
Eficiència energètica  
en reformes i rehabilitacions: 
màxima comoditat i  
estalvi energètic

29

ARTICLE TÈCNIC

Els sistemes de Schneider 
Electric estan dissenyats 
per satisfer aquestes neces-
sitats en qualsevol tipus de 
projecte residencial alhora 
que permeten una millora 
de la qualificació energètica. 
la companyia ofereix fun- 
cions avançades que aju-
den a estalviar energia amb 
el sistema estàndard KNX, 
l’únic sistema estandarditzat 
per al control d’edificis i ha-
bitatges on tots els produc-
tes es comuniquen indepen-
dentment del fabricant. així 
mateixl’aplicació és capaç de 
comunicar-se amb la resta 
d’elements elèctrics i electrò-
nics de la llar. ara, a més del 
disseny, els mecanismes elèc-
trics s’adapten millor a l’estil 
i a l’ambient que requereix 
la instal·lació. En definitiva, 
la domòtica dels edificis i la 
llar digital són a l’abast de 
tothom. Per satisfer-ne els 
requisits, és important oferir 
les solucions més avançades 
en tecnologia i interoperabi-
litat, totes totalment adapta-
des als usuaris.

Durant l’esmorzar, el 
sopar o per a una celebra-
ció, el sistema KNX crea 
l’ambient perfecte només 
tocant una tecla. El control 
de persianes i cortines, de 
la climatització o de la il-
luminació es motoritza en 
funció de la temperatura i 
la lluminositat exterior, de 
manera que poden deter-
minar condicions diferents 
per a cada estança.

El talent del sistema KNX 
es tradueix en un confort que 
es nota a diari, però també en 
una intel·ligència que con-
trola discretament el consum 
energètic. Tot això comporta 
un estalvi significatiu que 
pot anar més enllà gràcies a 
la possibilitat d’analitzar els 

Obtenir la màxima comoditat amb tot l’estalvi és possible si s’opta per reformar i rehabilitar 
un edifici per potenciar la seva eficiència energètica. Qualitat de vida, estalvi, seguretat, 
comunicació o confort són conceptes indispensables per garantir una intervenció centrada 
a dotar de més intel·ligència energètica casa nostra, l’oficina, el comerç, etc.
XAVIER FUIXENCH GONzáLEz l Responsable de Schneider Electric d’associacions d’instal·ladors

imaginem que pogués-
sim dotar la nostra llar de 
memòria, que casa nostra 
fos capaç de recordar quin 
llum encenem quan estem 
sopant, a quina intensitat 
els volem quan som a punt 
d’anar a dormir o com ens 
agrada tenir les persianes 
i cortines en despertar-nos. 
El sistema KNX és aquest 
cervell tan desitjat, capaç 
de recrear amb una sola 
acció diferents escenaris: 
detecta, per exemple, quan 
sortim de casa i apaga auto-
màticament tots els llums, 
posa la climatització en 
mode estalvi i els detectors 
en mode vigilància. KNX 
també és capaç de simular 
la nostra presència quan no 
som a casa per dissuadir de 
possibles robatoris, apunt 
les persianes o encenent els 
llums a determinades hores 
del dia. Mitjançant una su-
pervisió total i constant de 
la instal·lació, els videopor-
ters enriqueixen les instal-
lacions de més alta gamma 
amb so i imatge de qualitat. 
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consums d’electricitat, gas o ai-
gua en funció del temps o del 
període. KNX permet a més 
una selectivitat de circuits 
que prioritza determinades 
parts de la instal·lació per 
evitar talls de subministra-
ment. De la mateixa manera, 
el sistema pot fer saltar una 
alarma tècnica davant de pos-
sibles incidències com fuites 
d’aigua, gas, fum o similars. 
El sistema alerta l’usuari i ac-
tua tancant vàlvules i enviant 
avisos, entre d’altres.

Un dels grans avenços 
en aquest camp és la possi-
bilitat de controlar a distàn-
cia la nostra llar, estar sem-
pre connectat a l’habitatge 
de forma remota proporci-
ona tranquil·litat, calma i 
confort, ja que es pot, per 
exemple, veure les càmeres 
de seguretat en tot moment 
o connectar la climatització 
abans d’arribar de vacances.

