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1. Introducció 
 

En l’actualitat, el consum d’energia és un tema a tractar que agafa cada vegada més força i 

importància degut a una major demanda i uns grans augments i oscil·lacions en els preus de 

l’energia. Per la part que envolta el sector constructiu espanyol, el Codi Tècnic de l’Edificació, 

l’Institut Català de l’Energia i altres institucions, són cada vegada més estrictes pel que a l’ús de 

l’energia renovable i no renovable respecta, obligant així a buscar i estudiar noves tècniques i 

nous sistemes que tinguin la capacitat de produir les necessitats de calefacció, refrigeració i 

aigua calenta sanitària que cada habitatge necessita sense haver de fer ús de combustibles 

fòssils o energies no renovables. 

Amb aquest objectiu, avui dia es coneixen ja una gran varietat de tècniques com són el sistema 

d’aïllament tèrmic exterior, finestres amb triple envidrament, vidres baix emissius, etc., que ens 

ajuden a reduir aquestes demandes energètiques dels nostres habitatges. Com és evident, tots 

aquests sistemes i instal·lacions més nous comporten una major inversió que no tothom por dur 

a terme però que amb el temps té un retorn que es veu reflectit en les factures energètiques. 

És per aquesta raó que el treball donarà voltes a l’estudi de la manera de poder aconseguir un 

gran estalvi energètic i una millora de la demanda d’un habitatge mitjançant aquestes noves 

tècniques de construcció i els nous sistemes de climatització a través de les simulacions 

realitzades amb un software dedicat específicament a aquest ús.  

La idea d’aquest treball ha sorgit per l’empresa PMP Prêt-à-porter cases,  una empresa de Lleida 

que es dedica a la construcció d’habitatges unifamiliars aïllats per mitjà de formigó prefabricat i 

que volien veure quins podrien ser els canvis més adients que caldria fer en el seu sistema 

constructiu o en les instal·lacions que s’hi munten per tal d’apropar-se més o inclús poder 

certificar l’habitatge amb el títol de “casa passiva”.  
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2. Objectius 
 

Els objectius d’aquest projecte són els següents: 

- Dur a terme una recerca sobre el Passive House Institute i aprendre quins són els 

estendards que calen complir per tal d’obtenir un certificat per el nostre habitatge. 

- Veure quins són els tipus d’envidraments que facilitarien la tasca d’obtenció del 

certificat, així com quines de les finestres tenen una major aportació energètica solar al 

llarg d’un any i quines presenten també una major quantitat de pèrdues. 

- Representar la definició dels materials per veure com cadascun d’ells afecta a la 

envolupant tèrmica i buscar quines serien les distribucions més òptimes d’aquests per 

tal de dur a terme una reducció des ponts tèrmics de l’habitatge. 

- Actualitzar l’habitatge del qual partim mitjançant nous sistemes i principis constructius 

de manera que compleixi amb els estendards mencionats prèviament. 

- Estudiar i entendre les instal·lacions més noves, eficients i sostenibles per a la generació 

de calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària. 

- Simular com cadascuna d’aquestes instal·lacions i canvis afecta en el rendiment i el 

funcionament del nostre habitatge per tal de poder comparar quins sistemes serien més 

adients per la certificació com a habitatge passiu. 

- Definir quina seria la inversió necessària de cara a les instal·lacions que es presenten en 

el treball i el temps de retorn de la inversió, així com l’estalvi energètic que ens 

proporcionaria cadascuna respecte l'habitatge ideat originalment. 
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3. Definició d’habitatge autosuficient 
 

Segons el que diu la teoria, un habitatge autosuficient és aquell que aconsegueix reduir al mínim 

les seves necessitats energètiques i cobrir aquestes mitjançant el que ell mateix produeix a partir 

de les instal·lacions per la captació de recursos naturals. Aquests recursos naturals amb els que 

poden comptar són l’aigua de la pluja, el vent i el sol. A més, són habitatges que no emeten CO2 

i que són completament sostenibles. 

Dins el grup de construccions que entren en la definició d’habitatges autosuficients, es poden 

distingir entre dos grans tipus diferenciats per la seva producció i ús de l’energia, els EECN1 i els 

EEP2.  L’única notòria diferència entre aquests dos és que com bé el seu nom indica, l’EECN té 

un ús d’energia proper a zero o zero en un any típic, mentre que l’EEP produeix més energia de 

la que consumeix en aquest any. Aquest projecte, es centrarà en el disseny i els principis d’un 

EECN, de manera que tot sigui el més proper a un habitatge real i comercialitzat possible. 

Per tal d’introduir una mica de context, els EECN basen la seva idea en els edificis construïts a 

meitats del segle XX, aquells que seguien els criteris de l’arquitectura solar, que complementava 

l’energia solar passiva, mitjançant l’orientació de la casa respecte al Sol, i l’activa, a través de 

panells solars fotovoltaics. Aquests nous projectes trencaven amb les problemàtiques socials i 

mediambientals i posaven solució a les emissions de CO2 i a la dependència de combustibles 

fòssils. 

Fins l’aparició d’aquest tipus de construccions, tan sols es fixava la mirada en que l’obra fos el 

més barata possible, sense tenir en compte els costos i el manteniment de l’edifici, així com el 

benestar dels habitants. Per tal de canviar aquesta visió dels habitatges, cal acceptar una major 

inversió inicial que més tard es veurà amortitzada degut a la reducció de la demanda d’energia 

i les despeses de funcionament.  

D’aquesta manera, amb l’objectiu d’aconseguir una millora en l’estalvi energètic, hi ha establerts 

certs punts importants que cal tenir en compte: 

- Aïllament tèrmic: una baixa transmitància tèrmica dels tancaments permet reduir la 

demanda energètica tant a l’hivern com a l’estiu. És important que el gruix de l’aïllament 

estigui optimitzat fins al punt que sigui de poca rellevància per la millora energètica.  

- Ventilació natural : efectiva quan a l’estiu la diferència de temperatura entre la nit i el 

dia és elevada. 

- Ventilació mecànica: amb un sistema de recuperació de calor, capaç de renovar fins a 

1/3 del volum d’aire per hora. Aquesta relació és establerta per la norma UNE-EN 16798-

1:2020. 

- Control dels ponts tèrmics: minimitzar la interrupció de l’aïllament tèrmic en les 

cantonades o les arestes de la façana, per exemple. 

- Control de l’estanquitat: tenint un sistema de ventilació, és important mantenir 

controlada l’estanquitat de l’habitatge per evitar pèrdues, i això es fa mitjançant el test 

“Blower-door3”.  

 
1 EECN: Edificis de consum d’Energia Quasi Nul. 
2 EEP: Edificis d’Energia Plus. 
3 Test de pressurització de l’habitatge per mitjà d’un ventilador que crea una diferència de pressió de 
50Pa. 
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Segons  els requeriments del Passive House Institute4, els criteris que cal complir per aconseguir 

el certificat Passivhaus són els llistats a continuació: 

- Una demanda de calefacció anual que no excedeixi els 15kWh/m2 o els 10W/m2 com a 

pic de demanda. En climes on sigui necessària una instal·lació de refrigeració, la 

demanda d’aquesta coincideix amb els requisits de demanda de calefacció anteriors, de 

15kWh/m2. 

- La demanda d’energia primària renovable, que té en compte totes les aplicacions 

domèstiques (calefacció, aigua calenta i electricitat), no hauria de ser major que els 

60kWh per metre quadrat habitable. 

- En referència a l’estanquitat, un màxim de 0,6ACH (Air Changes per Hour) a 50Pa de 

pressió que s’hagi verificat mitjançant una prova de pressió in situ, en estat de 

pressurització i de despressurització. 

- Un compliment del confort tèrmic en totes les zones habitables tant a l’hivern com a 

l’estiu, amb una temperatura no superior a 25ºC un 10% de les hores d’un any. 

Tots aquests criteris s’han d’aconseguir mitjançant un disseny eficient i la implementació dels 5 

principis Passive House:  

- Aïllament tèrmic de qualitat: tots els 

components de l’edifici que formin part de 

l’envoltant exterior han d’estar molt ben 

aïllats. Per climes freds, s’estableix com a 

màxim un coeficient de transferència de calor 

de 0,15W/m2K. 
- Finestres aïllades: les fusteries de les finestres 

han d’estar ben aïllades i equipades amb vidres 

de baixa emissió amb cambra d’aire d’argó o 

criptó per minimitzar la transferència de calor. 

En climes freds es demana un valor inferior a 

0,80 W/m2K amb valors de transmitància solar 

propers al 50%. 
- Ventilació amb recuperació de calor: la 

ventilació mitjançant el sistema de recuperador de calor és clau per assolir una bona 

qualitat de l’aire interior i un estalvi energètic considerable. En una casa passiva, un 75% 

de la calor de l’aire que s’extreu s’hauria de transferir a l’aire fresc per mitja de 

l’intercanviador de calor. 
- Estanquitat de l’edifici: les fuites que no es puguin controlar a través dels buits han de 

ser inferiors a 0,6 vegades del volum total de l’habitatge per hora durant el test de 

pressurització. 
- Disseny lliure de ponts tèrmics: totes les cantonades, connexions i penetracions 

s’haurien de planificar i executar amb cura de manera que es minimitzin els ponts 

tèrmics. Els ponts tèrmics que no es puguin evitar s’hauria de procurar minimitzar-los al 

màxim. 

 
4 Requeriments del Passive House Institute: https://passivehouse.com/02_informations/02_passive-
house-requirements/02_passive-house-requirements.htm  

Figura 1. Il·lustració esquemàtica dels principis 
Passive House. (Font: ssssssssssssssssssssssssss 
https://passivehouse.com/02_informations/02
_passive-house-requirements/02_passive-
house-requirements.htm ) 

https://passivehouse.com/02_informations/02_passive-house-requirements/02_passive-house-requirements.htm
https://passivehouse.com/02_informations/02_passive-house-requirements/02_passive-house-requirements.htm
https://passivehouse.com/02_informations/02_passive-house-requirements/02_passive-house-requirements.htm
https://passivehouse.com/02_informations/02_passive-house-requirements/02_passive-house-requirements.htm
https://passivehouse.com/02_informations/02_passive-house-requirements/02_passive-house-requirements.htm
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És necessari remarcar que els principis Passive House s’han establert per climes com els de 

l’Europa central com Alemanya i Àustria, i caldria adaptar-los (sense perdre de vista els valors 

principals) a climes, en aquest cas, Mediterranis.  

En l’estudi Passive Houses in South Western Europe, realitzat pel científic Jürgen Schnieders l’any 

2016, s’examinen 12 ubicacions repartides pel sud-oest d’Europa (Itàlia, sud de França i la 

Península Ibèrica). Puntualitza que el clima en la regió Mediterrània es caracteritza per unes més 

altes temperatures, una major radiació solar, i, en certes parts, una major humitat de l’aire en 

comparació amb la regió central europea.  

Vist això, ell observa que un habitatge passiu a la regió Mediterrània requerirà un menor 

aïllament i que n’hi haurà suficient amb un doble vidre de baixa emissió, sempre que l’habitatge 

estigui orientat cap al sud. Pel que fa a les proteccions solars, seran indispensables a l’estiu. El 

sistema de recuperació de calor seguirà essent un element fix en aquestes regions. Un color 

brillant de façana reflectiria la llum infraroja i ens ajuda a dominar i controlar el període de calor, 

però provocaria una augmentada demanda de calefacció. 

