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L’eficiència energètica és un 
aspecte essencial de l’estratè-
gia europea per a un creixe-
ment sostenible en l’horitzó 
del 2020 i una de les formes 
més rendibles de reforçar 
la seguretat del proveïment 
energètic i de reduir les 
emissions de gasos d’efecte 
d’hivernacle i d’altres subs- 
tàncies contaminants.

Una de les fonts d’ine- 
ficiència energètica és el 
repartiment igualitari de 
la calefacció en un sistema 
de calefacció centralitzada 
sense comptabilització indi-
vidualitzada, ni control ter-
mostàtic i sense el sistema 
equilibrat hidràulicament. 
independentment del grau 
d’utilització, del fet que un 
habitatge tingui algun siste-
ma d’eficiència energètica o 
regulació de la temperatura, 
tots els propietaris reben les 
mateixes hores de calefac-
ció i en les mateixes condi-
cions, i paguen exactament 
el mateix, perquè el reparti-
ment de costos s’assigna per 
coeficient. aquesta situació 

tralitzada de calefacció o 
refrigeració, s’hi instal·la- 
ran comptadors individuals 
de consum que mesuraran 
el consum de calor o refri- 
geració o d’aigua calenta 
de cada habitatge. En el cas 
de la calefacció, si l’ús de 
comptadors de consum in-
dividuals no és tècnicament 
viable, s’utilitzaran reparti-
dors de costos de calefacció 
per mesurar el consum de 
calor de cada radiador.

Els sistemes de calefacció centralitzada que no disposen de comptadors de consum in-
dividuals són una font d’ineficiència energètica. D’acord amb la legislació europea, serà 
obligatori solucionar aquesta situació a partir de 2017. Els equips actuals de mesurament 
aporten solucions intel·ligents i innovadores per fer-ho possible.
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desincentiva l’estalvi i l’efi-
ciència energètica; els veïns 
no tenen el confort que vo-
len, i uns veïns subvencionen 
la calefacció d’uns altres.

Per solucionar aquestes 
situacions, és prevista l’apro-
vació d’un reial decret que 
trasllada la Directiva euro-
pea 2012/27/UE, relativa a 
l’eficiència energètica. a par-
tir de l’1 de gener del 2017, 
serà obligatòria la compta- 
bilitat individualitzada del 
consum de totes les instal·la-
cions tèrmiques d’edificis 
que tinguin una instal·lació 
centralitzada.

REPARTIR DESPESES
Tota instal·lació tèrmica 
que doni servei a més d’un 
usuari ha de tenir algun 
sistema que permeti el 
repartiment de les despe-
ses de cada servei (calor, 
fred i aCS) entre els difer-
ents usuaris. El sistema 
previst ha de permetre reg-
ular i mesurar el consum. 
als edificis existents que 
tenen una instal·lació cen-
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El mesurament de con-
sum depèn del sistema de 
distribució. En tenim dos 
models: el sistema de distri-
bució en anell i el sistema de 
distribució per columnes. 
En el sistema de distribució 
en anell, hi ha un únic punt 
d’entrada i de sortida per a 
les canonades de calefac-
ció i aCS. En el sistema per 
columnes, la principal carac-
terística és que la distribució 
es fa per columnes verticals, 
sense que hi hagi cap sepa-
ració per habitatges.

La comptabilització del 
consum de calefacció i aCS 
en sistemes de distribució 
en anell es fa mitjançant un 
comptador d’energia. El dis-
positiu incorpora un comp-
tador d’aigua, dues sondes 
de temperatura i una uni-
tat electrònica totalitzadora 
que calcula l’energia que es 
consumeix. La gamma de 
comptadors disponibles en el  

mercat ofereix un ventall am-
pli de possibilitats en compta-
dors de doll únic i per ultra-
sons. Els d’ultrasons no tenen 
parts mòbils i, per tant, ne-
cessiten menys manteniment 
per avaries i obstruccions.

Els equips actuals de me-
surament aporten solucions 
intel·ligents i innovadores 
per a la gestió de l’energia en 

instal·lacions de calefacció i 
aCS. L’objectiu és posar a la 
disposició de l’instal·lador i 
usuari components de dura-
da llarga i fàcils de muntar 
i utilitzar. Un mesurament 
correcte aporta un grau més 
alt de satisfacció a l’usuari 
i el motiva a utilitzar d’una 
manera més eficient el con-
sum d’energia.

