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ARTICLE TÈCNIC

Partint del concepte de ben-
estar, cal desenvolupar la 
tecnologia que ho permeti 
i que, per tant, aconseguei-
xi un confort intel·ligent, 
amb elements de fàcil 
instal·lació, sense obres ni 
manteniment, eficients, se-
gurs, fiables i silenciosos. 
Aquests són els elements 
que permeten l’estalvi ener-
gètic, minimitzant la factu-
ra elèctrica a base d’un me-
nor temps de consum per 
mantenir la temperatura 
sol·licitada.

Des de Technofont s’ha 
fet recerca d’aquests ele-
ments que, per les seves ca-
racterístiques, s’ajustaven 
a l’essència del projecte, 
aprofitant d’una banda la 
tecnologia —amb l’objectiu 
d’una major eficiència—, 
però també, de l’altra, bus-
cant, encara que es pugui 
considerar marginal, deco-
ració i bellesa, aspectes que 
també incideixen en la mi-
llora de la qualitat de vida. 

dividual a cada PIA, per així 
poder instal·lar, per exem-
ple, 7.000 W en línies amb 
cable de 2,5 mm, 8.500 W 
en línies de 4 mm, o fins 
a 10.000 W en línies de  
sis mm. L’optimitzador  
de potència permetrà que 
entrin en consum tants ra-
diadors com la instal·lació 
pugui suportar de forma 
segura, evitant qualsevol 
sobrecàrrega. 

L’eficiència energètica és un dels elements essencials a considerar quan es planteja un 
sistema de calefacció en un habitatge de nova construcció o en rehabilitar una instal-
lació en immobles amb una certa antiguitat. S’aconsegueix minimitzant els consums 
energètics i gestionant els sistemes amb equips que garanteixin facilitat, fiabilitat i se-
guretat en el seu maneig i respecte al medi ambient. 
MIQUEL ÀNGEL JIMÉNEZ l Product Manager de Technofont

L’OPTIMITZADOR 
DE POTÈNCIA DIGITAL
L’essencial en aquest tipus 
d’instal·lacions són els ele-
ments d’alt nivell tecnolò-
gic que han de propiciar 
alts nivells d’estalvi i con-
fort. Destaquem d’entre ells 
l’optimitzador de potència 
digital, un element de con-
trol exclusiu i patentat que 
permet controlar el nombre 
de radiadors en consum si-
multani, per no superar el 
màxim de watts que l’ICP 
pot suportar. 

Gràcies a l’optimit-
zador podem instal·lar 
fins a un 50% més 
de potència de la que 
l’ICP permet (per 
exemple, amb un ICP 
de 30 A, 6,9 KW, po-
drem instal·lar fins a 
9.000 W). Controla el 
consum total de l’habi-
tatge i, alhora, també 
pot controlar el con-
sum de tres línies (cir-
cuits) amb regulació in-

Com s’aconsegueix  
la màxima eficiència 
energètica en un sistema  
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L’optimitzador 
de potència 
digital propicia 
alts nivells 
d’estalvi i 
confort i permet 
instal·lar un 
50% més de 
potència de la 
que l’ICP pot 
suportar.
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Aquest element divideix el 
total de potència instal·lada 
(radiadors) en vuit grups, i 
d’aquests vuit grups n’entra-
ran en consum tants com la 
situació de potència dispo-
nible en l’habitatge permeti 
en cada moment. Els grups 
que entrin en consum ho 
estaran durant tres minuts; 
passat aquest període, l’op-
timitzador els desconnecta i 
dóna prioritat als grups se-
güents que estaven en espe-
ra (per ordre numèric). Per 
això és important, en realit-
zar el projecte d’instal·lació, 
preveure que el 50% de la 
potència instal·lada pugui 
disposar d’energia elèctrica, 
ja que el grup de radiadors 
pot arribar a la temperatura 
d’òptim rendiment si és ali-
mentat elèctricament durant 
tres minuts i després el pa-
rem uns altres tres minuts. 
Funcionant en aquestes con-
dicions el radiador arribarà 
a les 139 kcal per element en 
poc més de 30 minuts. 

RACIONALITZADOR
Hi ha altres mecanismes 
al mercat, anomenats ra-
cionalitzadors, que mante-
nen el tall elèctric durant 
deu minuts, període mas-
sa prolongat perquè el ra-
diador pugui sostenir la 
seva temperatura interior 
i únicament disposen d’un 
punt de control, que deixa 
les línies desprotegides. 

EL FLUID TERMO-
PORTADOR
S’utilitza en els radiadors de 
Technofont. És un produc-
te sintètic, amb certificació 

farmacèutica, totalment in-
nocu, no tòxic, exempt de 
processos de reciclatge i ga-
rantit de per vida. No pateix 
cap alteració entre –40 ºC i  
+ 300 ºC, la qual cosa és 
una garantia per al res-
pecte mediambiental. Els 
radiadors arriben a una  
temperatura en el fluid 
de 81.7 º, que suposa més 
de 140 kcal per element. 
Quan es produeix la més 
mínima diferència de tem-
peratura el fluid circula pel 
cos del radiador per redis-
tribuir la calor acumulada, 
fent que la temperatura del 
cos es reparteixi de forma 
homogènia i molt ràpida. 
Altres de les seves caracte-
rístiques fonamentals són 
la ràpida absorció i perllon-
gat sosteniment de tempe-
ratura molt superior a la 
resta de fluids, anomenats 
olis, utilitzats en altres 
emissors tèrmics. 

L’ESCALFADOR 
D’IMMERSIÓ
L’escalfador d’immersió és 
essencial en la regulació 
i control de temperatura 
del radiador. És la font de 
calor que, situada al seu 
interior, escalfa el fluid i 
aquest al seu torn, l’alumi-
ni, i és l’únic al mercat sota 
norma electrònica de classe 
II (sense presa de terra). 