A més a més, l’estudi demostra com és possible combinar un consum d’energia per calefacció 

extremadament baix i, en conseqüència, uns costos d’operació baixos, amb un alt nivell de 

confort tèrmic.  
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4. Normativa aplicable 
 

Per tal de contextualitzar una mica, cal remuntar-nos a l’any 1957, quan estaven imposades les 

normes tècniques que regulaven el sector de l’edificació. En aquells temps, eren conegudes com 

a normes MV, o normes del Ministeri de Vivenda. Aquesta normativa es desenvolupava per la 

Direcció General d’Arquitectura, institució creada el 1937. El 1977 aquestes normes MV van 

transformar-se en les NBE, Normes Bàsiques de l’Edificació, i recollien total normativa 

relacionada amb l’edificació. Aquesta normativa ja era d’obligat compliment per tots els 

participants en el sector. 

Uns anys més tard, al 1999, es publica la LOE, Llei d’Ordenació de l’Edificació, amb l’objectiu de 

regular el sector de l’edificació actualitzant i completant les obligacions, responsabilitats i 

garanties que havien de complir els edificis. 

Aquesta LOE autoritzava al Govern a aprovar mitjançant Real Decret un Codi Tècnic de 

l’Edificació que establia les exigències de qualitat que calia respectar en relació amb uns requisits 

bàsics de seguretat i habitabilitat. D’aquesta manera, el 29 de març de 2006 acaba  d’entrar en 

vigor el Codi Tècnic de l’Edificació, plasmant en especificacions les exigències de la LOE.  

Un habitatge unifamiliar com amb el que es pretén treballar, es veurà afectat per varies 

normatives d’obligat compliment com el CTE, la normativa imposada per l’ICAEN (Institut Català 

de l’Energia), el RITE (Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis) i les ordenances 

municipals que hi pertoquin segons la localització de l’edifici. 

Per una banda, el CTE obliga a dur a terme un estudi geotècnic del terreny de forma prèvia a la 

construcció de la casa, exigeix un mínim sobre les mesures d’aïllament tèrmic, de manera que 

es reguli tant el consum com la demanda d’energia en l’habitatge, imposa el fet d’haver de 

qualificar energèticament la vivenda, es fan més exigents les mesures d’aïllament acústic, 

s’exigeix un sistema de ventilació continua i es regulen les condicions de les escales d’ús privat. 

Per una altra part, l’ICAEN indica que cal certificar tots els 

edificis de nova construcció i sol·licitar l’etiqueta energètica, 

havent dut prèviament una avaluació del comportament 

energètic del mateix per un tècnic certificador. Aquesta 

etiqueta energètica té en compte el consum d’energia i les 

emissions de CO2 que aquest consum produeix. 

El RITE, de la mateixa manera que l’ICAEN, també s’aplica en 

edificis de nova construcció, però només centrant-se en les 

instal·lacions tèrmiques. Es consideren com a instal·lacions 

tèrmiques les de climatització (calefacció, refrigeració i 

ventilació) i les de producció d’aigua calenta sanitària.  

Hi ha dos parts que constitueixen el RITE, la primera que dicta 

les condicions administratives i les exigències tècniques, i la 

segona, constituïda per les instruccions tècniques. 

 

 

Figura 2. Etiqueta de qualificació 
energètica de l’habitatge. (Institut 
Català de l’Energia. 
https://icaen.gencat.cat/ca/energia/u
sos_energia/edificis/certificacio/pregu
ntes_frequents/) 

https://icaen.gencat.cat/ca/energia/usos_energia/edificis/certificacio/preguntes_frequents/
https://icaen.gencat.cat/ca/energia/usos_energia/edificis/certificacio/preguntes_frequents/
https://icaen.gencat.cat/ca/energia/usos_energia/edificis/certificacio/preguntes_frequents/
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Aquí es resumeix el que és la primera part del RITE i les exigències tècniques que cal tenir en 

compte en el moment de tractar amb les instal·lacions tèrmiques d’un habitatge: 

- Benestar i higiene: cal para compte amb la qualitat tèrmica del ambient, la qualitat de 

l’aire interior, la dotació d’aigua calenta sanitària per la higiene de les persones i la 

qualitat de l’ambient acústic. 

- Eficiència energètica: en aquest cas cal considerar que els equips de generació de calor 

i fred treballin el més properament possible al seu rendiment màxim. També cal aïllar 

els conductes i els equips de manera que els fluids de treball arribin als terminals a una 

temperatura quasi similar a la de sortia dels equips. És necessari que comptin amb 

reguladors i controladors, així com comptadors de consum, per tal de mantenir les 

condicions de disseny i que l’usuari conegui el consum d’energia de l’equip. S’hauran 

d’incorporar subsistemes que permetin l’estalvi i la recuperació d’energia, també 

aprofitant les energies renovables disponibles. 

- Seguretat: les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir 

i fer-se servir de manera que es previngui i es redueixi el risc d’accidents i danys 

perjudicials a les persones o a l’entorn, així com altres successos que puguin 

desenvolupar en molèsties o malalties. 

Deixant a part la normativa RITE, passem al Decret d’Ecoeficiència aprovat a l’agost del 2006. 

Tot i haver quedat una mica obsoleta degut als canvis que s’han fet a la resta de normatives, 

estableix certs paràmetres que envolten l’ús d’aigua, el consum d’energia, els materials i 

sistemes constructius, l’aïllament acústic i els residus. 

Pel que fa a l’aigua, decreta que la xarxa de sanejament ha de quedar separada en aigües 

residuals i pluvials, fins a l’arqueta sifònica present a l’exterior de la propietat. Determina també 

que les aixetes, els bidets, les aigüeres i els equips de dutxa han d’estar dissenyats per 

economitzar aigua, amb un cabal màxim de 12l/min i un cabal mínim de 9l/min. A més les 

cisternes dels vàters seran de doble descàrrega o descàrrega interrompible. 

En l’energia, es demana que totes les parts massisses dels tancaments verticals exteriors tinguin 

una transmitància tèrmica menor o igual a 0,70W/m2K, que les obertures en façanes i cobertes 

disposin de vidres dobles o compleixin amb una transmitància menor a 3,30W/m2K i que les que 

estiguin orientades a sud-oest tinguin un factor solar de la part vidrada menor al 35%. Com a 

afegit, els edificis amb una demanda d’ACS major a 50l diaris hauran de disposar d’un sistema 

de producció d’ACS amb energia solar tèrmica. 

Per altra banda, pel que fa als materials i els sistemes constructius, cal obtenir un mínim de 10 

punts en funció de les solucions constructives que presenti l’edifici. Aquestes poden ser: coberta 

ventilada, coberta enjardinada, sistemes preindustrialitzats, reaprofitament d’aigües pluvials, i 

altres.  
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5. Tria de la ubicació de l’habitatge 
 

Per tal de començar amb el treball, hem de definir on trobarem ubicat l’habitatge. En aquest 

cas, partirem d’un edifici ja dissenyat per l’equip de l’empresa PMP Prêt-à-Porter. Es tracta d’una 

construcció que es farà a les Borges Blanques. 

Com a informació prèvia, cal tenir en compte que es construirà com bé s’ha dit a Les Borges 

Blanques a la comarca de les Garrigues, amb zona climàtica D3 segons el Departament  de Medi 

Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. La parcel·la on construirem l’habitatge té 

una alçada de 299m sobre el nivell del marc en la part central aproximadament, segons l’estudi 

topogràfic realitzat, i és una parcel·la de 415,6m2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Com a descripció del projecte, serà un habitatge conformat per dues plantes, baixa i primera i 

una cambra sanitària que servirà per evitar el contacte directe del primer forjat amb el terra de 

manera que s’eviten les humitats i es millora l’aïllament tèrmic. La construcció comptarà només 

amb cobertes planes no transitables.  

Com s’observa en la Figura 3, en el  emplaçament comptarà amb una part de la façana que 

actuarà com a mitjanera amb un altre habitatge. A l’hora de dur a terme l’estudi, nosaltres no 

tindrem en compte aquesta paret mitjanera en cap dels casos, fent una previsió d’una finestra 

a cada planta en aquella part de la façana, de manera que el cas d’estudi es pugui generalitzar 

també de cara als habitatges de PMP Prêt-à-porter, ja que la enorme majoria dels seus projectes 

compten amb façanes als quatre vents.  

En la figura de la pàgina següent, es mostra el plànol interior de l’habitatge en planta baixa i 

planta primera, per veure així la ubicació de les fusteries. En color blau queden remarcades les 

balconeres presents i en groc les finestres. Les de color verd serien les finestres noves que 

ajuden a generalitzar més el cas de l’habitatge. 

 

 

  

Figura 3. Ubicació de la parcel·la i emplaçament de l’habitatge. (Font: PMP Prêt-
à-porter cases. 2022. Projecte bàsic a les Borges Blanques.) 
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Aquest serà un edifici amb 242m2 de superfície construïda i 165m2 de superfície habitable final. 

Està previst pel client que les dos plantes mencionades prèviament comptin amb ventilació 

creuada natural i tinguin un assoleig directe d’entre 10 i 12 hores en el solstici d’hivern. 

Per altra banda i com a característiques generals, al dur a terme els càlculs per l’aïllament caldrà 

que ens fixem en que l’espessor mínim per façanes és de 12cm i per coberta de 15cm en la zona 

climàtica D3, segons el CTE. 

A més a més, originalment aquest habitatge compta amb una instal·lació de calefacció per terra 

radiant, el qual treballa a una temperatura de 35ºC, un recuperador de calor, un sistema 

d’aerotèrmia de 12kW de capacitat calorífica i cap placa fotovoltaica.  

Una vegada acabats els canvis que caldria fer per que aquest habitatge tingui el certificat 

Passivhaus, compararem l’estalvi energètic i el temps d’amortització entre les instal·lacions 

originals i les necessàries per l’obtenció del certificat. 

  

Figura 5. Render de la façana Sud i Est de l’habitatge en qüestió. (Font: PMP Prêt-à-porter cases. 2022. Projecte bàsic 
a Les Borges Blanques.) 

BB2 
BB1 

FB1 FB3 

FB2 FP5 

FP1 

FP4 

FP3 

FP2 

FP6 

BP1 

Planta baixa Planta primera 

Figura 4. Distribució interior de l’habitatge i les seves fusteries, per colors. (Font: PMP Prêt-à-porter cases. 2022. 
Projecte bàsic a Les Borges Blanques) 
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6. Tria del tipus de finestres i balconeres 
 

A dia d’avui, el client té parlat amb l’empresa la instal·lació de finestres i marcs de l’empresa 

francesa Technal, amb la que sol treballar normalment PMP Prêt-à-Porter. Aquesta empresa 

francesa sol facilitar el model “Soleal FY-65” per les finestres practicables i fixes i el model “Soleal 

GY-65” per les balconeres. 

Si més no, cal considerar el tipus de vidres i perfils per tal de jugar amb la permeabilitat de 

l’habitatge i el test “Blower-door”, també s’ha de mirar pel color dels marcs de les finestres, que, 

en el cas de ser més fosc absorbirà més radiació solar i ens ajudarà a millorar els valors de 

calefacció, obtenint una reacció oposada si el color és més clar. Les persianes també jugaran un 

paper molt important, ja que són molt útils per actuar com a una capa extra d’aïllant en les nits 

fredes d’hivern i que no hi hagi pèrdues de calor, i per mantenir una certa protecció solar a 

l’estiu. 

