi-

El fet més notable va ser el canvi de 
tecnologies en els equips generadors a 
causa dels rendiments sol·licitats, que 
va afectar notablement el sector de les 
bombes de calor i calderes (recordem 
que, en gas, l’única tecnologia possible 
es la condensació).

La Directiva ErP planteja tres da-
tes importants en la seva aplicació. 
El ja comentat 26 de setembre de 
2015 (quan es marcaven les exigèn-
cies d’efi ciència i nivell sonor per a 
calderes i bombes de calor), el 26 de 
setembre de 2017 (per les exigències 
d’aïllament en acumuladors d’ACS) i 
el futur 26 de setembre de 2018 (per 
les exigències d’emissions de NOx).

En relació amb els dipòsits d’acu-
mulació d’aigua calenta, des de setem-
bre de 2015 els fabricants hem d’in-
formar del valor de pèrdues d’energia 
constants que tenen, per acumuladors 
de fi ns a 2.000 litres (segons indica el 
Reglament delegat [UE] 814/2013, 
d’aplicació als productes per a ús ex-
clusiu per a aigua calenta sanitària 
dins el lot 2). Aquest valor de pèrdu-
es energètiques s’indica a la fi txa del 
producte, i addicionalment per al cas 
d’acumuladors de tipus domèstic (per 
sota de 500 litres), es refl ecteix tam-
bé a l’etiqueta energètica del produc-
te segons el Reglament delegat (UE) 
812/2013 (vegeu la imatge adjunta). 

A l’etiqueta, a més del valor de pèr-
dues en W i el volum en litres de l’acu-
mulador, també apareix una escala 
gràfi ca en colors i lletres que indica 
la classe d’efi ciència energètica de 

Classe d’e� ciència 
energètica 

Pèrdua estàtica S en vats, 
amb capacitat V en litres

A+ S < 5,5 + 3,16 · V 0,4

A 5,5 + 3,16 · V 0,4 ≤ S < 8,5 + 4,25 · V 0,4

B 8,5 + 4,25 · V 0,4 ≤ S < 12 + 5,93 · V 0,4

C 12 + 5,93 · V 0,4 ≤ S < 16,66 + 8,33 · V 0,4

D 16,66 + 8,33 · V 0,4 ≤ S < 21 + 10,33 · V 0,4

E 21 + 10,33 · V 0,4 ≤ S < 26 + 13,66 · V 0,4

F 26 + 13,66 · V 0,4 ≤ S < 31 + 16,66 · V 0,4

G S > 31 + 16,66 · V 0,4

va d’Etiquetatge ELD), suposa que la 
classe d’efi ciència energètica mínima 
per a aquests haurà de ser C.

CONCLUSIONS
És evident que les calderes utilitza-
des en una instal·lació d’ACS tenen un 
pes important en l’efi ciència global 
d’aquesta tipologia d’instal·lacions. 
Cal dir, no obstant això, atesa l’homo-
geneïtzació que ha suposat la deriva 
cap a la condensació en instal·lacions 
de gas pel requisit de rendiment mí-
nim segons ErP (llevat que utilitzem 
sistemes diferencials com són els 
generadors HEAT MASTER TC que 
poden treballar en corba contínua de 
condensació per produir ACS), que 
el component que pot infl uir en una 
millora signifi cativa del rendiment 
global de la instal·lació és el sistema 
d’acumulació emprat. És fonamental 
dimensionar correctament les de-
mandes durant el període de consum 
punta (per tal de reduir al màxim el 
volum d’aigua acumulat i d’aquesta 
manera reduir l’energia per mante-
nir l’aigua a temperatura de treball), 

EL SISTEMA 
D’ACUMULACIÓ EMPRAT 
POT MILLORAR EL 
RENDIMENT GLOBAL DE 
LA INSTAL·LACIÓ

Acumuladors d’aigua calenta 
sanitària de fi ns a 500 litres.

i utilitzar acumuladors perfectament 
aïllats (la Directiva ErP posarà ordre 
en aquest sentit).

El pes relatiu dins la factura ener-
gètica global del consum per ACS 
anirà guanyant importància, sobre-
tot quan la tendència que marcarà 
el futur CTE (amb la defi nició nZEB 
d’edifi cis de consum d’energia quasi 
zero) serà reduir signifi cativament 
la demanda d’energia necessària per 
a la calefacció. En aquest sentit, mi-
llorar l’efi ciència en la producció 
d’ACS en aquelles tipologies d’obra 

grans consumidores d’aigua calenta 
serà fonamental, sobretot tenint en 
compte que els estàndards de confort 
en aquest tipus de consum van en 
augment. 

ACV és especialista des del 1922 en 
la fabricació d’equips compactes i efi -
cients per instal·lacions de producció 
d’ACS, tant pel que fa a generadors 
com a sistemes d’acumulació. Sempre 
compromesos amb l’assegurament de 
les prestacions i la màxima efi ciència 
d’aquesta tipologia d’instal·lacions, 
s’han proposat al mercat les tecno-
logies d’acumulació doble tanc (que 
permeten reduir fi ns a un 60% les 
acumulacions necessàries per assegu-
rar les puntes de consum en compa-
ració d’acumuladors de gran volum), 
amb una tecnologia en aïllaments 
molt avançada (mostra d’aquest com-
promís és el fet que la majoria d’acu-
muladors ACV compleixen el requisit 
q uant a pèrdues estàtiques des de la 
introducció de la Directiva ErP el 26 
de setembre de 2015). ●

PER ACONSEGUIR 
EL MARCATGE CE ÉS 
OBLIGAT COMPLIR 
UN CRITERI DE PÈRDUES 
ESTÀTIQUES MÀXIMES 
ADMISSIBLES PER 
L’ACUMULADOR 
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consumidores d’aigua calenta: ho-
tels, gimnasos, hospitals, etc.).

Si ens centrem en la part de la 
instal·lació d’ACS, la seva efi ciència 
estacional ve donada principalment 
segons el nivell d’efi ciència del gene-
rador utilitzat (al mercat existeixen 
inclús els generadors HEAT MAS-
TER TC que poden treballar en corba 
contínua de condensació  per produir 
ACS), el del sistema de bescanvi utilit-
zat (parlant exclusivament en termes 
energètics sempre serà millor utilit-
zar un sistema interacumulador), i 
el del sistema d’acumulació utilitzat 
(element a què moltes vegades no es 
dona transcendència que té en aquest 
tipus d’instal·lacions).

Si parlem de dipòsits acumuladors, 
sempre partint de la premissa que han 
de ser sufi cients per tal d’assegurar el 
consum d’aigua calenta en els períodes 
punta junt amb les calderes seleccio-
nades, s’hauria d’intentar reduir-ne 
tant com sigui possible el volum així 
com treballar amb acumuladors aïllats 
correctament, per tal de reduir el con-
sum energètic d’aquest element.

DIRECTIVA D’ECODISSENY 
D’APLICACIÓ EN DIPÒSITS 
ACUMULADORS D’ACS
Ja s’ha comentat anteriorment la 
importància en el sector de la Direc-
tiva d’Ecodisseny ErP 2009/125/CE 
i la Directiva complementaria d’Eti-
quetatge ELD 2010/30/UE (recent-
ment substituïda pel Reglament [UE] 
2017/1369), pel que fa als requisits 
d’efi ciència que han de complir els 
productes relacionats amb l’energia. 
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l’acumulador d’acord amb els rangs 
admissibles segons la taula inclosa 
dins l’article.

És a partir del setembre d’aquest 
any quan s’ha de complir un criteri de 
pèrdues estàtiques màximes admissi-
bles per l’acumulador, expressades en 
W i calculades a partir de la fórmula 
16,66 + 8,33·V 0,4 . Si no es compleix 
aquest requisit, l’acumulador no pot 
aconseguir el marcatge CE i no es pot 
comercialitzar dins la Unió Europea. 

Aquest canvi normatiu serà molt 
transcendent dins del mercat dels 
acumuladors d’ACS de fi ns a 2.000 
litres. El criteri de pèrdues estàti-

ques màximes admissibles suposarà 
un canvi substancial quant al tipus 
d’aïllaments utilitzats en els acumu-
ladors, amb la qual cosa es produirà 
un salt qualitatiu molt interessant en 
aquest aspecte. Pel que fa al disseny, 
suposa la utilització d’aïllaments, 
principalment de poliuretà d’alta 
densitat, i ser molt estricte a l’hora 
d’aïllar adequadament les connexions 
(per evitar ponts tèrmics que provo-
quin una pèrdua energètica). 

Dins el rang d’acumuladors de fi ns a 
500 litres (on també aplica la Directi-

El fet més notable va ser el canvi de 
tecnologies en els equips generadors a 
causa dels rendiments sol·licitats, que 
va afectar notablement el sector de les 
bombes de calor i calderes (recordem 
que, en gas, l’única tecnologia possible 
es la condensació).

La Directiva ErP planteja tres da-
tes importants en la seva aplicació. 
El ja comentat 26 de setembre de 
2015 (quan es marcaven les exigèn-
cies d’efi ciència i nivell sonor per a 
calderes i bombes de calor), el 26 de 
setembre de 2017 (per les exigències 
d’aïllament en acumuladors d’ACS) i 
el futur 26 de setembre de 2018 (per 
les exigències d’emissions de NOx).

En relació amb els dipòsits d’acu-
mulació d’aigua calenta, des de setem-
bre de 2015 els fabricants hem d’in-
formar del valor de pèrdues d’energia 
constants que tenen, per acumuladors 
de fi ns a 2.000 litres (segons indica el 
Reglament delegat [UE] 814/2013, 
d’aplicació als productes per a ús ex-
clusiu per a aigua calenta sanitària 
dins el lot 2). Aquest valor de pèrdu-
es energètiques s’indica a la fi txa del 
producte, i addicionalment per al cas 
d’acumuladors de tipus domèstic (per 
sota de 500 litres), es refl ecteix tam-
bé a l’etiqueta energètica del produc-
te segons el Reglament delegat (UE) 
812/2013 (vegeu la imatge adjunta). 

A l’etiqueta, a més del valor de pèr-
dues en W i el volum en litres de l’acu-
mulador, també apareix una escala 
gràfi ca en colors i lletres que indica 
la classe d’efi ciència energètica de 

Classe d’e� ciència 
energètica 

Pèrdua estàtica S en vats, 
amb capacitat V en litres

A+ S < 5,5 + 3,16 · V 0,4

A 5,5 + 3,16 · V 0,4 ≤ S < 8,5 + 4,25 · V 0,4

B 8,5 + 4,25 · V 0,4 ≤ S < 12 + 5,93 · V 0,4

C 12 + 5,93 · V 0,4 ≤ S < 16,66 + 8,33 · V 0,4

D 16,66 + 8,33 · V 0,4 ≤ S < 21 + 10,33 · V 0,4

E 21 + 10,33 · V 0,4 ≤ S < 26 + 13,66 · V 0,4

F 26 + 13,66 · V 0,4 ≤ S < 31 + 16,66 · V 0,4

G S > 31 + 16,66 · V 0,4

va d’Etiquetatge ELD), suposa que la 
classe d’efi ciència energètica mínima 
per a aquests haurà de ser C.

CONCLUSIONS
És evident que les calderes utilitza-
des en una instal·lació d’ACS tenen un 
pes important en l’efi ciència global 
d’aquesta tipologia d’instal·lacions. 
Cal dir, no obstant això, atesa l’homo-
geneïtzació que ha suposat la deriva 
cap a la condensació en instal·lacions 
de gas pel requisit de rendiment mí-
nim segons ErP (llevat que utilitzem 
sistemes diferencials com són els 
generadors HEAT MASTER TC que 
poden treballar en corba contínua de 
condensació per produir ACS), que 
el component que pot infl uir en una 
millora signifi cativa del rendiment 
global de la instal·lació és el sistema 
d’acumulació emprat. És fonamental 
dimensionar correctament les de-
mandes durant el període de consum 
punta (per tal de reduir al màxim el 
volum d’aigua acumulat i d’aquesta 
manera reduir l’energia per mante-
nir l’aigua a temperatura de treball), 

EL SISTEMA 
D’ACUMULACIÓ EMPRAT 
POT MILLORAR EL 
RENDIMENT GLOBAL DE 
LA INSTAL·LACIÓ

Acumuladors d’aigua calenta 
sanitària de fi ns a 500 litres.

i utilitzar acumuladors perfectament 
aïllats (la Directiva ErP posarà ordre 
en aquest sentit).

El pes relatiu dins la factura ener-
gètica global del consum per ACS 
anirà guanyant importància, sobre-
tot quan la tendència que marcarà 
el futur CTE (amb la defi nició nZEB 
d’edifi cis de consum d’energia quasi 
zero) serà reduir signifi cativament 
la demanda d’energia necessària per 
a la calefacció. En aquest sentit, mi-
llorar l’efi ciència en la producció 
d’ACS en aquelles tipologies d’obra 

grans consumidores d’aigua calenta 
serà fonamental, sobretot tenint en 
compte que els estàndards de confort 
en aquest tipus de consum van en 
augment. 