El comptador domèstic de 
doll únic calcula el consum 
de calor entre la línia princi-
pal de consum i la tornada. 
El dispositiu està dissenyat 
especialment per a les neces-
sitats de consum de calor del 
pis i és disponible per a ca-
bals d’1,5 i 2,5 m³/h. L’ener- 
gia calorífica està especifi-
cada per mitjà del registre 
de la diferència de tempera-
tura entre l’alimentació i la 
tornada, i la relació de la 
quantitat d’aigua que flueix. 
L’energia calorífica obtingu-
da és indicada sobre la pan-
talla de LCD en kilowatts 
hora. Prement els botons, 
té lloc el canvi d’indicació 
del nivell “estàndard” al ni- 
vell “servei”, on es poden 
consultar diverses funcions. 
Certificació segons miD 
classe 3. (EN 1434).

El comptador ultrasònic 
compacte fa el mesurament 
del consum energètic en ins- 
tal·lacions de calor i/o fred. 
És disponible per a cabals des 
d’1,5 fins a 60 m³/h, màxima 

pressió 16 bar, segons cada 
model fins a 25 bar. Certifi-
cació segons miD classe 2 i 3, 
i segons PTB K 7.2 (compta- 
dor de fred). Connexió de co-
municació (m-Bus i entrada 
d’impulsos).

amb el sistema per 
columnes, en cada habitatge 
hi ha diversos punts d’entra-
da i de sortida d’aigua calenta 
emprada per a la calefacció. 
En aquest cas, la compta- 
bilització es complica perquè 
no és econòmicament facti- 
ble d’instal·lar un comptador 
d’energia per a cada radiador, 
i s’ha d’optar per la instal·lació 
d’imputadores del cost de cale-
facció en cada radiador. Els 
repartidors de costos de cale-
facció segueixen unes normes 
de muntatge, recollides en la 
norma UNE-EN 834.

En tots dos casos, el siste-
ma de lectura es pot fer de 
forma manual —un operari 
es desplaça fins a l’habitat-
ge— o de forma automàti-
ca enviant la informació a 
través d’un sistema m-Bus 
segons EN1434 o per xarxa 
sense fil. aquests sistemes 
remots estan connectats a 
una centraleta que recull i 
registra les dades de con-
sum. Les dades es poden 
veure in situ o transmetre a 
un programari de lectura i 
tarifació. aquest sistema per-
met una facturació freqüent 
basada en el consum real.
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de manera 
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ús més eficient 
de l’energia
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REGULAR EL CONSUM
Per permetre al client final 
la regulació del seu consum 
individual, a més, és neces-
sari d’instal·lar vàlvules amb 
capçal termostàtic, que s’ins- 
tal·laran en els radiadors 
dels locals principals, com la 
sala d’estar, el menjador o els 
dormitoris. La vàlvula amb 
capçal termostàtic tanca au-
tomàticament i d’una mane-
ra independent el radia- 
dor quan s’aconsegueix la 
temperatura que es vol. Hi 
ha estudis que estimen un 
estalvi energètic de fins a  
un 25% utilitzant vàlvules 
amb capçal termostàtic.

Les vàlvules termostàti- 
ques són altament fiables i 
precises per proporcionar el 
control dels circuits de cale-
facció. a l’hora de triar, cal 
seleccionar vàlvules que pro-
porcionin un control òptim 
dels circuits. amb aquest ob-
jectiu, el capçal termostàtic 
ha de tenir la certificació 
TELL classe a.

D’altra banda, no es pot 
oblidar la instal·lació de vàl-
vules d’equilibratge per acon-
seguir una uniformitat de ca-
bal en la instal·lació. Es poden 
col·locar equips molt eficients 
o amb un baix consum ener- 
gètic, però si la instal·lació no 
és equilibrada correctament, 
no podran donar mai el mà- 

xim potencial, la instal·lació 
no tindrà un funcionament 
homogeni i no seguirà els càl-
culs de disseny.

a través del control del 
cabal i de la pressió dife- 
rencial en el sistema, es pot 
garantir un equilibratge hi-
dràulic adequat. això redueix 
el cabal i les pèrdues de calor, 
amb la qual cosa augmenta el 
rendiment del bombament i 

es garanteix un subministra-
ment adequat d’aigua calenta 
i calefacció. amb les vàlvules 
d’equilibratge dinàmic, les 
vàlvules termostàtiques són 
més eficients. Si la instal·lació 
no és equilibrada correcta-
ment, també tindrem dificul-
tats per fer una engegada 
correcta, cosa que repercutirà 
inevitablement en la part del 
manteniment. n
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