A més a més, és important tenir en compte també el material de les fusteries de les finestres, 

que en aquest cas són d’alumini, un material que a simple vista és més estètic però que també 

és més conductor que un altre com podria ser una fusteria de PVC, no tant estètic però pitjor 

conductor de calor al tractar-se d’un polímer. 

Seguit dels materials, els catàlegs dels fabricants ens proporcionen un seguit de valors que ens 

seran més o menys útils en funció del que es busca aconseguir i que també cal seguir ben de 

prop: 

- La transmitància tèrmica, que ve donada pel valor Uw i que calculem tenint en 

consideració el valor d’aïllament del vidre, Ug, i el del perfil, Uf, així com la fracció del 

buit (FM) que ocupa el perfil.  
 

𝑈𝑤 = (1 − 𝐹𝑀) · 𝑈𝑔 + 𝐹𝑀 · 𝑈𝑓   (𝑒𝑞. 1) 
 

Com més petit sigui aquest nombre, millor serà l’aïllament proporcionat pel conjunt 

vidre i perfil, responsable d’una gran part de les pèrdues energètiques de l’habitatge. 

- El factor solar Sw, que indica la capacitat que té el vidre de permetre entrar el calor solar 

a l’interior de l’edifici. Aquest es presenta amb un valor entre 0 i 1, i com més proper 

estigui del 1, millor serà l’aportació solar i menor la necessitat de calefacció, de manera 

que ens afectarà sobre l’estalvi energètic a l’hivern, però provocarà una major entrada 

de calor a l’estiu. 

- I, finalment, el factor de transmissió de llum TLw, que representa la capacitat del vidre 

de permetre l’entrada d’il·luminació natural a l’interior. També es presenta entre 0 i 1, 

significant un valor més alt, una millor transmissió de llum que provocaria un estalvi en 

electricitat. 

Figura 6. Il·lustracions referents als valors proporcionats en catàlegs, per ordre d’explicació. (Font: 
https://www.profesionales.ventanaskline.com/calculador-de-aislamiento-termico/) 

 

https://www.profesionales.ventanaskline.com/calculador-de-aislamiento-termico/


Escola Politècnica Superior Universitat de Lleida Treball de Fi de Grau 

11 
 

Per una millor organització i una posterior comparativa, l’estudi dels vidres i els perfils, així com 

de les persianes que s’instal·laran, es durà a terme de forma desglossada tot seguit. 

6.1. Envidrament 
 

Pel que respecta a l’envidrament, és un element primordial per aconseguir el tant desitjat 

confort tèrmic en un habitatge. Aquests, han de minimitzar les pèrdues de calor i maximitzar els 

guanys al mateix temps.  

Degut a la elevada conductivitat tèrmica del vidre, aquests tendeixen a formar part dels ponts 

tèrmics a evitar. És per això que s’opta ara per certs tractaments donats a certes cares del vidre 

per tal d’optimitzar les seves propietats.  

Aquests tractaments poden donar-nos com a resultat uns vidres baix emissius, que ofereixen un 

molt millor aïllament tèrmic que un vidre norma i corrent; vidres amb control solar, que 

redueixen les pèrdues de calor de l’interior i el calor que entra a l’habitatge per efecte de la 

radiació solar; vidres de seguretat, que redueixen trencaments i eviten que els fragments de 

vidre es desprenguin en cas d’accident; i, vidres acústics, els quals eviten l’entrada de soroll 

exterior a l’interior de l’habitatge. 

En els habitatges de PMP Prêt-à-porter, es munten principalment dos tipus d’envidraments, 

diferenciats per si s’han d’instal·lar en balconeres o en finestres.  

En les balconeres, al ser un tipus de finestra que queda prop de terra, s’hi munta el conjunt 4-4-

16-3-35, que compta amb dos vidres que donen a l’exterior de 4mm cadascun, una cambra de 

gas argó de 16mm i dos vidres interiors de 3mm cadascun. Aquests envidraments dobles estan 

units per una làmina de polímer que, en cas de trencament, farà que el vidre quedi trencat en 

fragments múltiples i no en grans talls, sinònim d’una major seguretat. 

En el cas de les finestres, s’hi instal·la un envidrament de 6mm exteriors, cambra de 16mm de 

gas argó i 4mm a l’interior. No caldria dotar aquest vidre d’una seguretat com la de la balconera 

ja que és menys probable que aquesta rebi cops de peu o d’altres objectes, al no quedar tant 

arran de terra. 

Pel que fa a la transmitància tèrmica que cadascun d’aquests envidraments proporciona, s’ha 

de dur a terme un simple càlcul de resistències tèrmiques en sèrie, tenint en compte un valor 

de conductivitat tèrmica del vidre de 0,96W/mK i una conductivitat tèrmica de l’argó de 

0,0177W/mK.  

D’aquesta manera, el càlcul per les balconeres amb vidre 4-4-16-3-3 seria el següent: 

𝑅𝑇 = ∑
𝑒𝑖

𝜆𝑖

5

𝑖=1

=
0,004

0,96
+

0,004

0,96
+

0,016

0,017
+

0,003

0,96
+

0,003

0,96
≈ 0,91

𝑚2𝐾

𝑊
   (𝑒𝑞. 2) 

𝑈𝑔 =
1

𝑅𝑇
=

1

0,91
≈ 1,1

𝑊

𝑚2𝐾
   (𝑒𝑞. 3) 

 

 

 
5 4-4-16-3-3: Aquesta nomenclatura indica l’espessor vidre-vidre-cambra-vidre-vidre expressat en 
mil·límetres, començant per el vidre exterior. 
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Per altra banda, el càlcul en el cas del conjunt per a finestres 6-16-4 és: 

𝑅𝑇 = ∑
𝑒𝑖

𝜆𝑖

3

𝑖=1

=
0,006

0,96
+

0,016

0,017
+

0,004

0,96
≈ 0,91

𝑚2𝐾

𝑊
   (𝑒𝑞. 4) 

𝑈𝑔 =
1

𝑅𝑇
=

1

0,91
≈ 1,1

𝑊

𝑚2𝐾
   (𝑒𝑞. 5) 

Tal com queda demostrat en els càlculs anteriors, aquest sistema de doble envidrament amb 

cambra d’Argó, fa que tant balconeres com finestres aconsegueixin un aïllament total del vidre 

Ug de 1,1 W/m2K. A més compten amb una capa baix emissiva, de manera que ja s’ofereix quasi 

el màxim aïllament que un doble envidrament pot tenir. 

S’ha comparat ara aquests valors amb els que 

correspondrien si és tingués, enlloc d’un doble, un triple 

envidrament. Amb un triple envidrament asseguraríem la 

reducció del valor Ug de l’envidrament i, com a 

conseqüència, el valor Uw de la finestra. 

Per la comparativa, establirem un muntatge de triple 

envidrament 4-16-4-16-4 amb dos capes baix emissives, una 

composició molt habitual amb dos cambres d’argó de 16mm 

i 3 vidres de 4mm. La transmitància tèrmica d’aquest tipus 

de vidre seria: 

 

𝑅𝑇 = ∑
𝑒𝑖

𝜆𝑖

5

𝑖=1

=
0,004

0,96
+

0,016

0,017
+

0,004

0,96
+

0,016

0,017
+

0,004

0,96

≈ 1,82
𝑚2𝐾

𝑊
   (𝑒𝑞. 6) 

𝑈𝑔 =
1

𝑅𝑇
=

1

1,82
≈ 0,55

𝑊

𝑚2𝐾
   (𝑒𝑞. 7) 

S’observa el que ja s’esperava, una reducció de més de la meitat en la transmitància tèrmica pel 

que fa al doble envidrament. Cal destacar el paper de la cambra d’argó, que té una acció 

important en el que a aïllament respecta. 

Aquesta reducció en l’aïllament repercuteix directament en el consum de Watts de l’habitatge. 

Amb l’objectiu de veure-ho més clarament, es simularà a través d’un exemple quantificable amb 

una finestra de 10m2 i una diferència de temperatura entre l’interior i l’exterior de 20ºC: 

- Consum del doble envidrament:  

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚 = 1,1
𝑊

𝑚2𝐾
∙ 10 𝑚2 ∙ 20 𝐾 = 220 𝑊   (𝑒𝑞. 8) 

- Consum del triple envidrament: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚 = 0,55
𝑊

𝑚2𝐾
∙ 10 𝑚2 ∙ 20 𝐾 = 110 𝑊   (𝑒𝑞. 9) 

Es veu, com ja hem comentat amb anteriorment, com el consum de calefacció o aire condicionat 

ocasionat per la finestra es podria veure reduït a la meitat.  

Figura 7. Imatge d’un triple i un doble 
envidrament, respectivament. (Font: 
AimWin. 2020. Triple or double glazed 
windows. https://aimwin.eu/triple-or-
double-glazed-windows/  

https://aimwin.eu/triple-or-double-glazed-windows/
https://aimwin.eu/triple-or-double-glazed-windows/
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6.2. Perfils 
 

En els catàlegs de Technal es presenten les prestacions tèrmiques que s’han comentat amb 

anterioritat, i també la permeabilitat a l’aire que ofereix cadascun dels seus models. 

En el cas del model Soleal FY-65, que és el que correspon a les finestres abatibles i fixes, les 

prestacions queden indicades a la Taula 1. 

Taula 1. Prestacions del model Soleal FY-656. 

Tipus de prestació Valor  Unitats 

Transmitància perfil Uf 2,3 W/m2K 

Transmitància tèrmica Uw fins a 0,9 W/m2K 

Permeabilitat a l’aire Classe 4 - 

Estanquitat a l’aigua  Classe E1050 - 

Resistència al vent Classe C5 - 
 

Nota: Dades extretes del catàleg del fabricant Technal per el model Soleal FY-65. 

https://www.technal.com/es/es/profesional/productos/ventanas-practicables/soleal-65/vista/?filters={}  
 

Per altra banda, el model Soleal GY-65 utilitzat en finestres corredisses, com s’ha comentat 

anteriorment, presenta les següents prestacions: 

Taula 2. Prestacions del model Soleal GY-657. 

Tipus de prestació Valor  Unitats 

Transmitància perfil Uf 2,9 W/m2K 

Transmitància tèrmica Uw 1,6 W/m2K 

Permeabilitat a l’aire Classe 3 - 

Estanquitat a l’aigua  Classe 6A - 

Resistència al vent Classe B2 - 
 

Nota: Dades extretes del catàleg del fabricant Technal per el model Soleal FY-65. 

https://www.technal.com/es/es/profesional/productos/ventanas-correderas/soleal/soleal-65/  

Tots dos models presenten una protecció acústica de fins a 43 dB. 

Aquestes instal·lacions d’alumini podrien ara comparar-se amb una instal·lació al mateix 

habitatge i amb la mateixa àrea de finestres, però en aquest cas, de PVC. És important tenir 

present des d’un principi les característiques tèrmiques de cada material.  

Tant sols fent una petita recerca, reafirmem el que s’ha dictat en les pàgines anteriors. L’alumini 

presenta una conductivitat tèrmica (205 W/mK) major a la del PVC (0,16 W/mK).  

En el moment de tenir aquestes característiques tèrmiques per dur a terme els perfils, els 

fabricants en dissenyen uns que presenten un trencament de pont tèrmic, que és ni més ni 

menys que una capa de material plàstic i aïllant que separa la part exterior del perfil de la part 

interior, amb l’objectiu d’aconseguir unes millors prestacions en front a l’aïllament. 