ACV és especialista des del 1922 en 
la fabricació d’equips compactes i efi -
cients per instal·lacions de producció 
d’ACS, tant pel que fa a generadors 
com a sistemes d’acumulació. Sempre 
compromesos amb l’assegurament de 
les prestacions i la màxima efi ciència 
d’aquesta tipologia d’instal·lacions, 
s’han proposat al mercat les tecno-
logies d’acumulació doble tanc (que 
permeten reduir fi ns a un 60% les 
acumulacions necessàries per assegu-
rar les puntes de consum en compa-
ració d’acumuladors de gran volum), 
amb una tecnologia en aïllaments 
molt avançada (mostra d’aquest com-
promís és el fet que la majoria d’acu-
muladors ACV compleixen el requisit 
q uant a pèrdues estàtiques des de la 
introducció de la Directiva ErP el 26 
de setembre de 2015). ●

PER ACONSEGUIR 
EL MARCATGE CE ÉS 
OBLIGAT COMPLIR 
UN CRITERI DE PÈRDUES 
ESTÀTIQUES MÀXIMES 
ADMISSIBLES PER 
L’ACUMULADOR 
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Avui ja fa més de dues dècades, el 
1990, que Simon Hackett i John 
Romkey van aconseguir connec-
tar una torradora a Internet. Arran 
d’aquest aparent experiment intrans-
cendent, va sorgir una de les corrents 
tecnològiques més importats avui 
dia: la Internet de les coses, i el dispo-
sitiu creat per aquests dos enginyers 
es converteix històricament en el 
primer dispositiu connectat. Dit això, 
podríem considerar la Internet de les 

coses (IoT, Internet of Things), amb 
quasi trenta anys d’estudi, com un 
camp àmpliament explorat. Res més 
allunyat de la realitat; de fet, la seva 
major rellevància la recull els últims 
cinc anys, en els quals el seu ús ha 
anat creixent de manera vertiginosa 
fi ns al que actualment constitueix 
un negoci multimilionari i un pilar 
fonamental que alguns consideren la 
Quarta Revolució Industrial.

La IoT, en essència, parteix d’un 
concepte senzill però poderós: con-
nectar dispositius utilitzant qualse-
vol tipus de xarxa, fent així possible 
la comunicació amb i entre ells. Són 

aquestes noves possibilitats de co-
municació les que permeten, entre 
altres coses: aconseguir una gestió 
més còmoda, assolir un ús més efi -
cient dels dispositius i els seus re-
cursos, i fi ns i tot permetre, gràcies 

LA IOT CONSTITUEIX UN 
NEGOCI MULTIMILIONARI 
I UN PILAR FONAMENTAL 
QUE ALGUNS 
CONSIDEREN LA QUARTA 
REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

Text José Ángel Juncal Castro, 
director del departament d’R+D
a Moonoff, SL

ARTICLE TÈCNIC

LoRa: 
il·luminació 

4.0
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a una major informació, millorar la 
presa de decisions quant a la seva 
administració. Aquestes capacitats 
fan que Moono�  aposti per la IoT i 
l’evolució tecnològica en l’àmbit de la 
il·luminació. Des de Moono�  creiem 
en la IoT com un pas fonamental en 
la il·luminació, capaç d’augmentar, 
encara més, l’efi ciència de les nostres 
instal·lacions, així com oferir una 
gestió més potent i amb noves possi-
bilitats als nostres clients.

Un dels principals problemes a 
l’hora de convertir la IoT en una re-
alitat és l’elecció d’una tecnologia i/o 
eina que permeti establir la tan anhe-
lada connexió amb aquests disposi-
tius. Per a aquesta tasca existeix una 
multitud d’alternatives, des d’aque-
lles amb pocs metres de cobertura 
com ara Bluetooth o Wi-Fi, a d’altres 
que permetin la creació de xarxes 
quilomètriques com poden ser NB-
IoT, LoRa o Sig-Fox .

Per al cas que ens pertoca en 
aquest document, la tecnologia a uti-
litzar hauria d’aportar els avantatges 
següents: tenir una àrea àmplia de 
cobertura i un consum molt baix, 
mentre que una taxa de dades eleva-
da no seria un requisit fonamental. 
Després d’un estudi i una compara-
tiva exhaustius de les diferents tec-
nologies, Moono�  ha decidit apostar 
per la parella tecnològica composta 
per LoRa i LoRaWAN, comunament 
denominat LoRa.

Amb referència al que s’ha esmen-
tat fi ns ara, podria considerar-se que 
el pack LoRa i LoRaWAN és indivisi-
ble i ambdues tecnologies han d’exis-
tir en conjunt; no obstant això, es 
tracta de dues tecnologies indepen-
dents amb àmbits d’ús ben diferenci-
ats i que poden existir perfectament 
l’un sense l’altre.

El primer element del binomi, 
LoRa, defi neix el mitjà de transmis-
sió de la informació i la manera com 
aquesta es transmet. Seguint el sis-
tema d’interconnexió de sistemes 
oberts (OSI), les responsabilitats 
d’aquesta tecnologia es restringeixen 
a la primera capa d’aquest model, la 

capa física. LoRa proposa l’aire com 
a mitjà de transmissió, i com a forma 
proposa una variació sobre un esque-
ma de modulació d’espectre ampli-
ant la freqüència polsada (de l’anglès 
Chirp Spread Spectrum). 

Aquest tipus de modulació es 
caracteritza per la utilització de chips, 
polsos de freqüència modulada, du-
rant els quals la freqüència experi-
menta un creixement o decreixement 
monòton. Aquest tipus de modulació 
obté els seus millors resultats quan 
l’ample de banda de la pulsació és 
molt més gran que la taxa de dades 
requerida. Aquest tipus de modulació 
es considera, entre altres coses, per la 
seva robustesa, baix consum i baixa 
latència. Pel que fa a l’ús de l’espectre, 

els chips existents són capaços d’ope-
rar dels 137 als 1.000 MHz amb am-
ples de banda des dels 7.8 als 500 kHz.

LoRaWAN, d’altra banda, defi neix 
entre altres coses, una topologia de 
xarxa, un procediment per a l’inter-
canvi de dades entre els diferents 
nodes, un esquema de seguretat per 
a la xarxa, mitjans per a la detecció 
d’errors, etc. 

Si s’encaixa en una de les capes del 
model d’OSI, s’hauria d’optar per la 
segona, el nivell d’enllaç.

La topologia de xarxa que defi neix 
LoRaWAN és denominada com una 
topologia d’estrelles d’estrelles (stars 
of stars); en ella, es distingeixen els 
participants següents: dispositius 
fi nals, en l’àmbit que abasta 

Aplicació

LoRaWAN MAC

Opcions MAC

Classe A Classe B Classe C

Modulació LoRa

Banda Regional ISM

EU868     EU433 US 915     AS430 —  

Representació 
freqüencial d’un 
pols de freqüència 
polsada (Chirp).

Representació 
temporal d’un pols 
de freqüència 
polsada (Chirp).
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aquest document, aquesta funció 
l’exerciria una llumenera connecta-
da; concentradors (gateways), encar-
regats d’interconnectar un conjunt 
de dispositius finals amb comunica-
ció aèria LoRa, als servidors de xarxa 
accessibles via Internet; i, en últim 
lloc, els servidors de xarxa, on es con-
necten múltiples gateways i la seva 
funció és la d’administrar el sistema.

Entre els dispositius finals, cal 
mencionar la forma en què es classi-
fiquen, atenent a les seves capacitats. 
D’una banda, s’engloben en la clas-

ARTICLE TÈCNIC

on es registren els majors consums. 
Fetes les consideracions anteriors, es 
pot concloure que LoRa  i LoRaWAN 
són tecnologies capaces de complir 
les condicions requerides, això és, un 
baix consum i un gran abast. Aques-
tes característiques, unides a un es-
tàndard obert, fan de LoRa una de les 
tecnologies més interessants a l’hora 
d’afrontar la IoT. D’aquesta manera, 
Moono�, amb LoRa, aposta per un 
nou model intel·ligent d’il·luminació, 
més eficient, còmode i ple de noves 
possibilitats.  l

se A aquells destinats a l’enviament 
d’informació amb poca capacitat de 
recepció. Aquests tipus de nodes són 
també els de menor consum, ja que, 
en general, s’encenen per emetre i 
tot seguit s’apaguen; la major part 
del temps estan apagats. D’altra ban-
da, la classe B es compon d’aquells 
dispositius de classe A en què es pot 
configurar un temps fix de recepció 
del primer tipus. Finalment, sota  
la classe C, es troben els dispositius de 
classe B capaços d’escoltar de manera 
continuada. En aquest últim tipus és 

LA IOT PARTEIX D’UN 
CONCEPTE SENZILL 
PERÒ PODERÓS:
CONNECTAR 
DISPOSITIUS UTILITZANT 
QUALSEVOL TIPUS  
DE XARXA

Semtech SX1276/77/78/79 datasheet

Mesura Mínim Típic Màxim Unitat

Tensió d’alimentació 1,8 — 3,7 V

Corrent en repòs — 0,2 1 uA

Corrent en transmissió — 20 — mA

Corrent en recepció — 10 — mA
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INNOVACIÓ

La necessitat de 
la gestió energètica eficient

El 2017 ENGINYERS BCN celebra 
l’Any de la Gestió Energètica Eficient, 
coneixedor que l’eficiència energètica 
és una pràctica que té com a objectiu 
la reducció del consum d’energia per 
abaixar costos, promoure la sosteni-
bilitat econòmica i el respecte me-
diambiental. Cal aplicar polítiques 
d’eficiència energètica en els dife-
rents àmbits de la societat, ja des de 
la vessant domèstica, de la mobilitat, 
a les ciutats, en el transport, però 
sobretot en l’edificació i també en la 
indústria, que és una gran consumi-
dora d’energia i per a qui implicaria 
una millora de competitivitat. Mit-
jançant les auditories energètiques 
es té coneixement de com assolir la 
reducció de la demanda d’energia, 
dels costos que comporta, fet que 
permet avançar cap a un mo-
del de desenvolupament  
sostenible.

Amb una ges-
tió energètica 
eficient es 
busca reduir 
l’energia d’en-
trada en el 
sistema sense 
afectar negati-
vament la sortida, 
ja sigui el producte 
acabat, el confort, la 
salubritat, el respecte 
mediambiental o la se-
guretat. I es fa aplicant 
els factors de correcció 
precisos en l’edificació  
i les seves instal·lacions, 
les instal·lacions indus-
trials, en el transport, 
a tot arreu, mitjançant 

sistemes innovadors, productes i 
materials adients i l’ús de les noves 
tecnologies. En definitiva, es tracta 
d’adequar el consum real del sistema 
al consum nominal (o racional), redu-
ir el consum nominal amb l’eficiència 
tecnològica i minimitzar la demanda 
per optimitzar el servei energètic i 
l’ús de bones pràctiques de compor-
tament eficient. 

ENGINYERS BCN, conscient de la 
necessitat de la gestió energètica, ha 
avançat en aquest camí promovent 
la certificació d’experts en auditori-
es energètiques, tècnics que podran 

donar resposta a les necessitats i als 
requeriments de la societat.

EL CERCLE DE MILLORA CONTÍNUA
Com es poden assolir resultats en 
l’àmbit de l’eficiència energètica i la 
sostenibilitat? Doncs aplicant els cri-
teris del sistema de gestió energètica 

de la norma ISO 50001 i basant-se en 
el cercle de millora contínua (vegeu el 
dibuix), que, en síntesi, planteja: Pla-
nificar > Fer > Mesurar > Actuar, per 
assolir, consolidar i continuar millo-
rant el nostre comportament energè-
tic, amb compromís i determinació.

És molt important conèixer els 
punts febles i els punts forts que te-
nim, així com quines són les amena-
ces i quines les oportunitats si volem 
avançar cap a l’excel·lència en la gestió 

energètica. Seguint aquest criteri, 
el Col·legi, en organitzar el 

programa d’activitats 
del proper any, té en 

compte el cercle 
de millora contí-
nua, que culmi-
narà, un cop fe-
tes les enquestes 

previstes, en un 
DAFO de la gestió 

energètica eficient, 
element clau per a la pre-

sa de decisions. El DAFO 
es presentarà en el debat 

tècnic de cloenda de l’Any i 
s’identificaran els punts fe-

bles i forts, i les amenaces i 
les oportunitats analitzades, 
per assolir l’objectiu d’una 
gestió energètica eficient 

que permeti assegurar un fu-
tur sostenible. l

PLA D’ACCIÓ
Llibre de l’edifici. 

Manual 
d’operació i 

manteniment.  
Gestió 

industrial.

COMPROMÍS
Factor humà.

Equip directiu.
Personal de 

l’organització.

AVALUAR
Avaluació del 

comportament 
energètic.

Aplicació de les 
mesures 

correctores.

MESURAR
Anàlisi de dades.

Proposta 
de mesures 
correctores.

FER
Control tècnic 

de les 
instal·lacions.
Adquisició de 

dades.

AMB LES AUDITORIES 
ENERGÈTIQUES SABEM 
COM REDUIR LA 
DEMANDA D’ENERGIA PER 
ANAR CAP A UN MODEL 
DE  DESENVOLUPAMENT 
SOSTENBILE

CERCLE DE MILLORA 
CONTÍNUA

Pere Rodríguez, 

coordinador de l'Any de la Gestió 
Energètica Eficient
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INNOVACIÓ

Costos industrials de l’energia, 
la gestió i l’eficiència

En qualsevol sector econòmic l’ener-
gia ja té i tindrà cada vegada més im-
portància i no només econòmica. Tant 
és així que les pujades de preu en el 
mercat elèctric majorista són només 
un petit avançament del que pot arri-
bar a venir i que segurament vindrà. 

No parlarem en aquest article de 
la decreixent rendibilitat energètica 
en l’extracció de petroli o urani, o la 
decaient qualitat calòrica del carbó. O 
que aquest novembre i desembre de 
2016, França tenia 21 reactors nucle-
ars parats per “manteniment”, dels 
59 de què disposa. A la península Ibè-
rica en tenim set en funcionament. 
Qualsevol tècnic coneix la importàn-
cia de les nuclears en mantenir l’es-
tabilitat de l’alta tensió en la xarxa de 
distribució d’AT i MT. Recomanem al 
lector que es documenti en aquests 
aspectes.