Construït amb una do-
ble funda d’acer inoxidable 
i nucli ceràmic, desprèn 
progressivament la tempe-
ratura acumulada donant 
un valor màxim d’inèrcia 
tèrmica —vuit minuts de 
consum per vint minuts  

de calor restituida. És grà-
cies al comportament del 
fluid en combinació amb les 
característiques de l’escalfa-
dor i el cos d’alumini, el que 
permet que tots els nostres 
radiadors estiguin calents 
alhora, tot i que l’optimitza-
dor de potència mantingui 
només el 50% de la potència 
instal·lada en consum. Amb 
fluids d’inferior qualitat i 
resistències convencionals 
aquest sistema de funciona-
ment no seria sostenible. 

EL SISTEMA  
CRONOPROPORCIONAL 
Regula el temps en consum, 
reduint-lo a mesura que el 
radiador s’aproxima a la 
temperatura sol·licitada. 
Aquesta funció la realitza 
l’electrònica del radiador, 
que aconsegueix una estabi-
litat de temperatura gairebé 
lineal. És un dispositiu elec-
trònic que conjumina dos 
factors, el temps i el rendi-
ment. Així evita els pics de 
temperatura i aconsegueix 
una important reducció eco-
nòmica en el consum. Actua 
en tres fases. Quan la tem-
peratura detectada per la 
sonda incorporada al radia-
dor arriba a una diferència 
sobre la temperatura perti-
nent de: 

•   –2  ºC,  el  radiador  estarà 
en consum 40 segons i 
tallarà l’alimentació 10 
segons. 

•   –1,5 ºC, el radiador estarà 
en consum 25 segons i 
tallarà l’alimentació 25 
segons. 

•   –1  ºC,  el  radiador  estarà 
en consum 10 segons i 
tallarà l’alimentació 40 
segons. 
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L’escalfador 
d’immersió, 
situat a 
l’interior del 
radiador, 
regula i 
controla la 
temperatura de 
l’aparell.
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PROVES  
A LA UNIVERSITAT 
Per corroborar que l’objec-
tiu que s’havia establert es 
confirmava a través dels 
mitjans tecnològics asse-
nyalats, es va sol·licitar al 
Grup de Recerca en Ener-
gia Aplicada de la Univer-
sitat de Lleida que estudiés 
el rendiment d’una instal-
lació amb radiadors i ele-
ments usuals de mercat 
(de referència) i el compa-
rés amb el comportament 
d’una instal·lació d’acord 
amb radiadors i equips de 
Technofont en igualtat de 
condicions. Les proves es 
van realitzar al llarg de l’hi-
vern de 2007–2008, en un 
habitatge de 81 m2, a la ciu-
tat de Lleida. En l’estudi es 

valorava l’alta inèrcia tèrmica 
dels seus components, així com 
de l’electrònica. En el resum de 
l’estudi (detallat en la imatge 
superior) es pot apreciar que, 
tenint els radiadors el mateix 
nombre d’elements (9), el mo-
del Technofont, amb només  
38 W més, aconsegueix elevar 
la temperatura del seu fluid a 
81,7 ºC enfront dels 59,1 ºC 
d’un altre model de referència 
del mercat. Això propicia que 
el radiador de Technofont tin-
gui un rendiment superior de 
prop del 20%. També es va in-
cloure en l’estudi una compa-
rativa entre la calefacció elèc-
trica amb una instal·lació de 
gas, en què els resultats van 
ser de 38 kw/dia de Techno-
font enfront dels 76.8 kw / 
dia que va obtenir la instal-

lació de gas. Aquestes dades 
demostren que els nostres 
aparells donen lloc a un alt 
nivell d’eficiència energèti-
ca a més dels avantatges de 
seguretat, comoditat, costos 
de manteniment i neteja, 
enfront dels sistemes de gas 
o gasoil. 

Per a la fabricació dels 
seus radiadors elèctrics, 
Tecnhnofont utilitza compo-
nents de primeres marques 
europees que ens permeten 
donar un alt nivell d’eficièn-
cia i garanties. n

(*) Informació procedent de 
l’estudi realitzat per: 
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Voltatge  [Vac]

Voltatge  

[Vac]

Intensitat [A] Potència [W]Model

Model Temp. 
ambient  

[ºC]

T màx.-fluid  
[ºC]

Temp. sup. 
radiador 

[ºC]

Temp. inf. 
radiador 

[ºC]

KTemps (95%) 
[min.]

1200 W - Technofont

1200 W - 

Technofont

230

230

17,0

17,1

1200 W - Technofont 

Temps (min.) Temps (min.)

Temp. Ambient Temp. Ambient Temp. Sup. Radiador Temp. Sup. Radiador Temp. Inf. Radiador Temp. Inf. Radiador Temp. Fluid Temp. Fluid 

En 15 minuts el fluid arriba als 60 ºC i en 37 
minuts arriba a la temperatua màxima 81,7 ºC

En 15 minuts l’oli arriba a 40 ºC i en 46 minuts 
arriba a la temperatura màxima 59,1 ºC

Model Referència

4,81 1110

4,62 1072Model d’una primera 
marca del mercat

Model d’una 
primera 

marca del 
mercat

Comparació dels experiments en règim transitori 
per al model Technofont 1200 W i el model d’una primera marca del mercat

Taula 2. Comparació dels resultats tèrmics de l’assaig en règim transitori 
dels diferents models analitzats.

Taula 1. Comparació dels resultats elèctrics de l’assaig en règim transitori 
dels diferents models analitzats.
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