D’aquesta manera, s’aconsegueix reduir la transmitància tèrmica d’un perfil d’alumini bàsic de 

5,7W/m2K a 3,2W/m2K si es presenta aquest trencament de pont tèrmic, en aquest cas seria de 

12mm. Tot i millorar les seves prestacions tèrmiques, un perfil bàsic de PVC es situa en els 

 
6 Assaig amb triple envidrament de Ug=0,5 W/m2K, de mida 1,6m x 1,2m i intercalari aïllant. 
7 Assaig amb doble envidrament de Ug=1 W/m2K, de mida 2,5m x 3m i intercalari aïllant. 

https://www.technal.com/es/es/profesional/productos/ventanas-practicables/soleal-65/vista/?filters=%7b%7d
https://www.technal.com/es/es/profesional/productos/ventanas-correderas/soleal/soleal-65/
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2W/m2K sense necessitar d’un trencament de pont tèrmic, ja que és el propi perfil el que duu a 

terme aquesta tasca. 

Amb l’objectiu de desenvolupar una comparativa, s’han buscat diferents fabricants de perfils 

que compleixin amb les mides que s’instal·len normalment però que presentin lleugeres 

diferències en els materials de construcció. 

Amb aquesta recerca hem arribat fins a VEKA, una empresa puntera en fabricació de perfils de 

PVC que compta amb els primers perfils certificats pel propi Passive House Institute per el clima 

sud-europeu, i que s’han instal·lat a l’edifici Thermos Lezkairu de Pamplona, el primer bloc 

d’habitatges amb certificat Passivhaus d’Espanya. El model que ells presenten és el perfil 

softline82. 

Aquest perfil compta amb una profunditat de 82mm, 7 cambres interiors dins el marc i 6 a la 

fulla, a més d’una junta central dins el marc. Podria també incorporar un trencament de pont 

tèrmic als seus reforços d’acer galvanitzat per unes millors prestacions. 

Taula 3. Prestacions del model softline828. 

Tipus de prestació Valor  Unitats 

Transmitància perfil Uf 1 W/m2K 

Transmitància tèrmica Uw fins a 0,67 W/m2K 

Permeabilitat a l’aire Classe 4 - 

Estanquitat a l’aigua  Classe E900 - 

Resistència al vent Classe C5 - 
 

Nota: Dades extretes del catàleg del fabricant VEKA pel model softline82. https://www.veka.es/wp-

content/uploads/2021/06/SOFTLINE-82_-CAST_web.pdf  

 

A més a més, VEKA compta amb la solució Vekaslide 82 per a instal·lacions de corredisses, que 

assegura uns alts valors d’aïllament en elements de grans dimensions sense afectar en la 

seguretat que proporciona. 

Taula 4. Prestacions del model Vekaslide 829. 

 Tipus de prestació Valor  Unitats 

Transmitància perfil Uf 1,3 W/m2K 

Transmitància tèrmica Uw - W/m2K 

Permeabilitat a l’aire Classe 4 - 

Estanquitat a l’aigua  Classe 9A - 

Resistència al vent Classe C2 - 
 

Nota: Dades extretes del catàleg del fabricant VEKA pel model Vekaslide 82. https://ecovenplus.com/wp-

content/uploads/2019/05/Ecoven-plus-ficha-elevadora-82.pdf   

 

A simple vista s’observa com els perfils de PVC del fabricant VEKA ens proporcionen una millor 

protecció en front als agents naturals, com l’aigua i el vent, i una més baixa transmitància en els 

perfils, fet que comportarà menors pèrdues energètiques i un cert estalvi energètic. 

Per seguir amb la comparativa, introduirem els perfils de fusteria mixta. Aquests perfils 

combinen una estructura interior de PVC amb un acabat superficial més estètic d’alumini. 

 
8 Assaig amb triple envidrament de mida 1x2,15m. 
9 Assaig amb doble envidrament de mida 4x2,30m. 

https://www.veka.es/wp-content/uploads/2021/06/SOFTLINE-82_-CAST_web.pdf
https://www.veka.es/wp-content/uploads/2021/06/SOFTLINE-82_-CAST_web.pdf
https://ecovenplus.com/wp-content/uploads/2019/05/Ecoven-plus-ficha-elevadora-82.pdf
https://ecovenplus.com/wp-content/uploads/2019/05/Ecoven-plus-ficha-elevadora-82.pdf
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Aquest acabat superficial d’alumini ens seria molt útil per tal de respectar l’estètica de 

l’habitatge que ha escollit el client, ja que és més fàcil modificar la imatge de l’alumini que la del 

PVC. 

Amb aquestes característiques hem trobat l’empresa KÖMMERLING i el seu model AluClip Zero. 

És un perfil de 76mm d’espessor amb 6 cambres d’aire estanc i triple junta central.  

Taula 5. Prestacions del model AluClip Zero10. 

Tipus de prestació Valor  Unitats 

Transmitància perfil Uf 1,2 W/m2K 

Transmitància tèrmica Uw des de 0,87 W/m2K 

Permeabilitat a l’aire Classe 4 - 

Estanquitat a l’aigua  Classe 9A - 

Resistència al vent fins a C5 - 
 

Nota: Dades extretes del catàleg del fabricant KÖMMERLING pel model AluClip Zero. 

https://www.kommerling.es/ventanas-pvc/aluclip-zero  

A més de comptar amb una gran varietat d’estils per l’acabat d’alumini, el catàleg informa que 

es poden realitzar tancaments de fins a 2,5 metres d’alçada, el qual tendeix a ser un valor comú 

entre les demandes dels clients.  

Ja que aquest model tant sols s’utilitza en finestres abatibles, s’ha hagut d’anar a buscar per un 

altre model del mateix fabricant que es pogués instal·lar en finestres corredisses, i en aquest cas 

és el perfil Premislide76. Basat en l’anterior, aquest model presenta també triple junta central i 

la mateixa varietat d’acabats, però essent un perfil completament de PVC. 

Taula 6. Prestacions del model Premislide7611. 

Tipus de prestació Valor  Unitats 

Transmitància perfil Uf des de 1,4 W/m2K 

Transmitància tèrmica Uw des de 0,7 W/m2K 

Permeabilitat a l’aire Classe 4 - 

Estanquitat a l’aigua  Classe 9A - 

Resistència al vent fins a C5 - 
 

Nota: Dades extretes del catàleg del fabricant KÖMMERLING pel model Premislide76. 

https://www.kommerling.es/sites/default/files/document/ficha_tecnica_premislide76.pdf  

A part de tots els perfils que s’han comentat anteriorment, també existeixen els perfils 

completament de fusta o recoberts d’alumini per la part exterior i amb acabat de fusta per la 

interior. Són perfils que tenen també unes bones propietats tèrmiques com els que s’han vist 

amb anterioritat però que afectarien molt sobre l’estètica final de l’habitatge que ha definit el 

client, així que són perfils que no es tindran en compte en aquest estudi.  

  

 
10 Assaig amb triple envidrament de 1,23x1,48m i Ug=0,6 W/m2K 
11 Assaig amb triple envidrament de 4,4x2,3m i Ug=0,5 W/m2K 

https://www.kommerling.es/ventanas-pvc/aluclip-zero
https://www.kommerling.es/sites/default/files/document/ficha_tecnica_premislide76.pdf
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6.3. Persianes i proteccions solars 
 

Per tal de poder fer totes les comandes als mateixos fabricants, s’ha 

optat per valorar també els models de persianes que presenten. 

Entre els quatre models disponibles que exposen a l’empresa VEKA, 

ens decantem pel Vekavariant 2.0, un calaix de persiana que 

presenta, on normalment s’hi troba una extensa capa d’aire, una capa 

addicional d’aïllament (assenyalada en la Figura 8), aconseguint així 

un millor aïllament en aquest pont tèrmic. 

Les làmines de persiana que utilitzarem seran d’alumini de 43mm, 

amb escuma de poliuretà rígid injectat en el seu interior per oferir així 

unes millors prestacions tèrmiques i acústiques. 

Taula 7. Prestacions del model de persiana Vekavariant 2.0. 

Tipus de prestació Valor  Unitats 

Transmitància tèrmica Usb fins a 0,72 W/m2K 

Aïllament acústic  fins a 39 dB 

Permeabilitat a l’aire Classe 4 - 

Estanquitat a l’aigua  Classe E1200 - 

Resistència al vent 3000 Pa 
 

Nota: Dades extretes de la fitxa tècnica del fabricant Veka pel model Vekavariant 2.0. https://www.veka.es/wp-

content/uploads/2021/06/VEKAVARIANT_CAST_web.pdf  

 

Els valors de transmitància tèrmica poden variar segons la làmina de persiana escollida, sigui de 

175mm o de 210mm. Pel que fa a la permeabilitat, estanquitat i resistència, es presenten els 

valors més alts respecte a les seves normatives particulars. El fabricant Kömmerling presenta 

també en el seu web unes persianes de característiques similars a les de VEKA. 

A més a més de les persianes, hi ha altres tipus de proteccions solars. Parlem en aquest cas de 

pèrgoles i de plaques en voladís, que poden ajudar a controlar les ombres sobre les finestres en 

segons quines hores del dia.  

En l’habitatge a estudiar s’observa com s’ha deixat una gran placa en voladís per tal de protegir 

la balconera principal de la planta baixa de la llum solar. Després d’aquest gran voladís, les 

finestres de la primera planta compten també amb part d’una placa que, per petita que sembli, 

és molt útil a l’hora de protegir del sol en les hores que incideix més perpendicularment. Aquest 

tipus de controls solars ajuden a que l’habitatge mantingui una estètica moderna complint 

alhora amb els valors de control solar establerts pel CTE. 

Figura 8. Secció interior del 
model Vekavariant 2.0. (Font:  
https://www.veka.es/produc
tos/vekavariant-2-0-cajon-
de-persiana/  

Figura 9. Simulació de la variació d’ombres sobre les finestres a dia 8 de Juliol. Simulacions fetes a les 9h, 
12h i 17h, respectivament. (Font: Disseny propi amb el programari SketchUp.) 

https://www.veka.es/wp-content/uploads/2021/06/VEKAVARIANT_CAST_web.pdf
https://www.veka.es/wp-content/uploads/2021/06/VEKAVARIANT_CAST_web.pdf
https://www.veka.es/productos/vekavariant-2-0-cajon-de-persiana/
https://www.veka.es/productos/vekavariant-2-0-cajon-de-persiana/
https://www.veka.es/productos/vekavariant-2-0-cajon-de-persiana/
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6.4. Diferència de preus  
 

Amb la finalitat de poder decidir quin serà el fabricant amb el que ens quedarem per les nostres 

finestres, un dels papers importants també és el preu. D’aquesta manera es presenten les 

següents taules, comparant el preu original de les finestres que ha escollit el client amb les que 

es proposen en aquest treball. 

Taula 8. Pressupost del fabricant TECHNAL. 

Mides (a x h) Nº Fulles Persiana Unitats Preu Unitat (€/u) Total (€) 

Finestres           

      0,6m x 1,3m 1 NO 3 609,66 1828,98 

      0,8m x 1,3m 1 NO 1 645,94 645,94 

      1m x 1,3m 1 NO 1 800,47 800,47 

      2,3m x 0,8m 1 NO 1 822,49 822,49 

      1,7m x 1,5m 2 SÍ 3 1559,58 4678,74 

Balconeres           

      2,5m x 2,5m 2 SÍ 1 2723,83 2723,83 

      4,4m x 2,5m 2 NO 1 2858,56 2858,56 

      6,6m x 2,5m 3 NO 1 6498,38 6498,38 

PREU TOTAL SENSE IVA (€) 20857,39 
Nota: Pressupost demanat a l’empresa Puigmetal. 