Tant important és avui dia l’elec-
tricitat que, a Alemanya, empreses 
fabricants de maquinària avançada 
(per exemple, injectores de plàstic 
d’última generació), ja inclouen 
una forma de càlcul del cost 
directe en energia que té 
una operació d’injecció. 
Aquest valor es pot con-
sultar des del servidor 
de l’empresa i és un va-
lor “bàsic” per calcular els 
costos reals en la producció; 
és una característica més de la 
Indústria 4.0. És un primer pas 
per iniciar-se en el càlcul del cost, en 
la seva posterior gestió i en la perse-

cució de la rendibilitat per mitjà de 
l’eficiència. 

Per al càlcul del cost energètic en 
hidrocarburs, serien els litres em-
prats per operació. Si, per exemple, 
fem servir hidrocarburs per escal-
far l’ambient, serien els litres/mes 
consumits pels €/litre, i tindríem el 
cost directe d’escalfar l’ambient. Si 
volem saber el cost per hora de 
funcionament real, només cal 
dividir-ho per les hores de 
funcionament efectiu. Una 
advertència: no us espan-
teu quan vegeu el cost 
d’estar calents en una 
hora o quan conegueu 
el cost energètic d’es-
tar confortables tot 
un any.

El mateix per 
a casos en què 

es fan servir hidrocarburs per escal-
far aigua, per a operacions industrials 
amb pressió de vapor. L’ús de recupe-
radors de calor és una mesura d’efici-
ència molt important que cal tenir en 
compte per optimitzar al màxim els 
consums energètics. En la indústria 

Gairebé tothom sap prou bé que l’alça de preus del petroli ja ha 
començat. I això afectarà en més o menys mesura la rendibilitat de 
les empreses i també els preus finals. L’energia és la base en què se 
sustenta tot moviment, tota activitat. PER CALCULAR EL COST 

ELÈCTRIC CAL TENIR EN 
COMPTE LA POTÈNCIA, EL 
TEMPS I EL CONSUM

Albert Bagué Martí
Vicepresident  
Comissió d’Energia
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del refinament d’hidrocarburs fa anys 
que ho fan servir i és un bon exemple, 
tot i que no tots els processos són idèn-
tics i cal estudiar i analitzar cada cas.

CÀLCUL DEL COST ELÈCTRIC
Per al càlcul del cost elèctric, cal con-
siderar un mínim de tres variables: 
el consum, la potència emprada i el 
temps.

El fet de tenir una màquina amb 
una potència nominal de 5 kW impli-
ca, sigui com sigui, que hem de tras-
lladar el cost de tenir aquests 5 kW 
contractats, com un cost “fix” a afegir 
al cost “variable”. Per tant, allò de 
“màquina parada no menja pa” seria 
inexacte... 

Per tant, si afegim el cost fix pro-
porcionalment al cost variable (con-
sum al llarg del temps), tindrem el va-
lor del cost energètic que té associada 
la fabricació de qualsevol producte. 
Cal tenir en compte que en hores sen-
se activitat el cost fix també hi és...

És important conèixer els costos de 
l’energia (fixos i variables), però també 
és important aplicar una correcta ges-
tió d’aquestes dades, i és “clau” aplicar 
una correcta política d’eficiència ener-
gètica per guanyar competitivitat.

En general, en les auditories ener-
gètiques exhaustives, la millor efici-
ència i per tant la millor inversió, és,  

sens dubte, l’eliminació pro-
gressiva de l’ús d’hidrocar-

burs en tots els processos 
industrials. És una bona 
inversió, tant des del punt 

de vista econòmic com  
mediambiental.

Quan ens introduïm a fons 
en l’àmbit de l’eficiència ener-

gètica, de com ha evolucionat 
actualment respecte de fa no-
més quinze anys, i tot i que no 
ens agrada reconèixer-ho, el 
preu de l’energia és un factor 
determinant. Si l’energia fos 
barata, es produirien avenços 
en eficiència energètica?

La Llei de Jevons es resu-
meix com: “El grau d’utilitat 

d’una mercaderia varia segons la 
quantitat que se’n posseeix i dismi-

nueix a mesura que n’augmenta la 
quantitat”. És evident que tenen més 
valor els diamants que l’aigua, o que 
l’energia... però si no hi hagués tanta 
aigua o energia, què valoraríem més? 

Tot i que solem associar el valor amb 
els diners, en realitat no és ben bé 
així. És el grau d’utilitat o de necessi-
tat el que és important. 

L’eficiència energètica total (ξTOT 
mesurada en kWh) d’una acció es pot 
mesurar tant en valor absolut (ξabs ex-
pressada en kWh i com un estalvi fix) 
com en valor relatiu (ξrel expressat com 
a kWh en estalvis relatius o “varia-
bles”). La suma d’ambdós valors al llarg 
del temps ens donarà el valor en kWh 

de la ξTOT. Si traslladem els kWh estal-
viats al llarg del temps i hi apliquem 
el cost monetari de tots els kWh estal-
viats, ens surten uns costos estalviats 
“quantificables” i “rellevants”.  

Empreses avançades tenen clar que 
el pas clau és fabricar-se ells mateixos 
l’electricitat per ser consumida in 
situ, sense intermediaris, de manera 
silenciosa i ecològica, és a dir, amb el 
màxim d’eficiència (ξMAX).   l

LA MILLOR EFICIÈNCIA, 
I INVERSIÓ, ÉS 
L’ELIMINACIÓ 
PROGRESSIVA DE L’ÚS 
D’HIDROCARBURS 
EN ELS PROCESSOS 
INDUSTRIALS 
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INNOVACIÓ

Canvi climàtic i gestió 
energètica eficient

Durant els últims anys hem presen-
ciat un debat en relació amb el canvi 
climàtic que segueix enfrontant cien-
tífics, polítics i economistes, amb di-
ferents punts de vista. El 1997 a partir 
del Protocol de Kyoto, es van establir 
uns objectius per a la lluita contra el 
canvi climàtic, que després es van 
concretar en el conegut “20-20-20”, i 
que segueixen sent objectius que hau-
ríem d’aconseguir abans del 2020, tot 
i que la realitat ens diu que estem en-
cara molt lluny d’aconseguir-los. Sens 
dubte amb els Acords de París de de-
sembre de 2015, en què es van establir 
uns compromisos universals i vincu-
lants, subscrits en temps rècord per la 
gran majoria de països, entre els quals 
es troben els més contaminants del 
planeta, es posa de manifest la pràc-
tica unanimitat del reconeixement 
del problema a partir de les revelaci-
ons científiques i la necessitat urgent 
d’actuar per evitar els preocupants 
efectes devastadors que pugui ocasi-
onar l’escalfament global del planeta.

Podem continuar amb el debat, però 
és indubtable que la inacció davant les 
incerteses i els riscos del canvi climàtic 
podria deixar-nos sense marge de re-
acció per evitar els efectes que pogues-
sin derivar-se’n. Sens dubte, qualsevol 
mesura que posem en marxa serà en 
qualsevol cas un benefici per a la soste-
nibilitat i la qualitat ambiental.

És conegut que la indústria de 
l’energia és una de les principals con-

La indústria de l’energia és una de les principals fonts d’emissió de gasos 
amb efecte d’hivernacle. Per això, la gestió eficient de l’energia en les 
empreses, amb sistemes basats en el cicle de millora contínua, és un 
aspecte clau en la lluita contra el canvi climàtic. En aquest sentit, les 
auditories energètiques són eines essencials per identificar la capacitat 
d’estalvi energètic d’una empresa i plantejar-ne mesures de millora.

Antoni García
Membre del Comitè de l’Any 
de la Gestió Energètica Eficient. 
Expert en auditories energètiques

taminants de les emissions de gasos 
amb efecte d’hivernacle, que són els 
causants del canvi climàtic. Per tant, 
la gestió energètica eficient és un 
aspecte clau per a la lluita contra el 
canvi climàtic. L’eficiència energètica 
és un objectiu estratègic en l’edifica-
ció, en els processos i en el transport. 
Per això és bàsic implantar a les em-
preses sistemes de gestió energètica 
basats en el cicle de millora contínua. 
Les auditories energètiques són eines 
essencials per identificar la capacitat 
potencial de reducció de la demanda, 
així com d’estalvi de consum d’ener-
gia, i per plantejar mesures per a la 
millora energètica.

CAL UN MERCAT ENERGÈTIC 
TRANSPARENT
L’eficiència energètica comporta una 
reducció del consum i evita malba-
rataments, però al mateix temps  el 
creixement econòmic, l’augment de 
la població, el desenvolupament dels 
països emergents, etc. comporten un 
augment del consum. Per això, l’ús 
d’energies baixes en carboni i energies 

Hi participen:

Hi col·laboren:

renovables és encara més important 
que l’eficiència energètica, com també 
el repte d’edificis de balanç energètic 
nul NZBE, o l’autoconsum energètic, 
la generació distribuïda, o l’eficièn-
cia en el transport i la mobilitat. Però 
també es requereix un sistema i un 
mercat energètic transparent i a par-
tir d’un mix sostenible i competitiu, 
com també una millor reglamentació i 
seguretat jurídica. Una gestió energè-
tica eficient ha de conjugar necessàri-
ament totes aquestes estratègies. En 
cas contrari resulta insuficient.

Disposem d’innovació tecnològi-
ca. Disposem de grans professionals. 
Queda augmentar la conscienciació 
individual i col·lectiva, per entendre 
que la lluita contra el canvi climàtic 
s’ha d’abordar de manera activa des del 
compromís i la determinació, avaluant 
i millorant contínuament el nostre 
comportament energètic i ambiental, 
de manera racional, eficaç i eficient.  l

L’ÚS D’ENERGIES 
BAIXES EN CARBONI I 
RENOVABLES ÉS ENCARA 
MÉS IMPORTANT QUE 
L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
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INNOVACIÓ

Gestió, 
eficiència o 
energia. Per on 
comencem?

Quantificar la despesa energètica és 
tan fàcil com observar la factura a final 
de cada mes, però és pràctica profes-
sional quantificar-la en períodes d’un 
any. És el que ens permet veure àmpli-
ament els consums i els costos.

Com que l’energia és tan necessària 
per a tot el que fem, “ser eficients és bà-
sic” i aplicar mesures d’eficiència com, 
per exemple, desconnectar tot allò que 
no es fa servir. Avui dia, ja és estrany no 
trobar sensors de llum als serveis de 
qualsevol empresa o negoci.

Amb l’arribada del concepte i ja 
model industrial 4.0 i el IoT (Inter-
net of Things), és factible conèixer en 
temps real, quanta energia estem gas-
tant en un moment donat, i conèixer 
l’energia al llarg del temps que hem 
consumit en cada factor productiu i 
el que ens ha costat. I és possible no-
més prement un botó “virtual”... Si els 
nostres avis ho veiessin!

És ben conegut en l’àmbit 
professional que l’eficiència 
energètica ben aplicada pot 
suposar un estalvi considerable en 
costos de funcionament anual en 
qualsevol empresa. Un altre fet 
ben conegut, també, és que les 
inversions orientades a abaixar els 
costos de funcionament ordinari 
són una inversió “excel·lent” per 
tal de donar fortalesa i solidesa a 
qualsevol empresa quan els temps 
són difícils.

Abel Bascuñana i Albert Bagué
Comissió d’Energia

GESTIÓ AUTOMATITZADA
Els quadres elèctrics intel·ligents ja 
són aquí i han arribat per quedar-se. 
Fins i tot és tècnicament possible po-
sar alarmes quan el consum baixa, per 
saber si l’empresa funciona a ple ren-
diment o hi ha avaries. Les dades són 
emmagatzemades en un ordinador, 
es poden tractar i veure mes enllà de 
simples consums. Els ordinadors ens 

fan la feina de “conèixer” en pocs se-
gons i sense cables.

Quantificar i classificar els consumi-
dors d’energia és el primer pas que cal 
fer per, posteriorment, tenir criteri per 
aplicar mesures d’eficiència energètica 

d’alt nivell. El control que ens ofereix la 
gestió automatitzada ens permet posar 
en pràctica mesures d’eficiència molt 
objectives i afinades.

És una realitat en empreses avan-
çades que en processos industrials on 
no es requereix la presència dels hu-
mans, i que requereixen certs temps 
de procés, es posin en marxa equips 
en les hores més econòmiques de fac-
turació elèctrica.

Comptabilitzar tots els consumidors 
d’energia és el primer pas, “sensorit-
zar” consums en temps real lligats als 
canvis d’estat és el següent; analitzar 
les dades ens permet disposar de criteri 
per prioritzar les mesures d’eficiència 
energètica. Amb el control automatit-
zat podrem saber si les mesures d’efici-
ència  aplicades es mantenen i quanta 
rendibilitat obtindrem. I tot això és 
tècnicament possible només “prement 
un botó virtual”. Algú pot oferir més?  l

Hi participen:

Hi col·laboren:

LES INVERSIONS 
ORIENTADES A ABAIXAR 
COSTOS DONEN 
SOLIDESA A L’EMPRESA 

Thinkstock
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No són poques les vegades que s’ha par-
lat de crisi energètica, i per tots és ben 
conegut que quan el cost del barril de 
petroli supera un cert preu (per exem-
ple, els 100 $/barril), la nostra econo-
mia se’n ressent i tothom es queixa. Per 
tant, necessitem energia barata i abun-
dant, per continuar avançant i evoluci-
onant.