Molts edificis i llars han 
optat ja per aquesta solu-
ció, que millora el confort i 
la seguretat, i té cura de la 
butxaca dels seus ocupants.

EDIFICI AMB SETzE 
HABITATGES D’ALT 
NIVELL A TARRAGONA
aquest edifici emblemàtic del 
centre de Tarragona va ser 
durant els anys vint la cèle-
bre Fonda del Centro. anys 

més tard, s’hi va instal·lar el 
casino de la ciutat i ha estat 
la seu del banco Español de 
Crédito. actualment alber-
ga setze habitatges de luxe, 
únics per les seves presta- 
cions i acabats. 

El client requeria una 
solució de control d’acord 
amb aquests habitatges 
singulars que integrés la 
gestió (il·luminació, clima, 
persianes i escenes) des del 
mateix habitatge o des de 
qualsevol punt a través 
d’internet, tot això amb 
interfícies intuïtives per 
a l’usuari com polsadors 
multifunció o tauletes.

Schneider Electric va 
dotar l’edifici d’un sistema 
que combina controls de cli-
ma dels habitatges, estació 
meteorològica i control de 
persianes per aconseguir 
la màxima eficiència ener-
gètica i el màxim confort. 
amb això, es va aconseguir 
la millora de la qualificació 
energètica de C a b segons 
la norma UNE-EN 15232.

HABITATGE DE LUXE  
A PARÍS AMB MéS  
DE 100 ELEMENTS KNX
lawrence Galle, el cone-
gut arquitecte, ha equipat 
aquest luxós habitatge del 
Districte 16 de París amb la 
base de l’edifici intel·ligent. 
Per a Galle, intel·ligència 
significa crear “ambients 
que aportin benestar”. El 
client buscava aconseguir 
el màxim confort i la mi-
llor eficàcia, amb una es-
tètica excel·lent, així com 
una solució flexible i adap-
table als canvis. Confort i 
automatització no han d’es-
tar renyits amb usabilitat i 
ergonomia.
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tranquil·litat  
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Els dispositius 
del sistema 
kNX ajuden 
a millorar la 
qualificació 
energètica 
dels edificis, 
per exemple, 
en aquests 
habitatges 
de luxe a 
Tarragona.  
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la solució aportada per 
Schneider Electric és fàcil i 
intuïtiva, amb una estètica 
en consonància amb el 
disseny dels habitatges. 
Els únics elements visibles 
són els polsadors i la 
pantalla que controlen  
la instal·lació, dotada de 
més de 100 equips.

GRATACEL TURNING  
TORSO, A MALMö, SUèCIA
El Turning Torso s’ha con-
vertit en el punt de refe-
rència de la ciutat sueca 
de Malmö. aquest gratacel  
de 190 metres, amb 54 
plantes i 150 habitatges és  
l’edifici residencial més alt 

d’Europa, amb una estruc-
tura que gira 90º basada en 
una escultura de l’arquitecte 
Santiago Calatrava. Schnei-
der Electric hi va aportar la 
solució completa amb flexi-
bilitat en la connectivitat de 
veu i dades de la instal·lació 
elèctrica. n
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Schneider 
Electric aporta 
solucions per 
a diferents 
sectors de 
mercat en més 
de 100 països

El polsador (en la imatge) i la 
pantalla tàctil són els únics 
elements visibles del sistema de 
control d’edificis instal·lat en aquest 
habitatge de luxe del Districte 16 
de París.

El gratacel residencial 
Turning Torso de Malmö 
(Suècia) és un edifici 
singular que incorpora 
els últims avenços en 
domòtica.

Schneider Electric // Com a especialista global en gestió 
de l’energia i automatització amb operacions a més de 100 
països, Schneider Electric ofereix solucions integrals per a 
diferents segments de mercat, i ocupa posicions de lideratge 
en gestió d’edificis residencials i no residencials, indústria 
i fabricants de maquinària, companyies elèctriques, infra-
estructures i centres de processament de dades i xarxes. 
Centrats a fer de l’energia un recurs més segur, fiable, efici-
ent, productiu i verd, els 170.000 treballadors del grup van 
aconseguir un volum de negoci de 25.000 milions d’euros el 
2014, mitjançant un compromís actiu d’ajudar les persones i 
les organitzacions a maximitzar l’ús de la seva energia