Cal tenir en compte que el pressupost de Technal s’ha dut a terme fent servir perfils ideats per 

envidraments dobles, mentre que els de VEKA i Kömmerling estan ideats per envidraments 

triples, això podria traduir-se en un increment de preu segons el fabricant. 

Taula 9. Pressupost del fabricant VEKA. 

Mides (a x h) Nº Fulles Persiana Unitats Preu Unitat (€/u) Total (€) 

Finestres           

      0,6m x 1,3m 1 NO 3 351,79 1055,37 

      0,8m x 1,3m 1 NO 1 378,5 378,5 

      1m x 1,3m 1 NO 1 408,88 408,88 

      2,3m x 0,8m 1 NO 1 503,44 503,44 

      1,7m x 1,5m 2 SÍ 3 1103,52 3310,56 

Balconeres           

      2,5m x 2,5m 2 SÍ 1 3407,9 3407,9 

      4,4m x 2,5m 2 NO 1 3902,41 3902,41 

      6,6m x 2,5m 2 NO 1 4467,55 4467,55 

PREU TOTAL SENSE IVA (€) 17434,61 
Nota: Pressupost aproximat mitjançant els preus de la pàgina recomanada per VEKA: 

https://online.preciocentro.com/ArktecGest/CentroOnline?ID=veka  

Fent una ràpida observació dels pressupostos de VEKA i TECHNAL, ja s’observa una disminució 

del 17%, que es pot deure al preu del material de fabricació, essent més car l’alumini que el PVC. 

 

 

https://online.preciocentro.com/ArktecGest/CentroOnline?ID=veka
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Taula 10. Pressupost del fabricant Kömmerling. 

Mides (a x h) Nº Fulles Persiana Unitats Preu Unitat (€/u) Total (€) 

Finestres      

0,6m x 1,3m 1 NO 3 467,39 1402,17 

      0,8m x 1,3m 1 NO 1 539,41 539,41 

      1m x 1,3m 1 NO 1 606,13 606,13 

      2,3m x 0,8m 1 NO 1 934,07 934,07 

      1,7m x 1,5m 2 SÍ 3 1499,14 4497,42 

Balconeres           

      2,5m x 2,5m 2 SÍ 1 5862,54 5862,54 

      4,4m x 2,5m 2 NO 1 6989,64 6989,64 

      6,6m x 2,5m 2 NO 1 8491,58 8491,58 

PREU TOTAL SENSE IVA (€) 29322,96 
Nota: Pressupost demanat a l’empresa Fabrikat Lleida. 

Una vegada pressupostats i vist tot el que s’havia de veure de cada fabricant, es pot prendre la 

decisió sobre els models amb els que durem a terme la transició a habitatge passiu. D’entre els 

paràmetres comparables entre els dos nous fabricants, s’ha vist que VEKA ens aporta una menor 

transmitància tèrmica amb els seus perfils però les seves balconeres ofereixen també una menor 

resistència al vent, de classe C2, podent arribar a C5 si ens decantem per Kömmerling, però que 

presenta unes majors transmitàncies tèrmiques. S’ha d’afegir també, que els dos perfils de cada 

fabricant poden comptar amb triple envidrament, mentre que els perfils de Technal, tan sols el 

que es faria servir per finestra s’adapta a les necessitats de triple envidrament. 

Una part important de la decisió també n’és el preu, essent més de deu mil euros més cares les 

fusteries de Kömmerling tant sols per oferir major resistència al vent. Com una major 

transmitància tèrmica dels perfils ens ajudarà a una reducció de la demanda tèrmica de 

l’habitatge i un menor preu serà més agradable de cara al client, ens decantarem finalment per 

VEKA. 
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6.5. Comparativa de guanys i pèrdues de calor amb els canvis proposats 
 

Per dur a terme la comparativa de guanys i pèrdues de calor en funció de la finestra i el mes en 

què ens trobem, prèviament s’ha definit la geometria de l’habitatge al programa SketchUp i 

s’han establert els paràmetres de control i les variables des del programa OpenStudio. Gràcies a 

la bona organització dels resultats que s’extreuen fent servir aquests programes, és fàcil 

identificar els punts forts i febles de l’habitatge a estudiar. 

A continuació es mostren, respectivament, els guanys i les pèrdues de calor en kWh al llarg de 

l’any fent la simulació de l’habitatge original, amb fusteries Technal i doble envidrament. 

S’observa clarament uns majors guanys de calor en mesos amb més hores de radiació solar, com 

els d’estiu, i en finestres sense cap tipus de protecció solar, com podria ser la finestra BB2. D’una 

manera diferent venen donades les pèrdues de calor, que es solen donar en major grau en 

mesos d’hivern i que depenen més de la mida de la finestra, comportant més pèrdues com major 

sigui aquesta. 

 

Figura 10. Guanys de calor en kWh segons la finestra, amb perfils Technal i doble envidrament. (Font: Simulació amb 
OpenStudio) 

Figura 11. Pèrdues de calor en kWh segons la finestra, amb perfils Technal i doble envidrament. (Font: Simulació 
amb OpenStudio) 
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Per tal de comentar i barallar totes les combinacions possibles entre perfils i envidraments, es 

presenten a continuació els resultats amb perfils Technal i triple envidrament en aquelles 

finestres que ho permeten.  

Degut a les limitacions que es presenten per aplicar triple envidrament en els perfils de Technal, 

no podem apreciar un canvi tan gran en els valors totals, però tot i així s’observa una petita 

reducció en el que són els guanys de calor i una major reducció en el que a pèrdues de calor 

respecta, degut a que el triple envidrament ajuda a mantenir millor la calor a l’interior de 

l’habitatge. Pel que respecta a la demanda de calefacció i refrigeració d’aquesta combinació, 

tenim un total de 16,31kWh/m2 i 16,33kWh/m2, respectivament.  

 

 

 

 

 

Figura 12. Guanys de calor en kWh segons la finestra, amb perfils Technal, triple envidrament en finestres i doble 
envidrament en balconeres. (Font: Simulació amb OpenStudio) 

Figura 13. Pèrdues de calor en kWh segons la finestra, amb perfils Technal, triple envidrament en finestres i doble 
envidrament en balconeres. (Font: Simulació amb OpenStudio) 
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La següent configuració mostrada en les Figures 13 i 14 està formada per els perfils VEKA però 

amb doble envidrament com s’aplica normalment en els habitatges de PMP Prêt-à-porter cases. 

En aquest cas es veu com tant guanys com pèrdues tornen a estar al nivell de la combinació 

original. La tornada al doble envidrament és la causant d’un augment de la demanda de 

calefacció, per arribar fins als 17,48kWh/m2, però alhora la instal·lació dels perfils de PVC VEKA 

amb una menor transmitància tèrmica ens han ajudat a reduir la demanda de refrigeració 

respecte la combinació anterior, fins als 16kWh/m2. 

Introduïdes aquestes tres primeres combinacions, seguidament es presenta la de perfil de PVC 

VEKA i triple envidrament, que és la que sobre la teoria mostra les millors prestacions i la que 

ens hauria d’ajudar a reduir la demanda de refrigeració degut a baixes transmitàncies tèrmiques 

dels perfils, i també la de calefacció, com a conseqüència de la calor que s’acumula amb el triple 

envidrament. 

 

 

 

Figura 14. Guanys de calor en kWh segons la finestra, amb perfils VEKA i doble envidrament. (Font: Simulació amb 
OpenStudio) 

Figura 15. Pèrdues de calor en kWh segons la finestra, amb perfils VEKA i doble envidrament. (Font: Simulació amb 
OpenStudio) 
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Com bé s’havia previst, amb la totalitat de la instal·lació de triple envidrament s’ha aconseguit 

veure millor aquesta reducció en els guanys de fusteries que ja es deixava veure en les Figures 

12 i 13 amb la combinació de Technal i triples i dobles envidraments. També destaca una clara 

reducció de les pèrdues de calor que com s’ha comentat anteriorment podem assumir que es 

deu al canvi de material dels perfils, igual que la reducció de la demanda de calefacció a 

14,79kWh/m2 i la de refrigeració a 14,74kWh/m2, de manera que ja es compleix un dels quatre 

paràmetres imposats per el Passive House Institute. 

  

Figura 16. Guanys de calor en kWh segons la finestra, amb perfils VEKA i triple envidrament en totes les finestres. 
(Font: Simulació amb OpenStudio) 

Figura 17. Pèrdues de calor en kWh segons la finestra, amb perfils VEKA i triple envidrament en totes les finestres. 
(Font: Simulació amb OpenStudio) 
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7. Permeabilitat de l’habitatge 
 

El CTE defineix la permeabilitat a l’aire com la propietat d’una porta o finestra a deixar passar 

l’aire quan aquesta es troba sotmesa a una pressió diferencial. Es caracteritza per la capacitat 

del pas d’aire expressada en m3/h, en funció de la diferència de pressions. 

L’Annex H del Documento Básico HE de Ahorro de energía12 estableix la determinació del valor 

d’aquesta permeabilitat mitjançant uns valors de referència definits en l’equació 10.  

𝑛50 = 0,629 ·
𝐶0 · 𝐴0 + 𝐶ℎ · 𝐴ℎ

𝑉
   (𝑒𝑞. 10) 

On:  

n50 és el valor de relació de canvi d’aire a 50Pa 

V és el volum intern de la envoltant tèrmica en m3 

C0 és el coeficient de cabal d’aire de la part opaca de la envoltant tèrmica a 100Pa, en m3/m2h 

A0 és la superfície de la part opaca de la envoltant tèrmica en m2 

Ch és la permeabilitat de les finestres de la envoltant tèrmica a 100Pa, en m3/m2h 

Ah és la superfície de les finestres de la envoltant tèrmica 

 

D’entre tots aquests, l’únic valor que ens és donat per l’Annex H és el coeficient de cabal d’aire 

de la part opaca de la envoltant tèrmica, que tindrà un valor de 29m3/m2h en el cas que s’estudiï 

un habitatge ja existent o de 16m3/m2h si s’estudia un habitatge nou. 

Per fer-nos una idea del cabal d’aire exterior que pot entrar al nostre habitatge, cal tenir en 

compte les següents fonts principals d’infiltració: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com una gran part d’aquesta permeabilitat depèn dels perfils de les finestres, calia escollir-ne 

uns catalogats com a classe 4, la que compta amb filtracions pràcticament nul·les d’entre les 

quatre classes establertes pel CTE. 

 
12 Documento Básico HE de Ahorro de energía: 
https://www.codigotecnico.org/pdf/Documentos/HE/DccHE.pdf  

Gràfica 1. Principals fonts d’infiltració d’aire exterior a l’interior d’un 
habitatge. (Font: http://pakito.rulando.es/?p=196)  

https://www.codigotecnico.org/pdf/Documentos/HE/DccHE.pdf
http://pakito.rulando.es/?p=196
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A dia d’avui, l’empresa ha dut a terme diferents tests de pressurització in situ i el valor mitjà en 

els habitatges és de 3m3/h·m2. Aquest valor és actualment la meitat del que dicta el Codi Tècnic 

i l’utilitzen per a les certificacions energètiques. 

Enllaçant amb el punt anterior, el que es pretén aconseguir amb la renovació de les fusteries és 

complir amb el valor màxim de 0,6 renovacions d’aire per hora que demana el Passive House 

Institute. L’inconvenient el trobem en que l’ideal per comprovar correctament el compliment 

d’aquest estendard seria realitzar un test Blowerdoor in situ i veure quin és el valor real que 

correspon a l’estanquitat de l’habitatge.  