Som tan dependents de les fonts 
d’energia fòssil i aquestes són tan im-
portants per a nosaltres, que, si compa-
rem el mercat mundial de petroli amb 
la suma de tots els mercats mundials 
dels metalls, observem que el mercat 
del petroli és més de dues vegades més 
gran (vegeu la figura 1).

És per aquest motiu, a més dels mo-
tius estratègics, que l’eficiència energè-
tica i la gestió de l’energia han adquirit i 
adquiriran encara més importància, en 
el present i en el futur.

Gaudim d’un preu de petroli baix, i 
això ajuda al sistema econòmic mun-
dial. Si actualment el preu del barril és 
de 50,5 $, el preu al consumidor dels hi-
drocarburs correspon a un preu d’1,05 
€/l de gasoil; l’abril de 2013 el preu del 
barril era de 105 $ i el del litre de gasoil 
era de 1,45 €/l.

La gestió i l’eficiència són eines fo-
namentals per “suavitzar”, “aplanar”, 
“minimitzar” els efectes de les escala-
des de preus en els inestables mercats 
mundials. Tenen, però, l’inconvenient 
que, tot i ser eines fonamentals, tenen 
limitacions. I és que, ens agradi o no, 
continuem depenent massa dels hi-
drocarburs, per desventura nostra i del 
nostre planeta i ecosistemes.

Dels tres conceptes (gestió, eficièn-
cia i energia), l’únic que es considera 
il·limitat és l’energia. 

L’energia és il·limitada perquè tenim 
el sol, una estrella que no s’esgotarà en 
el transcurs dels pròxims quatre mil 
milions d’anys, i que ens dóna energia 

INNOVACIÓ

Gestió, energia, eficiència. 
Què és il·limitat?

en forma de llum i de calor, cada dia, 
en cada instant. Els hidrocarburs són 
energia solar emmagatzemada en mo-
lècules químiques que, a base de llum, 
pressió i calor, s’han transformat en hi-
drocarburs i s’han quedat atrapades en 
grans quantitats al subsòl, a més de ser 
contaminants. Els hidrocarburs són re-
cursos naturals, són “esgotables”, i, per 
tant, són limitats en el temps. També el 

vent, que aprofitem amb tecnologia eò-
lica, es una energia que prové en certa 
forma del efecte de la radiació solar en 
la nostra atmosfera.

Ens arriben del sol 1.366 w/m2 en for-
ma de llum, a cada metre quadrat de la 
meitat de la superfície terrestre, que és 
de 127.400.000 km2. Per tant, ens arri-
ben 1,74 × 1017 Watts  (174.000.000.000 
megawatts) cada segon. No n’aprofitem 
ni un 0,000000001% sent aquesta una 
energia “gratuïta”, renovable i, el més 
important, neta. El camí és, sense dub-
te, prou clar.  l
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Figura 1

Albert Bagué i Carlos Marqués, 
Comissió d’Energia
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En els últims cinc anys, la potència 
eòlica instal·lada al món ha passat de  
283 GW el 2012 a uns 487 GW a finals 
de 2016, gairebé el doble. La bona no-
tícia és que el creixement de potència 
instal·lada es mostra imparable. Les 
instal·lacions eòliques offshore (parcs 
eòlics marítims) són les més costoses 
però les que més potencial de creixe-
ment tenen, ja que solen ser més “es-
tables en el subministrament”. Al mar 
del nord ja s’ha projectat un parc eò-
lic marítim (que serà el mes gran del 
món amb 30.000 MW), gestionat en 

INNOvACIÓ

La gestió i la rendibilitat  
de les energies renovables

un sistema d’illes artificials. Aquestes 
instal·lacions offshore són, sens dubte, 
autèntiques meravelles de l’enginye-
ria. Avui dia, la més gran del món és 
la de London Array amb 630 MW de 
potència instal·lada. La majoria d’ex-
perts també afirmen que amb l’eòlica 
no n’hi haurà prou per abastir les ne-
cessitats mundials.

Excepte en l’energia geotèrmica 
ben dimensionada i calculada, l’es-
tabilitat en el subministrament o la 
interrupció és el taló d’Aquil·les de les 
energies renovables, tant en l’eòlica 
com en la fotovoltaica. Quan fa prou 
vent, funcionen, però quan no, baixa 
el rendiment o es paren. I el mateix 
passa amb la fotovoltaica respecte als 
núvols i la nit.

És aquesta discontinuïtat la que obliga 
a l’existència d’un sistema que gestioni 
el sistema d’acoblament i regulació de 
l’aportació a la xarxa elèctrica d’alta 
tensió —el sistema que gestiona les re-
novables és una altra meravella tecno-

lògica. Ha estat tota una proesa tècnica 
aconseguir la integració de les renova-
bles en el sistema elèctric públic de mit-
ja i alta tensió i el de baixa tensió.

BAIx COST DE MANTENIMENT
Als consumidors d’energia no se’ls pot 
parlar d’interrupció. tots volem que 
en prémer un interruptor, els aparells 
s’engeguin: la demanda és així de sen-
zilla. A la immensa majoria tant els fa 
tota la vasta infraestructura necessària 
que hi ha darrere d’un interruptor que 
activa una càrrega.

Penso que cap persona dubta de la 
rendibilitat econòmica i ambiental 
de les energies renovables. Les grans  
empreses i fortunes ja ho fan a gran es-
cala i la inversió és imparable, i atenció!, 
independentment del preu del petroli, 
que és de fet una gran notícia i que vol 
dir que ja són tecnologies prou madu-
res i que oferereixen una rendibilitat 
econòmica.

Es coneix que el cost de manteni-
ment d’aquestes instal·lacions és bai-
xíssim en comparació del carbó o del 
fuel, o, fins i tot, la nuclear. tot i que 
siguin tecnologies que requereixin de 
tecnologia addicional per gestionar-les, 
el cost de manteniment és tan baix i la 
seva esperança de vida útil és tan alta 
comparativament, que avui dia ja són, 
sens dubte, “imbatibles”, i la seva ex-
pansió és la prova “evident” del seu 
progrés i propagació imparable. 

només requereixen països amb se-
guretat jurídica, ja que el gran capital 
sempre flueix allà on hi ha oportunitats 
de multiplicar-se amb seguretat. l

Hi participen:
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són instaL·Lacions 
amb una 
esperança de Vida 
útiL moLt aLta

Albert Bagué 
Comissió d’Energia

Els autèntics experts en energia afirmen, i amb 
raó, que “el futur energètic serà renovable o no 
serà”. Així de contundents i segurs es mostren. 
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Un residu és com s’anomenen les 
substàncies o objectes el posseïdor 
responsable dels quals té l’obligació de 
desprendre’s. Per gestionar els residus 
de manera efi cient, s’estan aplicant 
els conceptes plantejats al pack d’eco-
nomia circular de la Unió Europea 
sobre el residu zero i les 3R (reduir, 
reutilitzar i reciclar), amb l’objectiu de 
complir els propòsits presentats de re-
ciclar el 65% dels residus municipals, 
reciclar el 75% dels d’envasos i reduir 
fi ns a un màxim del 10% la disposició 
de residus a l’abocador, entre d’altres. 
A més, es vol aconseguir impulsar la 
simbiosi industrial, extreure el màxim 
valor dels productes i residus per usar-
los com a matèries primeres, fomentar 
l’estalvi energètic i reduir les emissi-
ons de gasos amb efecte d’hivernacle.

Segons la legislació espanyola, la 
Llei 22/2011, de 28 de juliol, de resi-
dus i sòls contaminats, defi neix en 
l’article 3 el terme de subproducte que 
correspon a la substància resultant 
d’un procés de producció sense pre-
sentar cap transformació. I en l’arti-
cle 5 es troba la fi gura de fi  de condició 
de residu (FCR), que és una condició 
aplicable a fl uxos de residus que des-

INNOVACIÓ

La gestió eficient dels residus

prés de patir una operació de valorit-
zació perden la seva condició per ser 
un producte. El repte és que els estats 
membres desenvolupin i implemen-
tin aquestes fi gures seguint el pack 
d’economia circular, com s’està fent a 
Catalunya utilitzant com a substitut 
de la matèria primera un 6% de mit-
jana dels residus industrials.

Des del Consell General de Cam-
bres de Comerç de Catalunya i amb 
el suport de l’Agència de Residus de 
Catalunya, el 1992 es va posar en fun-

cionament la Borsa de subproductes i 
matèries primeres, que és una plata-
forma virtual que facilita el contacte 
entre empreses com un marketplace, 
per tal d’impulsar l’ús dels residus 
com a matèries primeres secundàries. 

Aquest servei ajuda a la gestió de re-
sidu i també participa en l’àmbit d’in-
novació i tecnologia ja que és soci de 
l’agència europea EIT; en concret for-
ma part del KIC (Knowledge Innova-
tion Community) de Raw Materials, 
el qual dona suport a projectes amb el 
repte de convertir una dependència 
de les matèries primeres, i també mi-
llorar i innovar en la cadena de valors 
des de l’exploració de la mineria i el 
processament pel reciclatge, la reuti-
lització i l’ecodisseny. ●

Hi participen:

Hi col·laboren:

A CATALUNYA S’UTILITZA 
COM A SUBSTITUT DE 
LA MATÈRIA PRIMERA 
UN 6% DE MITJANA DELS 
RESIDUS INDUSTRIALS

Josep Manuel García Roig, 
membre de la Comissió 
de Medi Ambient i Seguretat
Neus García Prat, 
col·laboradora de la Comissió 
de Medi Ambient i Seguretat
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Entre molts dels aspectes que neces-
sitem optimitzar per ser competitius 
i exportar, un aspecte important és 
l’efi ciència energètica, i segurament 
ha estat fi ns ara un dels punts més 
oblidats en les nostres empreses. En 
un estat on el cost energètic és dels 
més elevats d’Europa, esdevé enca-
ra molt més important implantar a 
les nostres empreses el que podem 
batejar com a enginyeria energètica 
o lean energy system. Aquest sistema 
consisteix a fer servir la mateixa sis-
temàtica de la fabricació avançada o 
lean manufacturing, en la qual utilit-
zem el mínim de recursos per donar 
el màxim valor al negoci, i aplicar-la 
també al consum energètic: es trac-
ta de ser efi cients en l’ús que fem de 
l’energia dins de la nostra empresa on 
cal reduir el consum. L’organització 
i les persones han d’aprendre a fer el 
mateix amb menys energia, és a dir, 
han de ser més efi cients.

Moltes vegades dediquem molts 
recursos per intentar reduir el cost 
directe del producte en materials i 
mà d’obra i no ens fi xem en la resta de 
variables indirectes que tenen també 
una forta incidència en el cost, i, per 
tant, en la nostra competitivitat. És 

INNOVACIÓ

important establir un indicador de 
cost energètic per producte (kWh/
producte i cost energètic €/producte), 
i és útil veure la gran incidència que té 
l’energia en l’escandall de costos del 
producte fi nal i en la competitivitat. 
Aquest indicador també serveix per 
fer el seguiment de la millora en efi ci-
ència energètica i veure com les acci-
ons que s’apliquen ajuden a abaixar el 
cost de manera espectacular.

Els passos bàsics que s’han de se-
guir per implantar un sistema d’efi ci-
ència energètica a l’empresa són:

1.  Conèixer els consums energè-
tics i els consumidors (auditoria 
energètica).

2.  Identifi car quins consums i con-
sumidors són innecessaris o 
excessius (analitzadors i progra-
mari de gestió energètica).

3.  Establir uns indicadors i un sis-
tema de monitorització en temps 
real (control i seguiment amb 
ajut d’un programari específi c). 

4.  Aplicar la millora contínua per 
fer plans d’accions PDCA (equips 
de millora i plans de formació) 
gestionats amb un programari de 
millora contínua.

TREBALL EN EQUIP, INDISPENSABLE
El treball en equip és una condició in-
dispensable si es vol implantar un sis-
tema d’efi ciència energètica. La partici-

pació de tots els empleats és molt im-
portant, així com la creació d’un equip 
dins de l’empresa per fer el seguiment 
permanent de la millora contínua en 
aquest camp. És recomanable, a més 
de tenir totes les màquines i processos 
principals monitoritzats en el núvol i 
en temps real amb alertes perma-
nents (consum elèctric, consum d’ai-
gua i temperatures), disposar també 
d’un programari de millora contínua 
en el núvol on poder fer un seguiment 
permanent de totes les accions.  ●

Hi participen:

Hi col·laboren:

CAL IMPLANTAR 
L’ENGINYERIA ENERGÈTICA 
A LES EMPRESES PER 
REDUIR AL MÀXIM EL 
CONSUM ENERGÈTIC

Josep Centelles, 
membre de la Comissió 
de Qualitat i Innovació

L’eficiència energètica i la 
competitivitat, un cas d’èxit
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Dins d’una gestió energètica efi cient 
de les instal·lacions (siguin del tipus 
que siguin), una variable fonamental 
és plantejar l’ús de sistemes i tecno-
logies el més efi cients possibles per 
satisfer les demandes sol·licitades 
utilitzant el mínim d’energia.

Ja les diverses directives europees 
van en aquesta direcció des de fa uns 
quants anys, promovent l’ús d’ener-
gies renovables, o marcant el camí 
als fabricants d’aquells productes que 
podem comercialitzar (amb l’enfoca-
ment de la reducció d’emissions de 
gasos contaminants per la consecució 
dels diversos compromisos mediam-

bientals). En aquest sentit, la Direc-
tiva d’Ecodisseny ErP, d’aplicació 
des del 26 de setembre del 2015, i que 
afecta els productes relacionats amb 
l’energia (calderes, bombes de calor, 
escalfadors, dipòsits d’aigua calenta, 
etc.), va suposar un canvi important 
quant al salt tecnològic i d’efi ciència 
dels productes afectats. Com a exem-
ple, el rendiment mínim exigit per a 
les calderes de gas suposa que l’única 

tecnologia que pot assolir-ho és la de 
condensació.

