
aRTicLE Tècnic

A Espanya hi ha més de nou milions 
d’edificis que no compleixen les exi-
gències d’eficiència energètica, segons 
un informe de la Comissió Nacional de 
la Competència i la Confederació Es-
panyola d’Organitzacions Empresari-
als, que posa de manifest la importàn-
cia d’aquesta activitat, no només per a 
la sostenibilitat energètica del nostre 
país a mitjà i llarg termini sinó també 
com a motor per a la creació d’ocupa-
ció. S’estima que la rehabilitació 
d’aquest parc d’habitatges pot generar 
més de 150.000 llocs de treball directes 
estables i de qualitat fins al 2050.

La majoria d’aquests edificis tenen 
més de 30 anys d’antiguitat, és a dir, 
que han sofert danys en la seva es-
tructura com a conseqüència del pas 
del temps, les inclemències meteoro-
lògiques, la pols, la humitat o la corro-
sió. Per lluitar contra això és clau un 
manteniment i una correcta rehabili-
tació. D’aquesta forma s’aconsegueix 
allargar la vida útil d’aquestes instal-
lacions i optimitzar el seu comporta-
ment energètic.

La companyia Daikin, com a em-
presa referent en l’àmbit de la clima-
tització, desenvolupa solucions de cli-
matització integral que s’adapten als 
requeriments tècnics i d’eficiència 
dels projectes de rehabilitació d’edifi-
cis, com és el cas del sistema VRV IV 
Replacement.

daikin és EspEcialista 
En solucions dE 
climatització intEgral 
rEspEctuosEs amb  
El mEdi ambiEnt  
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climatització eficient i sistemes  
de control en la rehabilitació d’edificis
Text santiago González
Director tècnic de Daikin

32-33-35 TK195 innovacio - tecnic.indd   33 07/07/15   20:35



Theknos    Juliol - Agost 201534

La seva particularitat és que és una 
solució d’una gran efi ciència, capaç de 
cobrir les necessitats de cada zona de la 
instal·lació, que permeten controlar de 
forma individualitzada la temperatura, 
fi ns al punt que es pot tenir refrigeració 
i calefacció de forma simultània en di-
ferents zones d’un mateix edifi ci.

És molt ràpid i senzill d’instal·lar, ja 
que no és necessari canviar les cano-
nades de refrigerant de coure exis-
tents a l’edifi ci, amb l’estalvi de temps 
i de mà d’obra que això suposa. Això és 
possible gràcies a una tecnologia ex-
clusiva de Daikin, que carrega el refri-
gerant nou i neteja automàticament 
les canonades, i que elimina les restes 
de l’anterior. A més, proporciona una 
alta efi ciència, concretament fi ns a un 
81% més que altres sistemes similars.

mOniTOrATGe i COnTrOL,
un pLus De LA reHABiLiTACiÓ
La rehabilitació d’edifi cis no només im-
plica fer-hi millores estructurals, d’aï-
llament de sostres, façanes, fi nestres o 
la implementació de sistemes de clima-
tització i il·luminació efi cients, sinó que 
també suposa fer una millor gestió de 
les instal·lacions. Això signifi ca opti-
mitzar-ne la gestió, conèixer com funci-
ona l’edifi ci, quants recursos s’estan 
consumint i en quines condicions.

Una bona gestió dels edifi cis pot re-
duir els consums energètics entre un 
15% i un 30%. Daikin també disposa 
d’un servei que permet gestionar de 
forma senzilla, centralitzada i optimit-
zada les instal·lacions de climatització 
de grans instal·lacions (ofi cines, cen-
tres comercials, indústries, etc.). Es 
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la implEmEntació dE sistEmEs dE 
climatització EFiciEnts i la millora 
dE la gEstió dE lEs instal·lacions 
pot rEduir El consum EnErgÈtic 
EntrE un 15% i un 30%

La plataforma 
Daikin Cloud 
service analitza 
les dades d’una 
instal·lació de 
climatització 
minut a minut, 
les quals són 
consultables a 
través d’internet.
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tracta del Daikin Cloud Service, que en-
globa monitoratge, supervisió del siste-
ma, programes específi cs d’efi ciència 
energètica i servei de manteniment a 
distància, la qual cosa permet estalviar 
energia sense renunciar al confort.

Basat en una tecnologia exclusiva, 
ACNSS (Air Conditioning Network 
Service System), el Servei Cloud per-
met controlar de forma remota, a tra-
vés d’Internet, el rendiment d’una 
instal·lació VRV les 24 hores del dia, 
els 365 dies de l’any. Controla, registra 
i analitza les dades de funcionament 
de la instal·lació minut a minut, de ma-
nera que el client pot veure el consum 
d’energia (kWh) en temps real. També 
informa el client en el cas que es detec-
ti un problema i/o una avaria. 

Daikin Cloud Service compleix les 
expectatives d’un sistema de gestió 
energètica d’edifi cis i ofereix a l’usua-
ri una plataforma completa amb tota 
la informació necessària per no mal-
baratar energia.  l
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avEnÇoS DE La 
TEcnoLoGia vRv DE DaiKin

La quarta generació de la tecnologia VRV de Daikin pot combinar-se amb una 
àmplia gamma d’unitats interiors i, a més, incorpora tres avenços importants: 

1. La temperatura variable de refrigerant (VRT). 

2. La calefacció contínua en bomba de calor, que aporta calor a l’ambient 
interior durant els cicles de desgebrament. 

3. El confi gurador de VRV: interfície gràfi ca per personalitzar el sistema.

1. Aquesta tecnologia ofereix un augment del 25% en l’efi ciència estacional ja 
que realitza un ajust continu de la temperatura del refrigerant segons la capacitat 
total requerida i les condicions climàtiques externes. Com a resultat, es requereix 
menys energia i l’efi ciència estacional millora de forma signifi cativa, i a més 
s’evita la sensació d’aire a baixa temperatura.

2. La calefacció contínua estableix un nou estàndard en matèria de confort 
tèrmic. La importància d’aquest avenç és que proporciona calefacció en tot 
moment, fi ns i tot durant la fase de desgebrament de les unitats exteriors. 
És habitual en les bombes de calor que sota certes condicions exteriors acumulin 
gel en les unitats condensadores durant l’operació de calefacció. Arribats a un 
punt, aquest gel ha de fondre’s periòdicament (fase de desgebrament). Fins ara, 
aquesta operació de descongelació invertia el cicle de refrigeració, amb un 
lleuger descens de la temperatura, però les noves unitats VRV IV incorporen un 
element d’acumulació de calor exclusiva de Daikin, basat en materials de canvi 
d’estat, que proporciona l’energia necessària per descongelar la bateria exterior i 
seguir proporcionant calor mantenint el confort en tot moment. 

3. El confi gurador VRV és una solució de programari avançada que facilita 
l’engegada del sistema en menys temps, permet programar diversos sistemes 
de la mateixa forma i ofereix l’opció de recuperar fàcilment els ajustos inicials 
del sistema.
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