Per assegurar-nos de que aquest estendard es compleix, hi ha vàries maneres de segellar 

correctament els marcs de les finestres per reduir al màxim l’aparició de pèrdues de calor. Entre 

aquestes solucions, es presenten: 

- Escuma de poliuretà per omplir els espais entre marcs i parets: Es poden comprar pots 

d’esprai d’aquesta mateixa escuma i aplicar-los un mateix. És una molt bona solució ja 

que aquesta s’expandeix quan entra en contacte amb l’aire. Les característiques aïllants 

que aquest material proporciona poden mantenir-se intactes fins al menys 50 anys. 

Aquesta és una de les solucions que ja es contemplen i s’apliquen en les construccions 

de PMP Prêt-à-porter cases. 

- Aïllaments dels calaixos de persiana: Una opció que ja ha estat contemplada 

anteriorment i que serà aplicada en les noves fusteries. 

- Rivets: es col·loquen al marc de la finestra per crear així estanquitat i evitar fugues de 

calor. Poden ser de silicona, cautxú i escuma, essent els de silicona els que millors 

propietats ofereixen. 

- Cortines tèrmiques: és important saber que una finestra sense cortines compta amb un 

índex de conductivitat tèrmica major que el d’una que té cortines. Més que cortines, 

l’ideal seria instal·lar estors, que solen ser més espessos i gruixuts. 

- Correcta instal·lació de les fusteries: no s’ha de passar per alt la rellevància de la 

instal·lació, ja que si aquesta és deficient, de res ens haurà servit augmentar les despeses 

per comprar unes millors finestres. 

 

 

  

Figura 108. Aplicació de l’escuma de poliuretà (esquerra) i 
rivets (dreta). (Font: Google Imatges) 



Escola Politècnica Superior Universitat de Lleida Treball de Fi de Grau 

25 
 

8. Aïllaments presents en l’estructura de l’habitatge 
 

8.1. Materials utilitzats 
 

Per part de l’empresa, els aïllaments que solen deixar instal·lats en façanes i cobertes són amb 

materials com el poliestirè extrudit, o XPS i llana de roca de diferents conductivitats tèrmiques, 

principalment. 

Tot seguit es presentaran les característiques que tenen cadascun d’aquests tipus d’aïllants i el 

perquè de que es facin servir d’una manera específica. 

Poliestirè expandit o EPS 

Aquest material és un plàstic amb textura esponjosa que és utilitzat en el sector de la construcció 

com a aïllament tèrmic. És rígid, blanc i escumat. Els números aproximen que un 98% del volum 

d’aquest material és aire i la resta és matèria sòlida.  

És atractiu pel sector perquè és un material inert, de manera que no reacciona amb altres 

elements, i innocu, tampoc és perjudicial pel medi ambient. No té tampoc valor nutricional per 

fons, bactèries o organismes vius, de forma que en redueix la seva aparició.  

És un tipus de material al que se li pot donar forma mitjançant un motlle durant el procés de 

fabricació, podent-lo comercialitzar així en forma de planxes per col·locar en façanes o cobertes 

o en plaques amb tetons per instal·lar el terra radiant. 

Com a propietats físiques, es caracteritza per ser un material extraordinàriament lleuger però 

alhora resistents, amb una densitat de 10 a 50 kg/m3. També treballa de manera excel·lent quan 

es parla d’ell com a aïllament tèrmic degut a aquest 98% d’aire en el volum que es comentava 

anteriorment. No és un material higroscòpic, no és capaç d’absorbir una gran quantitat d’aigua. 

Taula 11. Característiques tècniques del poliestirè expandit o EPS 

Propietat Valor Unitats 

Densitat 14 kg/m3 

Conductivitat 0,036 W/mK 

Capacitat calorífica 1210 J/kgK 

Espessor 20-100 mm 

Resistència tèrmica 0,5-2,75 m2K/W 
 

Nota: Dades extretes de la fitxa tècnica i la declaració de prestacions del fabricant DANOSA pel model DANOTHERM 

PLACA EPS. (Font: https://www.danosa.com/es-es/producto/danotherm-placa-eps/) 

 

Poliestirè extrudit o XPS 

El XPS comparteix moltes de les propietats que conformen també l’EPS, ja que la seva 

composició química és idèntica: un 95% de poliestirè i un 5% de gas d’escuma. L’única diferència 

es troba durant el procés de conformació, en que l’extrusió fa que el material produeixi una 

estructura de bombolles tancades que són les que converteixen el poliestirè extrudit en un 

aïllant tèrmic capaç de tolerar l’aigua sense perdre propietats ni eficiència.  

Un dels desavantatges que té aquest material és la inflamabilitat que té, per això es tracta amb 

ignifugants durant l’extrusió. Tot i així, és apte per construcció segons la norma europea 

EN13164. 

https://www.danosa.com/es-es/producto/danotherm-placa-eps/
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Degut a les seves propietats i la tolerància a l’aigua, se li ha donat molt ús en l’àmbit de la 

construcció. S’utilitza especialment en façanes i cobertes, i ha donat peu a la solució de la 

coberta invertida, en que es col·loca el material de forma exterior i per sobre l’impermeabilitzant 

de coberta, de manera que aquest no pateixi canvis bruscos de temperatura ni temporals. 

Taula 12. Característiques tècniques del poliestirè extrudit o XPS per aïllaments de coberta invertida i entre plantes 

Propietat Valor Unitats 

Densitat 34 kg/m3 

Conductivitat 0,029 W/mK 

Capacitat calorífica 1450 J/kgK 

Espessor 40-100 mm 

Resistència tèrmica 1,35-3,45 m2K/W 
 

Nota: Dades extretes de la fitxa tècnica i del certificat AENOR del fabricant URSA Ibérica Aislantes S.A. pel model XPS 

HR L. (Font: https://www.ursa.es/producto/ursa-xps-hr-l/) 

 

Taula 13. Característiques tècniques del poliestirè extrudit o XPS per aïllaments de façana 

Propietat Valor Unitats 

Densitat 30 kg/m3 

Conductivitat 0,033 W/mK 

Capacitat calorífica 1450 J/kgK 

Espessor 40-100 mm 

Resistència tèrmica 1,2-2,85 m2K/W 
 

Nota: Dades extretes de la fitxa tècnica i del certificat AENOR del fabricant URSA Ibérica Aislantes S.A. pel model XPS 

N-W E. (Font: https://www.ursa.es/producto/ursa-xps-n-w-e/) 

 

Llana de roca  

La llana de roca pertany a la família de les llanes minerals, i és fabricada a partir de roca 

volcànica. Se li dona ús principalment com a aïllament tèrmic i acústic i com a protecció passiva 

contra el foc degut a la seva estructura fibrosa que li permet allotjar aire immòbil en el seu 

interior. 

Per la seva fabricació, es fon la roca volcànica a més de 1600 graus en un forn i seguidament 

s’aboca a unes rodes que giren ràpidament, transformant-la en fibres degut a la força centrífuga. 

Seguidament es reuneixen les fibres per formar el “matalàs” de llana.  

Aquest material es sol deixar instal·lat en façanes, cobertes i per la part interior d’un fals sostre. 

També es sol posar en parets interiors que en ocasions separen zones habitables de la vivenda 

de zones amb risc de flama com podria ser el pàrquing, ja que és un material de classe A1 segons 

la classificació europea de reacció al foc, sinònim de ser no combustible i no contribuir al foc, 

com abans s’ha mencionat. 

Segons l’ús i la localització en l’habitatge que se li vulgui donar, el fabricant URSA ens presenta i 

recomana diferents opcions amb diferents propietats.  

Per exemple, per tot el que siguin aïllaments de coberta, es preveu l’ús del model “Manta papel”. 

 

https://www.ursa.es/producto/ursa-xps-hr-l/
https://www.ursa.es/producto/ursa-xps-n-w-e/
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Taula 14. Característiques tècniques de la llana de roca URSA Terra Manta Papel MRK40 

Propietat Valor Unitats 

Densitat 12 kg/m3 

Conductivitat 0,04 W/mK 

Capacitat calorífica 800 J/kgK 

Espessor 45-300 mm 

Resistència tèrmica 1,1-7,5 m2K/W 
 

Nota: Dades extretes de la fitxa tècnica i del certificat AENOR del fabricant URSA Ibérica Aislantes S.A. pel model 

Manta Papel MRK40. (Font: https://www.ursa.es/producto/ursa-terra-manta-papel-mrk-40/) 

 

Per un altre costat, en aïllaments de façana se sol utilitzar i recomanar el model “Mur Plus”, amb 

una conductivitat menor que el model per cobertes i una densitat més de dos vegades major. 

Taula 15. Característiques tècniques de la llana de roca URSA Terra Mur Plus P1203 

Propietat Valor Unitats 

Densitat 30 kg/m3 

Conductivitat 0,032 W/mK 

Capacitat calorífica 800 J/kgK 

Espessor 30-140 mm 

Resistència tèrmica 0,9-4,35 m2K/W 
 

Nota: Dades extretes de la fitxa tècnica i del certificat AENOR del fabricant URSA Ibérica Aislantes S.A. (Font: 

https://www.ursa.es/producto/ursa-terra-mur-plus-p1203/) 

 

Com a l’interior de l’habitatge podem suposar que totes les habitacions es trobaran a la mateixa 

temperatura, per l’aïllament entre aquestes es fa servir el model “Base”, que no presenta el 

recobriment que sí tenen els altres dos models. 

Taula 16. Característiques tècniques de la llana de roca URSA Terra Base 

Propietat Valor Unitats 

Densitat 16 kg/m3 

Conductivitat 0,037 W/mK 

Capacitat calorífica 800 J/kgK 

Espessor 50-200 mm 

Resistència tèrmica 1,35-5,4 m2K/W 
 

Nota: Dades extretes de la fitxa tècnica i del certificat AENOR del fabricant URSA Ibérica Aislantes S.A. (Font: 

https://www.ursa.es/producto/ursa-terra-base/) 

 

  

Figura 19. Detall del recobriment antihumitat present en el model “Mur Plus” 
(esquerra) i no present en el model “Base” (dreta). (Font: 
https://www.ursa.es/producto/ursa-terra-base/) 

https://www.ursa.es/producto/ursa-terra-manta-papel-mrk-40/
https://www.ursa.es/producto/ursa-terra-mur-plus-p1203/
https://www.ursa.es/producto/ursa-terra-base/
https://www.ursa.es/producto/ursa-terra-base/
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8.2. Disposició dels aïllaments 
 

Per augmentar la eficiència i la vida útil dels aïllaments, cal tenir ben present on cal posar-los i 

quin ús se’ls ha de donar.  

En el cas dels habitatges de PMP Prêt-à-Porter, per les 

façanes, els aïllaments i altres elements que la conformen, 

queden disposats a escala com s’indica en la Figura 9.  

Per la part que respecta a la placa de Pladur, aquesta pot tenir 

diferents propietats segons si s’ha d’aplicar en façanes i 

sostres de cambres humides, en habitacions i cambres seques, 

en acabats sota plaques en voladís o en pàrquings o zones 

amb risc d’incendi. 

Tenint en compte una temperatura de confort de 21ºC a 

l’hivern i de 26ºC a l’estiu a l’interior de l’habitatge segons les 

recomanacions de climatització i estalvi de l’ICAEN13, 21 i 25ºC 

en el cas del RITE, una mitjana exterior a Lleida a l’hivern de 

3ºC i a l’estiu de 28ºC, el perfil de temperatures al llarg de la 

façana seria del tipus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 Recomanacions de climatització i estalvi energètic. ICAEN. 
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Gràfica 2. Perfil de temperatures al llarg de la façana en clima d’hivern. 