EFICIÈNCIA EN INSTAL·LACIONS 
DE PRODUCCIÓ D’AIGUA CALENTA 
SANITÀRIA
Quan és planteja una instal·lació de 
tipus tèrmic per satisfer una demanda 
de calefacció i d’aigua calenta sanità-
ria, normalment ens centrem més a 
optimitzar la part de calefacció (que 
generalment és la que més càrrega tèr-
mica requereix), deixant en un segon 
pla la part d’ACS. No obstant això, hem 
de tenir en consideració que, depe-
nent del tipus d’instal·lació, el consum 
energètic que es destina per la deman-
da d’ACS pot arribar a ser el 30% de la 
factura energètica total (com passa a 
tipologies d’obres que són grans 

EN AQUEST SECTOR 
ÉS MOLT IMPORTANT 
LA DIRECTIVA 
D’ECODISSENY ErP 
2009/125/CE

Text Gaspar Martin, 
director tècnic d’ACV

Dues grans amenaces planen sobre la 
UE: una, el canvi climàtic, una ame-
naça global i de conseqüències que 
poden arribar a ser catastròfi ques per 
a la vida i l’economia mundial. L’altra, 
la seguretat energètica, una amenaça 
que afecta de particularment Europa. 

Els subministraments de gas natural 
procedents de Rússia i els de petroli, 
procedents de l’Orient Mitjà, no són se-
gurs i, com s’ha vist reiterades vegades, 
poden quedar interromputs per causes 
polítiques. És imperatiu, doncs, reduir 
la dependència energètica, mirant de 
produir energia amb fonts d’energia 
renovable i reduint els consums (i, per 
tant, millorant l’efi ciència energètica).

Com a resposta a aquestes amenaces, 
l’any 2007 el Consell Europeu va adop-
tar el compromís de transformar Euro-
pa en una economia efi cient energèti-
cament i baixa en emissions de carboni. 
Aquest compromís es va concretar en:
•  Assolir, l’any 2020, un 20% de reduc-

ció en les emissions de gasos amb 
efecte d’hivernacle (GEH), en rela-
ció amb l’any 1990.

•  Aconseguir, l’any 2020, que el 20% 
de l’energia fi nal consumida sigui 
d’origen renovable (un 10% en el 
sector del transport).

•  Aconseguir que el 2020 el consum 

INNOVACIÓ

tant d’energia fi nal com d’energia 
primària es redueixi un 20% en rela-
ció amb els consums que l’any 2007 
es projectaven per al 2020.
Els progressos en la reducció d’emis-

sió de GEH a la UE han estat enormes: 
entre el 1990 i el 2015 les emissions de 
GEH es van reduir un 22%. Ara ja es 
treballa per aconseguir que el 2030 la 
reducció dels GEH sigui del 40% en 
relació amb els nivells de 1990.

Els progressos en el consum d’ener-
gia d’origen renovable no han estat 
tan espectaculars. Veient que el 2020 
no s’assoliria l’estalvi del 20% en el 
consum d’energia, la UE va publicar 
l’any 2012 la Directiva 2012/27/UE, 
un dels objectius de la qual era “esta-
blir un marc comú de mesures per al 
foment de l’efi ciència energètica dins 
de la Unió”. La Directiva es va trans-
posar l’any 2016, mitjançant el Reial 
decret 56/2016.

Un dels objectius del Reial decret és 
normalitzar les auditories energèti-
ques. És un estudi dels consums i dels 
tipus d’energia que utilitzem en una 
empresa. Té l’objectiu d’obtenir infor-
mació dels nostres sistemes energètics 
i, a partir d’aquesta informació, propor-
cionar eines per disminuir els consums 
i estalviar.

El Reial decret és d’aplicació a les 
grans empreses (no a les pimes) i esta-
bleix com a obligació per a aquestes em-
preses que passin una auditoria energè-
tica cada quatre anys. Les empreses han 
d’auditar un mínim del 85% de l’energia 
fi nal consumida.

L’auditoria la poden elaborar audi-
tors energètics qualifi cats degudament, 
així com tècnics qualifi cats de la matei-
xa empresa auditada. L’ICAEN disposa 
del llistat d’auditors d’efi ciència ener-
gètica i verifi ca si les auditories ener-
gètiques s’han fet de manera adequada.

A Catalunya hi ha 594.498 empre-
ses (dades facilitades per l’Idescat, 
relatives a l’any 2015). D’aquestes, el 
98,79% són pimes. Així que, actual-
ment, el Reial decret és d’aplicació 
únicament a l’1,21% del total (a les 
grans empreses). ●

Hi participen:

Hi col·laboren:

EL REIAL DECRET OBLIGA 
A LES GRANS EMPRESES 
A PASSAR UNA AUDITORIA 
ENERGÈTICA CADA 4 ANYS

M. Carmen Parejo Mir, 
Comissió de Medi Ambient i Seguretat 
(CMAS)

L’eficiència energètica 
i el Reial decret 56/2016

ARTICLE TÈCNIC

Eficiència energètica en instal·lacions 
d’aigua calenta sanitària. 
LA IMPORTÀNCIA DEL SISTEMA D’ACUMULACIÓ
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En la revista theknos del gener passat, 
en l’article d’Innovació es feia referèn-
cia a l’oportuna decisió del Col·legi de 
celebrar l’Any de la Gestió Energètica 
Efi cient, conscients de la necessitat 
d’actuar en aquest sentit. Amb una 
bona gestió energètica s’assolirà l’ob-
jectiu de reduir els consums d’energia 
i abaixar-ne els costos, avançar cap a la 
sostenibilitat econòmica i, molt impor-
tant, col·laborar en la millora del medi 
ambient per poder mantenir viu el pla-
neta. També s’esmentava que per asso-
lir resultats calia aplicar els criteris del 
sistema de gestió energètica que deter-
mina la norma ISO 50001, que es basa 
en el cicle de millora contínua: planifi -
car – fer – mesurar – actuar.

Ens cal, d’una banda, saber on som, 
com ho fem i quins són els resultats, 
i de l’altra, determinar quina capa-
citat potencial de millora tenim, i de 
quines accions viables disposem per 
a l’estalvi i l’efi ciència energètics. Per 
això són de singular transcendència 
les auditories energètiques, i per aju-
dar en aquest sentit, el Col·legi ja s’ha 
avançat amb la Certifi cació d’experts 
en auditories energètiques. Però en-
cara cal saber, a més, no ja a escala 

particular sinó general, quina és la 
situació del país quant a la gestió de 
l’efi ciència i per això, en el programa 
d’activitats d’aquest any, es va pre-
veure aprofundir en el coneixement 
de quines són les seves debilitats i 
fortaleses, les seves amenaces i opor-
tunitats, mitjançant un DAFO de la 
gestió energètica efi cient que recollís 
i ponderés la informació rebuda d’un 
model d’enquesta enviat a un gran 
nombre de col·laboradors, als quals, 
des del Col·legi, s’agraeix la desinte-
ressada i valuosa participació.

L’enquesta constava de cinc DAFO 
diferents i cada participant s’identifi -
cava en els que considerava que havia 
de contestar: auditories energètiques, 
automatització i control, energies re-
novables i autoconsum, model energè-
tic i de governança i model de ciutats 
intel·ligents. A primer cop d’ull s’ob-
serva, en les respostes sobre debilitats 
i amenaces, una certa inquietud en 
aspectes econòmics de la inversió, en 
les mesures de consum, el seu mono-
poli i funcionament al mercat, l’excés 

de burocràcia i la manca d’ajuts i d’in-
versió en R+D+i, decisions polítiques 
equivocades i incertesa en les decisions 
jurídiques. Per contra, analitzant les 
fortaleses i oportunitats, existeix un 
gran potencial de creixement, ja sigui 
en gestió o innovació, aprofi tament 
de recursos d’autoconsum, existència 
d’empreses molt professionals i avan-
çament cap a la mobilitat elèctrica. 
L’evolució dels preus de l’electricitat fa 
viables noves inversions, la creació de 
llocs de treball en gestió energètica i 
la promoció del desenvolupament ur-
banístic sostenible. De tot això s’apro-
fundirà amb detall en el debat tècnic de 
fi nal de novembre.  l

Hi participen:

Hi col·laboren:

Pere Rodríguez, coordinador 
de l’Any de la Gestió Energètica Efi cient
Antoni García, consultor en Gestió 
Energètica, Infraestructures i Manteniment.

DAFO de la gestió 
energètica eficient

El proper 30 de novembre tindrà 
lloc el debat tècnic DAFO de la 
gestió energètica efi cient en què 
es presentaran els resultats i les 
conclusions de l’estudi elaborat. 
Serà un debat obert i participatiu 
en què es podrà aprofundir en les 
diferents consideracions plan-
tejades i així analitzar quin és el 
camí que cal seguir per avançar 
cap a la fi ta d’una bona gestió 
energètica. Tenint en compte el 
nombre d’enquestes enviades i 
de contestades, podem assegurar 
que l’anàlisi que es fa és vàlida 
per donar-nos una idea del que 
ens cal tenir en compte pel que fa 
a la gestió energètica. La presen-
tació amb les conclusions estaran 
a l’abast després de l’acte del 
30 de novembre a www.engi-
nyersbcn.cat/anyde17
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Les dietes són la remuneració que per-
segueix la reparació de les despeses de 
manutenció i allotjament que es pro-
dueixen quan el treballador s’ha de des-
plaçar temporalment fora del centre 
habitual de treball. Per tal de determi-
nar el dret a percebre les dietes cal ana-
litzar el conveni col·lectiu aplicable o bé 
el contracte. 

Si l’empresari vol abonar al treba-
llador les dietes en concepte de manu-
tenció i estada per desplaçament en un 
import superior a l’establert al conveni 
col·lectiu cal saber si queden subjectes 
a tributació. En aquest sentit, la Di-
recció General de Tributs entén que 
encara que superin els imports fi xats 
en conveni, aquestes dietes poden es-
tar-ne exemptes, ja que la subjecció o 
no a la tributació és independent dels 
imports de les dietes que estiguin es-

Estan exemptes de tributació les dietes, 
en el cas que no superin els límits legals?

tablerts en el conveni col·lectiu, ja que 
l’exoneració de gravamen només de-
pèn de la quantia diària que l’empresa 
satisfaci als treballadors en concepte 
de dietes per a despeses de manuten-
ció i estada que derivin del desplaça-
ment dels treballadors. 

En defi nitiva, les dietes de conveni 
que no arribin al límit fi xat a la nor-
mativa estan exemptes de tributació i 
les que superin els límits estaran sub-
jectes en la part que excedeixi del que 
estableix la normativa (article 9.A.3.a 
del Reglament de l’IRPF). l

Trobareu les consultes mé s 
freqü ents que rep el Servei 
d’Assessorament Jurídic 
d’ENGINYERS BCN a 
www.enginyersbcn.cat/
preguntes-frequents-SJ

PUBLIREPORTATGE

  

Schneider Electric, especialista glo-
bal en gestió de l’energia i automa-
tització, va organitzar el passat 9 de 
novembre l’esdeveniment “IoT en 
els quadres elèctrics”, un acte inau-
gurat per Xavier Barnils, responsable 
de Prescripció de la companyia, que 
va posar de manifest l’estratègia de 
Schneider Electric en l’àmbit de la 
Internet de les coses (IoT).

TRES PILARS FONAMENTALS
Francesc Juan, responsable del De-
partament d’Arquitectures i Sistemes, 
va explicar com l’empresa entén la IoT 
a través de tres pilars fonamentals. El 
primer és millorar les companyies a 
través de la connectivitat i l’anàlisi. 
El segon és construir nous models de 

negoci per fomentar l’efi ciència a tra-
vés d’ofertes connectades. L’últim és 
fomentar el compro-
mís del client, cons-
truint relacions du-
radores durant tot el 
cicle de vida.
 
NOVETATS 
DE LA COMPANYIA
Per la seva part, Al-
berto Gutiérrez, 
product manager de 
Final Distribution, 
va presentar algunes 
de les darreres nove-
tats de la companyia, 
com el Power Tag, un 
sensor sense fi l que 

Més informació: www.schneiderelectric.es 

capta l’energia per millorar la super-
visió i la seguretat en els quadres elèc-

trics, o l’Smartlink 
ELEC, que permet als 
propietaris de petits 
negocis connectar-se 
a la instal·lació elèc-
trica a través del mò-
bil o la tauleta  d’una 
forma senzilla. 

Finalment, Gutiér-
rez també va parlar de 
les novetats de l’Smart 
Panel, una solució que 
millora la supervisió, 
el control i la mesura 
dels paràmetres vitals 
de qualsevol instal-
lació elèctrica.   l

Jornada “IoT als quadres elèctrics”

32.000 exemplars 
de la Guia de 
professionals 
distribuïts el 2016
La Guia de professionals ofereix 
informació a particulars o empreses 
que necessitin contactar els serveis 
d’un enginyer. Té més de 900 
col·legiats inscrits, 
repartits en 139 
municipis catalans, 
i preparats per fer 
més de 600 feines 
diferents. Durant 
el 2016 s’han 
encartat 32.000 
exemplars en 
revistes 
especialitzades 
de diferents 
sectors. 

col·legiats inscrits, 

municipis catalans, 

més de 600 feines 

Consell de Cent 365, 08009 Barcelona
T  934 961 420, ebcn@ebcn.cat

www.enginyersbcn.cat
segueix-nos:

Guia de 

professionals

CONFIA EN UN PROFESSIONAL 
RESPONSABLE

EL VISAT DEL  COL·LEGI,  
UNA GARANTIA  
PER AL CIUTADÀ

Amb el visat el Col·legi certifica la competència i responsabilitat dels seus col·legiats. A més de garantir  una bona pràctica professional, és una garantia per al tècnic, per a l’obra, l’Administració i per als usuaris finals.