Gràfica 3. Perfil de temperatures al llarg de la façana en clima d’estiu. 

Figura 20. Disposició dels aïllaments en 
façana ordenats d’exterior a interior. 
(Font: Disseny propi amb Allplan.) 

https://icaen.gencat.cat/es/energia/usos_energia/llar/climatitzacio/#:~:text=En%20verano%2C%20una%20temperatura%20de,se%20consume%20energ%C3%ADa%20en%20exceso
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Aquests càlculs s’han dut a terme amb els valors de 7,7W/m2K com a coeficient de convecció en 

parets interiors i 25 W/m2K com a coeficient de convecció en parets exteriors, tots dos valors 

extrets de la Guia de disseny i càlcul de l’aïllament tèrmic de conduccions, aparells i equips14. 

Per el cas de les cobertes planes i els forjats interiors, la disposició és la mostrada en la Figura 

21. El forjat sobre cambra sanitària i el forjat que actua com a coberta queden aïllats amb XPS i 

llana de roca per tal de minimitzar tant la calor que s’escapa per la coberta (que normalment és 

major que la que marxa per façana) com el fred que ens podria arribar des de la cambra sanitària. 

Tenint en compte les mateixes temperatures exteriors que abans de 28ºC a l’estiu i 3ºC a 

l’hivern, els gradients de temperatura en el forjat de cambra sanitària seran els següents:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 Guia de disseny i càlcul de l'aïllament tèrmic de conduccions, aparells i equips. IDAE. 
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Gràfica 4. Perfil de temperatures al llarg del forjat sanitari en clima d’hivern. 
(Font: Disseny propi.) 

Figura 2111. Disposició dels aïllaments en els diferents tancaments horitzontals de l’habitatge. (Font: 
Disseny propi amb Allplan.) 

https://www.certificadosenergeticos.com/wp-content/uploads/2017/02/documentos_10540_Diseno_y_calculos_aislamiento_AISLAM_GT3_07_01ee3c15.pdf
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Els càlculs i gràfiques anteriors s’han realitzat suposant una temperatura del subsol de 11ºC a 

l’hivern i de 15ºC a l’estiu. S’han agafat també els mateixos coeficients de convecció que en els 

càlculs anteriors. 

Per la part de coberta, el gradient de temperatures queda representat de la següent manera. 
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Gràfica 5. Perfil de temperatures al llarg del forjat sanitari en clima d’estiu. 
(Font: Disseny propi.) 

Gràfica 6. Perfil de temperatures al llarg de la coberta en clima d’hivern. 
(Font: Disseny propi.) 

Gràfica 7. Perfil de temperatures al llarg de la coberta en clima d’estiu. 
(Font: Disseny propi.) 
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En les gràfiques s’observa un comportament lineal dels perfils de temperatures per tal de 

simplificar el que es veu a simple vista però a la realitat no seria així. En les construccions 

horitzontals observem com la part en la que hi ha més variació de temperatura, degut a que la 

resistència tèrmica és major, és en les cambres d’aire de 10cm. Cal tenir en compte que per 

aquests càlculs s’ha pres com a àrea un valor de 1m2. 

Per veure més clarament com afecten els diferents tipus de tancaments de l’envolupant a les 

pèrdues de calor mensuals, ens servirem d’una de les gràfiques de resultats de la simulació.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queda vist, en la Figura 22, que la major part de les pèrdues vindria donada per els tancaments 

verticals de façana, amb una mitjana d’1kWh en els mesos d’hivern. Amb això ens adonem en 

quina de les parts de l’habitatge caldria centrar-nos primer per tal de poder reduir, en aquest 

cas, la demanda de calefacció a l’hivern. 

També ha quedat vist un parell de punts abans, que els estendards de demanda establerts per 

el Passive House Institute ja es compleixen, de manera que no seria necessari cap canvi en les 

construccions que conformen l’habitatge. Tot i que podrien fer-se canvis i afegir, per exemple, 

més centímetres de poliestirè extrudit o de llana de roca a la façana per minimitzar les pèrdues, 

això suposaria un gran canvi constructiu en els habitatges de PMP Prêt-à-porter cases, que 

reduiria l’espai interior dels habitatges o seria necessari ampliar la superfície constructiva per 

tal de mantenir l’espai interior intacte. Fins aquí hem comprovat el que l’empresa diu dels seus 

habitatges, que es construeixen en base a les recomanacions del Passive House Institute, de 

manera que compleixen amb escreix el que estableix el CTE i no es forcen a complir amb els 

estendards de l’Institut.  

Pèrdues per superfície portes 

Pèrdues per cobertes 

Pèrdues per superfície finestres 

Pèrdues per façana 

Pèrdues per tancaments horitzontals 

Pèrdues per infiltració 

Figura 22. Detall de les pèrdues mensuals en funció del tipus de superfície. (Font: Simulació amb OpenStudio) 
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9. Tipus de ponts tèrmics presents en la envolupant tèrmica 
 

Es coneix amb el nom de pont tèrmic,  aquella zona puntual o lineal de l’envoltant d’un habitatge 

en la que es transmet més fàcilment el calor o el fred degut a una variació de la resistència 

tèrmica. Es tracta de punts que trenquen la superfície aïllant i que solen aparèixer degut a canvis 

en la geometria de la envoltant o en canvis de materials. 

En el cas de l’habitatge, els ponts tèrmics es donen en perfils de finestres de ferro i alumini, al 

terra, en la part més propera a la façana exterior, en calaixos de persiana i en envans interiors 

en contacte amb murs de façana exteriors. 

Pel que respecta als perfils de les finestres i els calaixos de persiana, assumim, degut a la 

instal·lació dels nous perfils de PVC, que ja han estat tractats i minimitzats el màxim possible. 

Una de les solucions més conegudes actualment per la eliminació o la minimització dels ponts 

tèrmics en l’estructura dels habitatges és el SATE (Sistema d’Aïllament Tèrmic Exterior). Tal i com 

indica el nom, es tracta d’envoltar amb aïllant l’edifici, aconseguint un aïllament continu, sense 

ponts tèrmics i aplicant l’espessor necessari per l’habitatge sense haver de perdre espai interior.  

Aquest sistema agrupa una sèrie de productes i elements que interrelacionen entre si, complint 

cadascun la seva funció. 

Mitjançant aquest sistema es pot arribar a aconseguir un estalvi energètic en calefacció i aire 

condicionat, una impermeabilització de la façana i, comentada anteriorment, la eliminació de 

ponts tèrmics. 

Els components bàsics per aquest sistema  d’aïllament 

són: els perfils d’arrancat, que serviran per subjectar 

la primera fila de panells aïllants i cal situar-los a més 

de 15cm del terra; els panells d’aïllament, que poden 

ser els mateixos de poliestirè extrudit i llana de roca 

que s’utilitzen per interiors; el morter adhesiu, amb el 

que suportarem el panell aïllant fixant-lo a la paret a 

“matajuntes” amb altres plaques i procurant que no 

quedin forats entre ells; el morter de capa base i una 

malla de fibra de vidre, utilitzat el primer per recobrir 

i protegir l’aïllament i el segon instal·lat entre les dues 

capes de morter que aplicarem; i la imprimació, que 

s’encarrega de millorar la unió entre totes les capes 

mencionades.  

Una vegada aplicades totes les capes, al SATE se li pot donar un revestiment i un acabat amb 

morters de diferents tipus i colors o amb lloses d’aplacat, tal com ja fan a PMP Prêt-à-porter. 

L’inconvenient en el cas dels habitatges de PMP a l’hora d’aplicar el SATE, és que perdria un 

factor important com és el de la inèrcia tèrmica del formigó. Aquesta propietat fa que el formigó, 

al ser un material molt dens, emmagatzemi la calor i la conservi durant el dia, i la vagi alliberant 

de manera gradual durant la nit, permetent així un menor ús dels sistemes de calefacció o inclús 

refrigeració. 

Figura 23. Il·lustració de la secció d’una façana 
amb sistema SATE. (Font: 
https://www.leroymerlin.es/hazlo-tu-
mismo/consejos/todo-lo-que-se-necesita-saber-
para-un-aislamiento-sate  

https://www.leroymerlin.es/hazlo-tu-mismo/consejos/todo-lo-que-se-necesita-saber-para-un-aislamiento-sate
https://www.leroymerlin.es/hazlo-tu-mismo/consejos/todo-lo-que-se-necesita-saber-para-un-aislamiento-sate
https://www.leroymerlin.es/hazlo-tu-mismo/consejos/todo-lo-que-se-necesita-saber-para-un-aislamiento-sate
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Si finalment ens decidim per mantenir la disposició 

original dels aïllaments, cal també tenir en compte que 

en el punt d’unió entre forjats interiors i plaques de 

formigó de façana, se’ns presenta un gran pont tèrmic. 

Aquest pont tèrmic és el format en la zona on no hi ha 

aïllaments, llavors, el fred exterior o l’escalfor interior 

tenen una major facilitat per entrar o sortir de 

l’habitatge. És per aquesta raó en concret que, com 

s’observa en la Figura 24, s’hi col·loquen també 4 

centímetres del poliestirè extrudit per damunt la mènsula 

que recolza el forjat i al llarg d’un metre per sota la placa 

alveolar, de manera que, en el cas del fred exterior, 

aquest hagi de “recórrer” un major tram fins arribar a la 

zona desprotegida i no tingui tanta repercussió en la 

temperatura interior. El mateix procediment es duria a 

terme en el cas de que ens trobéssim amb un angular 

metàl·lic enlloc d’una mènsula.    

En la Figura 25 observem la variació de temperatura al llarg de la unió entre façana i forjat, 

mantenint quasi la mateixa temperatura al llarg de tota la envoltant interior.  

En el dibuix central, les línies de flux indiquen el sentit de les pèrdues de calor. Pel que respecta 

a la unió entre l’aïllament del terra i el de façana, s’hi marquen moltes línies de flux, però cal 

remarcar que la quantitat es deu a la manera de treballar del programa THERM i no té un 

significat respecte a les pèrdues, el que sí compta amb un significat és la llargada d’aquestes 

fletxes, que en la mateixa ubicació i voltants sí s’observa i es sinònim d’unes majors pèrdues de 

calor. Això queda remarcat en el dibuix de la dreta, on hi veiem un punt en què les pèrdues de 

calor es troben entre els 18 i els 21 Watts per cada metre quadrat. 

Figura 24. Detall del conjunt d’aïllaments 
entre plantes. (Font: Disseny propi amb 
Allplan.) 

Figura 2512. Detall del pont tèrmic entre façana i forjat. A l’esquerra, el mapa tèrmic de temperatures amb llegenda 
en graus Celsius, al mig, els vectors de flux, i a la dreta la magnitud del flux de calor amb llegenda en W/m2. (Font: 
Disseny propi. Simulació amb THERM7.8) 
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Comparant els resultats visuals obtinguts al programa THERM entre la Figura 25 i la Figura 26, 

veiem que si no presentem la solució d’aïllar la mènsula, un altre punt de pèrdues de calor 

apareix, també oscil·lant entre els valors de 18 a 21 Watts per metre quadrat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queda remarcat, en la Figura 27, com l’aïllament exterior de poliestirè extrudit fa que la placa 

de formigó de façana i la capa de compressió que actua com a forjat mantinguin una 

temperatura d’entre 9 i 15 graus i el fred exterior quedi fora. S’observen també certes pèrdues 

de calor entre els aïllaments de façana i de forjat. 