Amb el professional que visa els seus treballs, t’estalviaràs problemes, temps i diners. Hi sortiràs guanyant.

QUALITAT

SEGURETAT

GARANTIA

RESPONSABILITAT

PROFESSIONALITAT

FORMACIÓ

elcollegiconnecta.cat
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El passat 5 d’abril, dins del marc de 
l’Any de la Gestió Energètica Eficient, 
ACV va organitzar la jornada tècni-
ca “La condensació com a clau per a 
l’eficiència de les instal·lacions tèr-
miques de calefacció i ACS”. Gaspar 
Martín, director tècnic d’ACV, va fer 
una presentació a les instal·lacions 
d’ENGINYERS BCN, enfocada a 
destacar la importància de la tecno-
logia de condensació per minimitzar 
el consum energètic en les instal-
lacions que donen servei per a cale-
facció i aigua calenta sanitària (ACS). 

ÚS DE SISTEMES DE REGULACIÓ I 
CONTROL ADIENT A LA TECNOLO-
GIA DE LA CONDENSACIÓ
Després d’una introducció de la si-
tuació i el marc normatiu europeu 
actual pel que fa a l’eficiència ener-
gètica enfocada a la reducció d’emis-
sions de gasos contaminants per a 
la consecució de compromisos me-
diambientals —parlant, en especial, 
de les directives d’ecodisseny ErP i 

etiquetatge ELD—, es van comen-
tar els principis de funcionament i 
els estalvis associats a la tecnologia de 
condensació aplicada a calderes de gas.

Es va ressaltar la importància del 
sector de la calefacció i la refrige-
ració a Europa —tant a les instal-
lacions de tipus residencial com de 

serveis—, per tal d’assolir els nivells 
d’eficiència energètica a què es vol 
arribar a Europa a mitjà i llarg termi-
ni. Dins d’aquesta tipologia d’instal-
lacions, s’hauria d’augmentar el 
ritme de renovació de les calderes 
existents per les de condensació  
—amb estalvis en gas de prop del 
25% en comparació de les tecnologi-
es de no condensació.

També es va comentar la necessi-
tat d’utilitzar sistemes de regulació 
i control adients a aquestes tecno-
logies (gestió modulant, termòstats 
ambientals, seqüència de calderes, 
etc.) a fi de maximitzar els estalvis 
de combustible.

SOLUCIONS SEMIINSTANTÀNIES 
DE CONDENSACIÓ 
Quant a les instal·lacions per con-
sums d’ACS, es va comentar la im-
possibilitat de poder condensar amb 
calderes convencionals en disseny 

Més informació a: www.acv.com

quan es treballa per aquesta de-
manda. Dins d’aquest tipus d’instal-
lacions, molt exigents en termes de 
confort, tenen cabuda les solucions  
semiinstantànies de condensació 
HEAT MASTER TC proposades per 
la marca ACV. Aquestes calderes, 
específicament dissenyades per 
produir altes quantitats d’aigua ca-
lenta, poden treballar en producció 
d’ACS amb rendiments instantanis 
s/PCI de prop del 105%, i plantegen 
estalvis en gas de gairebé el 20% (en 
comparació de sistemes tradicionals 
nous amb grans acumuladors). A 
més, són solucions molt compactes 
que simplifiquen la instal·lació hi-
dràulica i redueixen l’espai necessari 
a la sala de calderes.

La jornada va concloure ressaltant 
la necessitat de vincular les tecnolo-
gies de condensació amb energies 
renovables com la solar tèrmica per 
a la producció d’ACS. l

La condensació minimitza el consum energètic 
en les instal·lacions per a calefacció i ACS

Gaspar Martin, a la dreta, director 
tècnic d’ACV, acompanyat per Pere 

Rodríguez, coordinador de l’Any de la 
Gestió Energètica Eficient. 

CAL VINCULAR LES 
TECNOLOGIES DE 
CONDENSACIÓ AMB 
ENERGIES RENOVABLES 
COM LA SOLAR TÈRMICA 
PER PRODUIR ACS
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Els centres hospitalaris tenen un 
consum energètic estimat d’uns 
400 kWh/m2 anuals.

Tenint en compte la conjuntura 
econòmica actual, i per tal de com-
plir amb els acords internacionals 
en matèria mediambiental, és ur-
gent establir mètodes que permetin 
més estalvi energètic.

En un entorn hospitalari, on els sis-
temes d’alimentació ininterrompuda 
(SAI, d’ara en endavant) es conver-
teixen en un equipament fonamental 
(24 h/365 dies l’any) de cara a garantir 
una seguretat elèctrica de les instal-

lacions, s’ha de treballar en aquesta 
línia amb equips d’última generació 
que, alhora, siguin altament eficients 
i respectuosos amb el medi ambient.

A dia d’avui, es proposen solucions 
amb equips de fins al 96,5% de rendi-
ment, que donen les millors condici-
ons de servei a la càrrega. És important 
que un organisme oficial certifiqui 
aquest nivell d’eficiència.

D’altra banda, i per controlar que 
l’eficiència energètica sigui l’òptima, 
es requereix un sistema de monitorat-
ge elèctric d’última generació. 

SAI DE MÀXIMA EFICIÈNCIA
L’eficiència en un SAI es defineix com 
el quocient entre la potència activa de 
sortida i la potència activa d’entrada al 
SAI. L’energia que es dissipa com a ca-
lor durant el funcionament del SAI re-
presenta, naturalment, un cost extra. 
Com més alta sigui aquesta dissipació 
de calor, caldrà més energia elèctrica 
addicional per condicionar l’aire de la 
sala (temperatura de funcionament 

recomanada de 22 ºC). En un càlcul 
anual, el cost de l’energia elèctrica per 
a una càrrega donada s’obté de la fór-
mula següent:

Cost energètic (€) = Pu x ((1 / h) -1) 
x T x C. Pu: potència activa (Kw); h: 
rendiment del SAI; T: 24 x 365; c: cost 
energètic kW/h.

Per a una mateixa càrrega, amb un 
SAI d’un 96,5% de rendiment, com-

Més informació: www.socomec.es

parat amb un altre de prestacions 
inferiors, s’obtenen estalvis molt 
importants. Socomec proposa la 
gamma de màxima eficiència GREEN 
POWER 2.0. 

SISTEMA DE MONITORATGE 
ELÈCTRIC
Socomec recomana la solució Digi-
ware: 
• Un display centralitzat i un únic 
punt de mesura de tensió per a tot el 
sistema: DIRIS Digiware comparteix 
funcions per a una més alta eficiència.

• Mòduls de mesura de corrent in-
terconnectats mitjançant un bus 
Digiware (cable RJ45) per mesu-
rar els consums energètics al punt 
més proper possible a les càrregues. 
Cada mòdul pot monitorar un o més 
circuits mitjançant els sensors de 
corrent, gràcies a les seves entrades 
independents de corrent (3, 4 o 6 se-
gons el mòdul). Amb tres entrades, el 
mòdul de corrent pot monitorar tant 
un circuit trifàsic com tres circuits 
monofàsics. L’estalvi econòmic és 
de fins al 30% comparat amb equips 
convencionals.  l

Energia elèctrica eficient i segura  
a l’entorn hospitalari

Text Oscar Bermúdez Cabrera
Responsable de prescripció 
Socomec Ibérica SAU

UN CENTRE HOSPITALARI 
TÉ UN CONSUM 
ENERGÈTIC DE  
400 kWh/M2 ANUALS

El SAI Modulys Green Power 2.0: sistema 
modular de 25 a 600 kVA, amb una 
eficiència certificada de fins al 96,5%.

El sistema DIRIS Digiware: múltiples 
mòduls de corrent amb un display 
centralitzat i un mòdul de tensions comú.
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Text Xavier Barnils Castany
Responsable de Prescripció de 
Schneider Electric

PuBLIREPORTATGE

  

Els ciberatacs costen cada any mi-
lers de milions a les empreses, entre 
ingressos directes perduts, actualit-
zacions de seguretat, suport tècnic i 
costos indirectes com ara la pèrdua 
de productivitat i d’eficiència ener-
gètica. El cost mitjà del ciberdelicte 
el 2013 va ser de 19 milions d’euros 
en el sector energètic, i de gairebé 10 
milions en el sector industrial, per 
posar-ne dos exemples.

Qualsevol empresa amb una in-
fraestructura connectada a Internet 
és vulnerable. Els actuals sistemes 
de gestió d’edificis informatitzats 
(bMS), amb xarxes de comunicacions 
IP integrades, no en són una excep-
ció. Per descomptat, no ens podem 
permetre el luxe de renunciar als 
avantatges que ens aporta la digita-
lització en tots els àmbits; així que cal 
entendre on i com protegir-nos.

Per començar, seria bo fer més pe-
dagogia, tenir més cultura empresarial 
i més consciència social sobre la ciber-
seguretat. I cal apostar per un sistema 
que ens ajudi a mantenir els avantat-
ges que ens dona la digitalització amb 
un nivell de protecció adequat.

A Schneider Electric, posem el fo-
cus en dos dels reptes principals de la 
ciberseguretat:
•  L’elaboració de productes ha d’in-

corporar la ciberseguretat en l’es-
sència mateixa del producte. I s’ha 
de començar des de les primeres 
fases i abastar tot el producte en si, 
començant pel disseny. 

•  El disseny d’arquitectures segures. 
Un producte no serà 100% segur si 

els patrons per fabricar-lo no com-
pleixen els nivells de cibersegure-
tat adequats. S’ha de treballar per 
formalitzar els criteris per a aquest 
disseny d’arquitectures segures.

Schneider Electric fa molt de temps 
que treballa la ciberseguretat. Els 
nostres processos ja s’adapten per-
què s’incorpori en tota la cadena de 
muntatge, no només en productes i 

Més informació a: www.schneider-electric.es

serveis, sinó també en processos in-
terns. A més, coneixem la indústria, 
els clients i les seves necessitats. Per 
això treballem la ciberseguretat des 
de la perspectiva industrial, i dispo-
sem de suficients experts per portar a 
terme tota aquesta feina.

Espanya té encara molt camí per 
recórrer en l’àmbit de la cibersegure-
tat, especialment la industrial. Això 
s’ha fet evident amb el famós ciberatac 
del passat 12 de maig, ja que Espanya 
ha estat el tercer país més afectat. Cal 
estar preparats i posar la cibersegure-
tat al primer lloc en la nostra llista de 
prioritats no per al futur, sinó per al 
present. Quedar-se enrere en aquest 
aspecte suposaria una gran vulnerabi-
litat per a nosaltres, i, sobretot, per a les 
persones per a les quals treballem. l

reptes de la ciberseguretat 
en un món interconnectat 

Qualsevol empresa amb 
una infraestructura 
connectada a Internet és 
vulnerable. Cal entendre 
on i com protegir-nos.

eL cost mitjà deL 
ciberdeLicte eL 2013 
Va ser de 19 miLions 
d’euros en eL sector 
energètic
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La Unió Europea ha establert els ob-
jectius energètics per a l’any 2030, 
tant en reducció del consum com 
en les emissions de gasos amb efec-
te d’hivernacle, i en la participació 
de les energies renovables en el mix 
energètic, i per això està actualitzant 
les seves exigències d’eficiència ener-
gètica i de promoció de l’ús d’energies 
netes.

En el sector dels edificis, la Direc-
tiva 2010/31/UE, sobre eficiència 
energètica en els edificis, estableix 
que tots els edificis que es dissenyin 
i construeixin a partir de l’any 2020 
puguin considerar-se “edificis de 
consum quasi nul” (nZEb), entenent 
com a tal els edificis amb un nivell 
d’eficiència energètica molt alt, en 
què la baixa quantitat d’energia re-
querida hauria d’estar coberta, en 
gran mesura, per energia procedent 
de fonts renovables.

rEDUCCIó DEL CONSUM
Aquesta reducció del consum s’obtin-
drà mitjançant la combinació de tres 
accions:
Primer: actuant sobre el recobri-
ment de l’edifici millorant-ne l’aïlla-
ment i la protecció solar. Per això ja 
en l’actual Codi tècnic de l’edificació 
(CtE) s’estableixen uns nivells mà-
xims de demanda (Db-HE-1) per a 
cada tipus de servei tèrmic, d’acord 
amb la zona climàtica en què es tro-
bi. Aquests valors permesos s’en-
duriran en la propera actualització 
d’aquest document.

Segon: per a la cobertura de la petita 
demanda final que resulti, en el do-
cument Db-HE-0 s’estableixen uns 
nivells màxims de consums d’energia 
convencional pels quals s’exigirà que 
els sistemes tèrmics que realitzen la 
seva cobertura tinguin una elevada 
eficiència energètica. Per això s’esta-
blirà un etiquetatge que valori l’ener-

Més informació: www.gasnaturaldistribucion.com

gia primària total consumida per 
l’edifici. En aquest aspecte, les tecno-
logies que fan servir gas natural com a 
combustible, com la caldera de conden-
sació i les bombes de calor de gas, dis-
posen d’una eficiència elevada, amb el 
menor cost d’inversió inicial necessa-
ri per a la seva adquisició, la qual cosa 
permet optimitzar l’eficiència econò-
mica de la solució adoptada.
Tercer: s’han d’implementar aquelles 
energies renovables que no encareixin 
les actuacions immobiliàries i que re-
dueixin el consum d’energia convenci-
onal. Aquí, l’energia solar tèrmica, en 
simbiosi amb equips alimentats amb 
gas natural, com escalfadors i calderes 
de condensació, constitueix una opció 
guanyadora, i és una solució molt sol-
licitada pel potencial comprador d’ha-
bitatges per la seva versatilitat, como-
ditat i baix cost d’energia.

A més, les solucions que empran 
Gas natural tenen la menor emissió 
de Co2 per unitat d’energia útil obtin-
guda de tots els combustibles conven-
cionals i amb la menor emissió, entre 
tots els combustibles, de contami-
nants locals, de manera que es mini-
mitza l’impacte mediambiental de la 
nostra activitat.  l

edificis de consum 
quasi nul

Text José M. Domínguez Cerdeira
Prescripción - C.A.P. 
Dir. Gestión Mercados
Gas Natural Madrid SDG, SA

eL gas naturaL, 
Factor de 
sostenibiLitat i baix 
consum

Les tecnoLogies que 
Fan serVir gas naturaL 
com a combustibLe 
disposen d’una 
eFiciència eLeVada

Solucions 
individuals en 
un edifici 
residencial.
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A l’estat espanyol, mentre que les ei-
nes de certifi cació energètica (HULC, 
CEX, CE3X, CERMA...) donen respos-
ta als requeriments normatius pel que 
fa al consum energètic i emissions de 
CO2, hi ha tot un conjunt de segells 
mediambientals que aporten una visió 
més holística de la sostenibilitat medi-
ambiental de l’edifi cació.

SEGELLS MEDIAMBIENTALS

Hi ha diversos segells, d’àmbit nacional 
i internacional, que tracten les princi-
pals categories i impactes mediambi-
entals de l’edifi cació: emplaçament i 
mobilitat, aigua, energia i emissions, 
materials i recursos, qualitat ambien-
tal interior, aspectes socioeconòmics, 
innovació, etc. Entre els segells medi-
ambientals amb implantació estatal 
destaquen: el VERDE (nacional) i el 
LEED i el BREEAM amb més de vint 
anys de recorregut, i el DGNB, MI-
NERGIE (internacionals).

PUBLIREPORTATGE

  

Des d’Europa, mitjançant les direc-
tives ErP (Energy related Products, 
Reglament UE 814/2013) d’aplicació 
a tots els estats membres de la Unió 
Europea, s’estan establint uns límits 
cada cop més exigents pel que fa a 
l’efi ciència energètica en la producció 
d’aigua calenta sanitària. La manera 
d’assegurar que tota l’aigua calenta 
que es produeix a Europa tingui uns 
límits mínims d’efi ciència és amb 
l’exigència sobre els productes. És a 
dir, aquestes directives fan que els 
productes que es comercialitzen a 
la Unió Europea només puguin ser 
aquells que compleixen les exigènci-
es d’efi ciència energètica.

El primer pas —que els productes 
siguin mínimament efi cients des del 
punt de vista de l’energia que consu-
meixen— s’aconsegueix doncs mit-
jançant la legislació europea. Un se-

gon pas important és que els usuaris 
apliquin criteris d’efi ciència energè-
tica a l’hora de fer l’elecció de compra 
del producte. Amb aquesta intenció, 
aquestes normatives ErP exigeixen 
també la disposició d’una etiqueta in-
formativa de la classifi cació energèti-
ca del producte. Així, un consumidor, 
davant de diferents opcions de com-
pra, podrà tenir com a criteri d’elec-
ció la classifi cació energètica (A+, A, B 
o C) que dona una indicació del con-
sum que tindrà aquell producte en la 
producció d’aigua calenta sanitària.

De tota manera, aquesta 
indicació no és una informa-
ció sempre completa ja que 
és força generalista, fet que 
pot comportar que tot sovint 
calgui informació addicio-
nal dels professionals del 
sector que interactuen amb 
l’usuari en la seva decisió de 
compra.

Hi ha molts tipus de pro-
ducte amb diferents nivells 

Més informació a: www.ariston.com

d’estalvi energètic, prestacions, capa-
citats, adaptabilitat en la instal·lació, 
etcètera. Dins dels que no funcionen 
amb gas sinó que ho fan amb electri-
citat, estem parlant de termos elèc-
trics efi cients o bombes de calor aero-
tèrmiques per a producció exclusiva 
d’aigua calenta (classifi cades com a 
equips que utilitzen energia renova-
ble). Però cal destacar una innovació 
dins d’aquest sector, que proporciona 
un equilibri molt interessant entre 
efi ciència energètica i cost d’adquisi-
ció. Aquesta característica el fa molt 
atractiu de cara als usuaris. Es tracta 
del termo elèctric híbrid, que té una 
classifi cació energètica A (un nou 
llindar d’efi ciència no assolit pels ter-
mos elèctrics convencionals de mitja-
na capacitat). 

És un termo elèctric, per tant amb 
una resistència elèctrica per escal-
far l’aigua mitjançant l’efecte Joule, 
però al mateix temps té una bomba 
de calor aerotèrmica ja acoblada en 
un únic cos juntament amb el dipòsit. 
Totes dues tecnologies es combinen 
per escalfar l’aigua de la manera més 
efi cient possible i alhora es proporci-
onen sempre les necessitats d’aigua 
calenta de l’usuari assegurant el con-
fort desitjat.

Per aconseguir-ho, el termo elèctric 
híbrid disposa d’un programari que 
determina la tecnologia que ha de fun-

cionar en cada moment. Per 
poder-ho fer, conscients que 
l’usuari no coneix la tem-
peratura d’escalfament que 
necessita, el producte me-
moritza els hàbits de l’usu-
ari per poder anticipar-se 
a les seves necessitats. Així 
s’evita que l’usuari hagi de 
dir al producte com ha de 
funcionar i  només ha de de-
cidir l’ús que en fa.  ●

Producció eficient d’aigua calenta

Text Anna Sayeras, Product Marketing 
Manager a Ariston Thermo España

  

Aproximadament un 40% dels gasos 
amb efecte d’hivernacle i del consum 
energètic mundials tenen l’origen en 
el sector de la construcció.

Aproximadament el 70% del con-
sum energètic total de l’edifi ci està 
vinculat a la calefacció, refrigeració 
i il·luminació. L’optimització del dis-
seny i les prestacions tècniques de 
l’envolupant tenen un rol crucial en 
aquests tres àmbits.

CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA. 
La Directriu europea 2002/91/CE i 
posteriorment l’EPBD 2010/31/UE 
han marcat les pautes per aconseguir 
els objectius de reducció d’emissions 
de gasos amb efecte d’hivernacle als 
quals es va comprometre la UE.

Cada estat membre de la UE és res-
ponsable del desplegament i la imple-
mentació de la directriu, mitjançant 
lleis i normatives destinades a assolir 
l’objectiu d’edifi cis nZEB (consum 
energètic gairebé nul).

Més informació a: www.technal.com/es/es/

EL ROL DE LA FINESTRA
L’envolupant, en general, i la 
fi nestra, en particular, tenen un 
rol important en diverses de les 
categories mediambientals previstes 
en aquests segells. 

Entre d’altres, destaquen les con-
tribucions següents:
•  Optimitzar la demanda de cale-

facció, refrigeració, ventilació i il-
luminació natural (transmitància 
tèrmica, lumínica, factor solar).

•  Possibilitat d’integrar a l’envolupant 
elements de generació d’energia re-
novable (solar).

•  Gràcies al procés industrialitzat, re-
duir els residus generats i facilitar-ne 
el reciclatge i/o la reutilització.

•  Incidir en el cicle de vida de l’edifi ci, 
a partir de l’impacte mediambiental 
dels seus components: LCA (anàlisi 
de cicle de vida) i EPD (environmental 
product declarations).

•  Potenciar la utilització de materials 
amb menor impacte mediambiental: 
contingut de reciclat - reciclabilitat, 
durabilitat i reutilització de com-
ponents, proximitat, gestió forestal 
certifi cada (productes derivats de la 
fusta), etc.

•  Utilitzar materials i revestiments 
amb baixa emissió de COV (comple-
xos orgànics volàtils) i formaldehids 
per tal de millorar la salubritat de l’ai-
re interior dels edifi cis.

•  Incrementar el confort dels usuaris 
mitjançant la possibilitat d’emprar 
la ventilació natural, controlable per 
l’usuari, d’afavorir la relació visual 
amb l’exterior i de proporcionar un 
aïllament acústic de qualitat.

En defi nitiva, la fi nestra, com a prin-
cipal element de relació dinàmica de 
l’edifi ci i els seus usuaris amb l’exte-
rior, i com a producte de fabricació 
industrialitzada, pot ser un element 
molt rellevant dins del ventall d’es-
tratègies per aconseguir edifi cis més 
sostenibles: energia, materialitat, sa-
lubritat i confort.● 

Text Àlex Parella Rubio
Zeb-consulting, arquitecte, LEED AP, 
VERDE EA

Principis bàsics de l’eficiència 
energètica en l’edificació
L’edificació en el context energètic global

ELS “20 20 20” DE LA UNIÓ EUROPEA EL 2020

-20% -20%

-20%

tendències tendències tendències

RESPECTE 
A NIVELLS 
DE 1990
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A l’estat espanyol, mentre que les ei-
nes de certifi cació energètica (HULC, 
CEX, CE3X, CERMA...) donen respos-
ta als requeriments normatius pel que 
fa al consum energètic i emissions de 
CO2, hi ha tot un conjunt de segells 
mediambientals que aporten una visió 
més holística de la sostenibilitat medi-
ambiental de l’edifi cació.

SEGELLS MEDIAMBIENTALS

Hi ha diversos segells, d’àmbit nacional 
i internacional, que tracten les princi-
pals categories i impactes mediambi-
entals de l’edifi cació: emplaçament i 
mobilitat, aigua, energia i emissions, 
materials i recursos, qualitat ambien-
tal interior, aspectes socioeconòmics, 
innovació, etc. Entre els segells medi-
ambientals amb implantació estatal 
destaquen: el VERDE (nacional) i el 
LEED i el BREEAM amb més de vint 
anys de recorregut, i el DGNB, MI-
NERGIE (internacionals).

PUBLIREPORTATGE

  

Des d’Europa, mitjançant les direc-
tives ErP (Energy related Products, 
Reglament UE 814/2013) d’aplicació 
a tots els estats membres de la Unió 
Europea, s’estan establint uns límits 
cada cop més exigents pel que fa a 
l’efi ciència energètica en la producció 
d’aigua calenta sanitària. La manera 
d’assegurar que tota l’aigua calenta 
que es produeix a Europa tingui uns 
límits mínims d’efi ciència és amb 
l’exigència sobre els productes. És a 
dir, aquestes directives fan que els 
productes que es comercialitzen a 
la Unió Europea només puguin ser 
aquells que compleixen les exigènci-
es d’efi ciència energètica.

El primer pas —que els productes 
siguin mínimament efi cients des del 
punt de vista de l’energia que consu-
meixen— s’aconsegueix doncs mit-
jançant la legislació europea. Un se-

gon pas important és que els usuaris 
apliquin criteris d’efi ciència energè-
tica a l’hora de fer l’elecció de compra 
del producte. Amb aquesta intenció, 
aquestes normatives ErP exigeixen 
també la disposició d’una etiqueta in-
formativa de la classifi cació energèti-
ca del producte. Així, un consumidor, 
davant de diferents opcions de com-
pra, podrà tenir com a criteri d’elec-
ció la classifi cació energètica (A+, A, B 
o C) que dona una indicació del con-
sum que tindrà aquell producte en la 
producció d’aigua calenta sanitària.

De tota manera, aquesta 
indicació no és una informa-
ció sempre completa ja que 
és força generalista, fet que 
pot comportar que tot sovint 
calgui informació addicio-
nal dels professionals del 
sector que interactuen amb 
l’usuari en la seva decisió de 
compra.

Hi ha molts tipus de pro-
ducte amb diferents nivells 

Més informació a: www.ariston.com

d’estalvi energètic, prestacions, capa-
citats, adaptabilitat en la instal·lació, 
etcètera. Dins dels que no funcionen 
amb gas sinó que ho fan amb electri-
citat, estem parlant de termos elèc-
trics efi cients o bombes de calor aero-
tèrmiques per a producció exclusiva 
d’aigua calenta (classifi cades com a 
equips que utilitzen energia renova-
ble). Però cal destacar una innovació 
dins d’aquest sector, que proporciona 
un equilibri molt interessant entre 
efi ciència energètica i cost d’adquisi-
ció. Aquesta característica el fa molt 
atractiu de cara als usuaris. Es tracta 
del termo elèctric híbrid, que té una 
classifi cació energètica A (un nou 
llindar d’efi ciència no assolit pels ter-
mos elèctrics convencionals de mitja-
na capacitat). 

És un termo elèctric, per tant amb 
una resistència elèctrica per escal-
far l’aigua mitjançant l’efecte Joule, 
però al mateix temps té una bomba 
de calor aerotèrmica ja acoblada en 
un únic cos juntament amb el dipòsit. 
Totes dues tecnologies es combinen 
per escalfar l’aigua de la manera més 
efi cient possible i alhora es proporci-
onen sempre les necessitats d’aigua 
calenta de l’usuari assegurant el con-
fort desitjat.

Per aconseguir-ho, el termo elèctric 
híbrid disposa d’un programari que 
determina la tecnologia que ha de fun-

cionar en cada moment. Per 
poder-ho fer, conscients que 
l’usuari no coneix la tem-
peratura d’escalfament que 
necessita, el producte me-
moritza els hàbits de l’usu-
ari per poder anticipar-se 
a les seves necessitats. Així 
s’evita que l’usuari hagi de 
dir al producte com ha de 
funcionar i  només ha de de-
cidir l’ús que en fa.  ●

Producció eficient d’aigua calenta

Text Anna Sayeras, Product Marketing 
Manager a Ariston Thermo España

  

Aproximadament un 40% dels gasos 
amb efecte d’hivernacle i del consum 
energètic mundials tenen l’origen en 
el sector de la construcció.

Aproximadament el 70% del con-
sum energètic total de l’edifi ci està 
vinculat a la calefacció, refrigeració 
i il·luminació. L’optimització del dis-
seny i les prestacions tècniques de 
l’envolupant tenen un rol crucial en 
aquests tres àmbits.

CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA. 
La Directriu europea 2002/91/CE i 
posteriorment l’EPBD 2010/31/UE 
han marcat les pautes per aconseguir 
els objectius de reducció d’emissions 
de gasos amb efecte d’hivernacle als 
quals es va comprometre la UE.

Cada estat membre de la UE és res-
ponsable del desplegament i la imple-
mentació de la directriu, mitjançant 
lleis i normatives destinades a assolir 
l’objectiu d’edifi cis nZEB (consum 
energètic gairebé nul).

Més informació a: www.technal.com/es/es/

EL ROL DE LA FINESTRA
L’envolupant, en general, i la 
fi nestra, en particular, tenen un 
rol important en diverses de les 
categories mediambientals previstes 
en aquests segells. 

Entre d’altres, destaquen les con-
tribucions següents:
•  Optimitzar la demanda de cale-

facció, refrigeració, ventilació i il-
luminació natural (transmitància 
tèrmica, lumínica, factor solar).

•  Possibilitat d’integrar a l’envolupant 
elements de generació d’energia re-
novable (solar).

•  Gràcies al procés industrialitzat, re-
duir els residus generats i facilitar-ne 
el reciclatge i/o la reutilització.

•  Incidir en el cicle de vida de l’edifi ci, 
a partir de l’impacte mediambiental 
dels seus components: LCA (anàlisi 
de cicle de vida) i EPD (environmental 
product declarations).

•  Potenciar la utilització de materials 
amb menor impacte mediambiental: 
contingut de reciclat - reciclabilitat, 
durabilitat i reutilització de com-
ponents, proximitat, gestió forestal 
certifi cada (productes derivats de la 
fusta), etc.

•  Utilitzar materials i revestiments 
amb baixa emissió de COV (comple-
xos orgànics volàtils) i formaldehids 
per tal de millorar la salubritat de l’ai-
re interior dels edifi cis.

•  Incrementar el confort dels usuaris 
mitjançant la possibilitat d’emprar 
la ventilació natural, controlable per 
l’usuari, d’afavorir la relació visual 
amb l’exterior i de proporcionar un 
aïllament acústic de qualitat.

En defi nitiva, la fi nestra, com a prin-
cipal element de relació dinàmica de 
l’edifi ci i els seus usuaris amb l’exte-
rior, i com a producte de fabricació 
industrialitzada, pot ser un element 
molt rellevant dins del ventall d’es-
tratègies per aconseguir edifi cis més 
sostenibles: energia, materialitat, sa-
lubritat i confort.● 

Text Àlex Parella Rubio
Zeb-consulting, arquitecte, LEED AP, 
VERDE EA

Principis bàsics de l’eficiència 
energètica en l’edificació
L’edificació en el context energètic global

ELS “20 20 20” DE LA UNIÓ EUROPEA EL 2020

-20% -20%

-20%

tendències tendències tendències

RESPECTE 
A NIVELLS 
DE 1990
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Mesura Mínim Típic Màxim Unitat

Tensió d’alimentació 1,8 — 3,7 V

Corrent en repòs — 0,2 1 uA

Corrent en transmissió — 20 — mA

Corrent en recepció — 10 — mA

En lavabos i dutxes, a més de la 
instal·lació vista o encastada, s’ha de 
triar entre aixetes d’aigua premes-
clada o mescladors. La tipologia de 
l’edifi ci ha d’orientar-ne la selecció en 
funció del confort que vulgui la propi-
etat per a la instal·lació. La tendència 
a Espanya és instal·lar aixetes mescla-
dores, pel que representen d’augment 
del confort de l’usuari i perquè en de-

terminades zones 
hi ha un impor-
tant diferencial 
de temperatures 
entre estacions.

Encara que per 
motius d’igualita-
risme es fa servir 
el mateix disseny 

de lavabo per a homes i dones, és més 
lògic instal·lar urinaris als lavabos 
masculins, ja que necessiten menys 
espai, són més higiènics que un vàter i 
consumeixen menys aigua. Per a l’uri-
nari, independentment de l’aplicació 
de l’edifi ci, la solució òptima consisteix 
a instal·lar aixetes electròniques amb 
sistema de sensor al sostre, ja que és el 
més higiènic (permet descàrregues cí-
cliques), el més antivandàlic (l’usuari 

PUBLIREPORTATGE

  

A l’hora de projectar un edifi ci 
col·lectiu, s’han de recollir les neces-
sitats que busca un usuari estàndard, 
com pot ser el confort, i els requeri-
ments que en té la propietat, com el 
fet que els usuaris s’hi sentin a gust i 
que el que s’hi instal·li sigui durador, 
fi able, higiènic i fàcil de mantenir. 
El grup Presto Ibèrica, capdavanter 
en productes certifi cats per al sector 
col·lectiu, n’ofereix la millor selecció.

Hem d’as-
senyalar que 
les instal-
lacions encas-
tades són més 
antivandàli-
ques i fàcils 
de rentar que 

les de productes vistos. Especial-
ment pel que fa a l’inodor, ja que, 
amb molt bon criteri, s’està impo-
sant la instal·lació de vàters suspe-
sos amb un fluxor encastat en un 
bastidor que els suporta. En uns la-
vabos públics és recomanable fluxor 
en lloc de cisterna, ja que, a més de 
ser més antivandàlic, funciona mi-
llor en un ús extensiu, perquè no cal 
omplir cap dipòsit i es pot tenir el 
cabal necessari a l’instant. Un fluxor 
no suposa un consum d’aigua elevat, 
ja que n’hi ha amb descàrrega de 
sis litres i amb possibilitat de doble 
descàrrega; ara bé, aquesta opció no 
seria recomanable en llocs amb un 
trànsit massiu com per exemple es-
tacions de tren, aeroports o estadis 
de futbol, a causa de la utilització 
que fa l’usuari del fluxor.

Més informació a: www.prestoiberica.com

no sap on és el sensor ni com actua) i el 
més “ecològic”, perquè només descar-
rega quan cal.

També s’ha de conèixer si existeix 
alguna normativa vigent que afecti 
el projecte. Per exemple, a Catalunya 
s’obliga a col·locar aixetes amb tem-
poritzador o electròniques als centres 
docents, esportius i sanitaris, i a Ma-
drid, la instal·lació d’urinaris ha de ser 
necessàriament electrònica.

Des dels primers lavabos públics 
fi ns als actuals, hi ha hagut una evo-
lució notable en els productes. Tot i 
això, el ventall de possibilitats pot anar 
molt més enllà, mitjançant productes 
amb colors, tecnologia més avança-
da, o amb elements especials d’estalvi 
d’aigua, que en permeten fi ns al 77% 
respecte a les aixetes convencionals. 
El projectista té un munt d’opcions 
per seleccionar els productes més ade-
quats, i fi ns i tot pot domotitzar el lava-
bo amb sistemes de gestió intel·ligent 
de l’aigua. L’execució correcta d’un la-
vabo públic no presenta cap difi cultat, 
sempre que s’acudeixi a especialistes 
que orienten cap a la millor solució.  l

Text Gustavo Díez Gómez,
cap de projectes de Presto Ibérica

 Projecte de banys públics. 
L’experiència de Presto

A CATALUNYA ÉS OBLIGAT 
POSAR AIXETES AMB 
TEMPORITZADOR ALS 
CENTRES DOCENTS

1. Aixeta de 
lavabo amb 
temporitzador.
2. Aixeta de 
lavabo amb 
temporitzador 
(eco-blanc).
3. Aixeta de 
dutxa amb 
temporitzador.
4. Cotes d’aixeta 
electrònica de 
lavabo, dutxa i 
urinari amb 
monocontrol.

1

2 3

4

5
6

7

5. Aixeta de lavabo 
amb temporitzador.
6. Fluxor electrònic 
empotrat.
7. Aixeta de lavabo 
amb temporitzador.
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Després de diversos anys d’experièn-
cia en el sector de la il·luminació LED, 
desenvolupem i fabriquem tots els 
nostres productes amb alts requisits 
de qualitat. Apliquem els estàndards 
europeus i les normes UNE, amb els 
corresponents certifi cats CE i ROHS.

El nostre control de qualitat queda 
garantit per la traçabilitat, corres-
ponent a l’ordre de fabricació, indica-
da en cadascun dels nostres produc-
tes; s’aplica des de l’inici del procés 
de fabricació fi ns al lliurament dels 
productes, utilitzant components de 
les fi rmes amb més prestigi interna-
cional. Això ens permet oferir fi ns a 
cinc anys de garantia i obtenir vides 
útils de fi ns a 50.000 hores.

El comú denominador de tots els 
nostres productes LED és que tenen 
unes característiques que els doten 
d’una alta qualitat: mínim consum 
energètic, llarga durada de vida útil, 
tonalitat de colors, absència de par-
pelleigs, i consum responsable i eco-

lògic, fet que permet obrir nous mer-
cats nacionals i internacionals.

Disposem d’un gran estoc perma-
nent que ens permet oferir un servei 
òptim amb lliuraments en un termi-
ni de 24 hores de mitjana. Elaborem 
estudis personalitzats d’il·luminació, 
estalvi i amortització, totalment gra-
tuïts. A Ilumax respectem el medi 
ambient i en tenim cura.

L’equip humà d’ILUMAX els 
fa partícips i agraeix la seva col-
laboració després d’haver obtingut 
del Financial Times el certifi cat 
FT1000 (reconeixement a les empre-
ses d’Europa amb més creixement), 
que classifi ca ILUMAX en la posició 
91 i la primera en il·luminació LED a 
escala europea.

Més informació a: www.ilumax.es

La il·luminació és la fi nestra cap 
al món. Una correcta aplicació de la 
il·luminació millora la satisfacció i 
l’efi ciència, crida l’atenció, infl ueix 
en la interacció social, millora l’estat 

d’ànim i l’atmosfera laboral, embe-
lleix l’espai i l’arquitectura, facilita la 
comunicació, promou la seguretat i 
augmenta el confort visual.

Ens concentrem a oferir un verita-
ble valor mitjançant la il·luminació 
LED, que ja no vindrà en forma de 
menor consum d’energia, sinó amb 
l’aplicació de la il·luminació millo-
rant l’experiència humana.

La tecnologia LED està a punt per 
començar a investigar les qualitats 
desitjades del Human Centric Ligh-
ting. Això vol dir infl uir amb la inte-
racció de la llum en algun aspecte del 
confort humà,  la salut i  el comporta-
ment mitjançant la producció i la mo-
difi cació de la intensitat de la llum.

Des d’aquesta visió hem llançat 
Downlight LED DYNAMIC COLORS 
amb control remot per RF. Aquesta 
gamma de Downlight LED incorpora 
un sistema de regulació que abasta 
el major cercle de temperatura de la 
llum i intensitat amb progressió con-
tínua, amb un únic comandament a 
distància RF.

El Downlight LED DYNAMIC 
COLORS és la resposta per poder il-
luminar estances on es requereixi ma-
jor intensitat de llum, i pot ajustar-se 
per seguir els ritmes circadiaris.  ●

Ilumax LED SOLUTIONS ofereix productes 
innovadors d’alta tecnologia en il·luminació LED

Text Diego Vivanco, membre d’Ilumax 
LED SOLUTIONS

PRODUCTES LED 
D’ALTA QUALITAT, MÍNIM 
CONSUM I LLARGA 
DURADA DE VIDA ÚTIL

A dalt, 
Downlight 
empotrable 
rodó. A la dreta, 
control remot 
Downlight LED 
Tricolor.

36-37 TK218 publireporsok Illumax + Aldes.indd   36 06/11/17   23:55
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ENCARTATS REVISTA THEKNOS 
 
Fulletons encartats a la revista Theknos de cada Jornada, Debat tècnic o Curs 
referent a l’Any de la Gestió Energètica Eficient 2017. 
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Pàgina web 

 
Banners        103 

Apartat web       105 

 
 
 
 
 

 
  

102



 

 

BANNERS 
 
Publicació d’un banner, a la portada de la pàgina web col·legial, amb les tres 
properes jornades de l’Any de la Gestió Energètica Eficient 2017. 
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Alguns dels banners recollits durant aquest any de l’Any de la Gestió 
Energètica Eficient 2017.  
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APARTAT WEB 
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Seu col·legial 

 
Expositors de catàlegs     109 

Pantalla de TV Seu      111 
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EXPOSITORS DE CATÀLEGS  
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EXPOSITORS DE CATÀLEGS TECNOESPAI 
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PANTALLA DE TV SEU 
 
Monitor de televisió a l’entrada de la seu del Col·legi d’Enginyers Graduats i 
Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, amb tots els logotips d’empreses 
participants i empreses col·laboradores de l’Any de la Gestió Energètica 
Eficient 2017. 
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PANTALLA DE TV TECNOESPAI 
 
Monitor de televisió ubicat a l’entrada del Tecnoespai. 
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