Per altra banda, fer el canvi al SATE representaria també haver de fer canvis en la ubicació dels 

premarcs de les finestres i en els aplacats i els acabats interiors i això afectaria sobre l’estètica 

que hi havia prevista per el actual client. 

Si es donés el cas de que un client es presentés amb la idea d’un habitatge passiu, llavors una de 

les opcions sí seria presentar-li el sistema SATE des de bon principi com a aïllament contra ponts 

tèrmics. 

 

Figura 26. Detall del pont tèrmic entre façana i forjat, sense aïllar la 
mènsula. A l’esquerra representada la construcció, a la dreta, el flux de 
pèrdues de calor. (Font: Disseny propi. Simulació amb THERM7.8) 

Figura 27. Detall del pont tèrmic entre façana i forjat amb aplicació de SATE, en aquest cas amb la capa de poliestirè 
extrudit a fora. A l’esquerra, el detall dels aïllaments, al mig, mapa tèrmic amb llegenda en graus Celsius, i a la dreta 
la magnitud del flux de calor amb llegenda en W/m2. (Font: Disseny propi. Simulació amb THERM7.8) 
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9.1. Càlcul dels ponts tèrmics presents 
 

Com s’ha dictat anteriorment, la major part dels ponts tèrmics d’un habitatge es dona en fronts 

de forjats, unions de coberta, cantonades de l’habitatge i buits de finestres. La importància de 

cadascun d’aquests ve donada segons la seva llargada i la seva transmitància tèrmica lineal. 

Aquests resultats poden calcular-se de forma manual o mitjançant softwares que ho facin 

automàticament.  

Manualment, la llargada del pont tèrmic de cantonades interiors, per exemple, s’aconseguiria 

multiplicant l’alçada estàndard de 3,28m per planta de PMP Prêt-à-porter per el nombre de 

cantonades interiors que hi ha tant en planta baixa 

com en planta primera, i això ens donaria una 

llargada de 13,12m que serà la que conforma el 

pont tèrmic. Mitjançant el software de l’ Eina 

Unificada Lider-Calener o HULC, que correspon a 

les sigles en castellà, s’ha modelat l’habitatge i s’ha 

calculat la longitud i transmitància tèrmica lineal 

de cada pont tèrmic, amb els resultats presentats 

en la Figura 28. 

Amb l’objectiu de plantejar-los en la simulació, s’han representat a l’arxiu que conté la 

geometria mitjançant unes superfícies d’una llargada igual a la del pont tèrmic i d’un metre 

d’amplada, que han estat dibuixades el més lluny possible de l’habitatge, per tal de que no hi 

provoquin ombres i s’ha establert que no puguin rebre radiació solar ni càrregues pel vent.  

 

  

 

 

 

 

 

Aquestes 5 superfícies indiquen cadascuna un tipus de pont tèrmic. Per ordre de més curt a més 

llarg: cantonades interiors (13,12m), fronts de forjats (26,91m), cantonades exteriors (39,36m), 

unió de cobertes (73,95m) i buits de finestres (98,6m).  

Servint-nos de la transmitància tèrmica lineal que ha calculat l’eina i de l’ample d’un metre de 

pont tèrmic que hem definit anteriorment, es calcula la resistència tèrmica de cada pont tèrmic 

amb l’equació: 

𝜑 [𝑚2𝐾/𝑊] =
1 [𝑚]

𝑇𝑇𝐿 [
𝑊

𝑚𝐾]
      (𝑒𝑞. 11) 

Ajudant-nos d’aquesta, obtenim: per les cantonades interiors, 17,03 m2K/W, per els fronts de 

forjats, 10 m2K/W, per les cantonades exteriors, 17,54 m2K/W, per les unions de coberta, 4,46 

m2K/W, i per els buits de finestres, 20 m2K/W. Aquests valors es definiran a l’arxiu de variables 

de OpenStudio.  

Figura 28. Retall de la pestanya de verificació de 
l’HE-1. (Font: Simulació amb HULC) 

Figura 29. Detall de la representació de ponts tèrmics en l’arxiu 
de geometria. (Font: Simulació amb SketchUp) 



Escola Politècnica Superior Universitat de Lleida Treball de Fi de Grau 

36 
 

10.    Demanda de l’habitatge 
 

Amb l’objectiu de que el software OpenStudio ens calculi la demanda, cal haver definit 

prèviament tots els paràmetres claus que conformen l’habitatge, com:  

- l’horari d’ocupació de l’habitatge i les temperatures de calefacció i refrigeració de 

l’habitatge en les corresponents estacions; 

- els tipus de construccions i materials que les conformen, mitjançant les dades de les 

taules anteriors; 

- les càrregues presents en l’habitatge, com la que correspon al nombre de persones que 

hi habitaran. En aquest habitatge de 4 habitacions, el DB HE Ahorro de energía estableix 

una ocupació de 5 persones, de manera que per 165m2 habitables hi correspondrà una 

càrrega de 33m2/persona; 

 

 

 

 

- un cabal mínim de ventilació per persona, que en locals secs com habitacions serà de 

4l/s, i en locals humits com banys correspon a 8l/s, amb un mínim total de 33l/s per 

casos d’habitatges amb tres o més habitacions; 

 

 

 

 

 

 
 

 
- càrregues d’aire ideals, amb les que acabarem d’estudiar el rendiment de l’habitatge 

sense haver de modelar un sistema de climatització complet, tan sols utilitzant les 

temperatures de calefacció i refrigeració abans mencionades, i que seran les 

responsables del càlcul de la demanda de l’habitatge. 

Una vegada fets tots aquests passos previs, podem executar la simulació de l’habitatge original 

i veure els valors de demanda que ens retorna el software. 

 

 

 

OpenStudio ens dona uns resultats de 16,61kWh/m2 per refrigeració i 18,91kWh/m2 per 

calefacció. Fets els retocs pertinents en les fusteries, s’obté el valor que ja hem vist prèviament. 

  

Figura 32. Taula de resultats de demanda de l’habitatge original. (Font: Simulació amb OpenStudio) 

Figura 33. Taula de resultats de demanda de l’habitatge una vegada fets els canvis pertinents. (Font: Simulació amb 
OpenStudio) 

Figura 30. Valors mínims d’ocupació de càlcul en ús residencial privat. 
(Font: DB HE Ahorro de energía. Anejo F Tabla A.) 

Figura 31. Cabals mínims per ventilació de cabal constant en locals 
habitables. (Font: DB HS Salubridad. Sección HS3 Apartado 2.) 
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Aquests 14,74kWh/m2 de refrigeració i els 14,79kWh/m2 de calefacció ja compleixen amb un 

dels paràmetres dels habitatges passius. 

A més d’aquests dos valors, OpenStudio també deixa indicats quins són els dies en que s’obté la 

màxima demanda de calefacció i refrigeració i el valor que pren aquesta. Per aquest habitatge i 

les condicions definides, obtenim a dia 22 de desembre una demanda pic de calefacció de 

8007,17W, i a dia 19 de juliol una demanda pic de refrigeració de 7054,41W. Podem observar, 

en les gràfiques següents, com queden distribuïts els pics de les demandes de climatització 

segons els mesos de l’any. 

 Ara, una vegada calculada les demandes de calefacció i refrigeració de l’habitatge, es procedeix 

al càlcul de la demanda energètica per la producció d’aigua calenta sanitària. Aquest càlcul es 

durà a terme seguint el Anejo H del Documento Básico de Ahorro de Energía i els paràmetres 

que aquest ens indica. 

Com hem vist en la Figura 30, uns dels primers valors que estableix és la ocupació mínima de 

l’habitatge, que en aquest cas serà de 5 persones. Un altre, és el comentat també prèviament, 

una demanda de 28l/dia·persona d’aigua calenta sanitària a 60ºC. No ens faran falta els factors 

de centralització ja que no es tracta d’un habitatge multifamiliar, ni serà necessari un càlcul per 

una temperatura diferent a la de referència.  

Ens servirem també de la tabla a del Anejo G, que indica la temperatura diària mitjana mensual 

en graus d’aigua freda de xarxa segons les capitals de províncies, en aquest cas, Lleida. 

 

Gràfica 8. Pics de demanda de calefacció segons els mesos de l’any. (Font: Simulació amb OpenStudio.) 

Gràfica 9. Pics de demanda de refrigeració segons els mesos de l’any. (Font: Simulació amb OpenStudio.) 
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Com la localitat en la que ens trobem no és Lleida, sinó Les Borges Blanques, cal dur a terme un 

càlcul de correcció de la temperatura diària mitjana mensual de l’aigua freda de xarxa (TAFY) 

mitjançant la següent expressió, extreta també del Anejo G del DB HE. 

𝑇𝐴𝐹𝑌 = 𝑇𝐴𝐹𝐶𝑃 − 𝐵 · 𝐴𝑍     (𝑒𝑞. 12) 

On: 

TAFCP és la temperatura mitjana mensual d’aigua freda de la capital de província; 

B és un coeficient de valor 0,0066 per els mesos d’octubre a març i 0,0033 per els mesos d’abril a 

setembre; 

AZ és la diferència entre l’altitud de la localitat i la de la capital de província. 

 

Taula 17. Temperatura de l’aigua freda de xarxa a Les Borges Blanques, en ºC. 

Gen Feb Mar Abr Mai Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

6,2 8,2 9,2 11,6 14,6 16,6 19,6 18,6 16,6 13,2 9,2 6,2 

 

Els resultats obtinguts sobre la temperatura diària mitjana mensual de l’aigua freda de xarxa a 

Les Borges Blanques són els mostrats en la Taula 17. Amb aquest recull de dades, és possible 

calcular l’energia mensual en kWh necessària per la producció d’ACS de l’habitatge mitjançant 

una fulla de càlcul.  

  

Figura 34. Extracte de la tabla a-Anejo G amb les temperatures diàries mitjanes mensuals d’aigua freda de xarxa. 
(Font: Documento Básico de Ahorro de Energía. Anejo G.) 

Mes Dies Usuaris Rati (l/pers) Qdiari (l/dia) Qmensual (l/mes) T. ACS (ºC) T. Xarxa (ºC) T. Final (ºC) Emensual (kWh)

Gener 31 5 28 140 4340 60 7 53 266,8

Febrer 28 5 28 140 3920 60 9 51 231,9

Març 31 5 28 140 4340 60 10 50 251,7

Abril 30 5 28 140 4200 60 12 48 233,9

Maig 31 5 28 140 4340 60 15 45 226,5

Juny 30 5 28 140 4200 60 17 43 209,5

Juliol 31 5 28 140 4340 60 20 40 201,4

Agost 31 5 28 140 4340 60 19 41 206,4

Setembre 30 5 28 140 4200 60 17 43 209,5

Octubre 31 5 28 140 4340 60 14 46 231,6

Novembre 30 5 28 140 4200 60 10 50 243,6

Desembre 31 5 28 140 4340 60 7 53 266,8

2779,6

Figura 35. Càlcul de la demanda energètica mensual en kWh destinada a la producció d’ACS. (Font: Fulla de càlcul 
pròpia.) 
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S’obté una demanda anual total per la producció d’ACS de 2779,6kWh. Vist en una gràfica 

l’energia necessària per dia, suposant que és constant per cada dia del mes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per tal de tenir els resultats amb les mateixes unitats, el producte de les demandes de calefacció 

i refrigeració per superfície habitable resultarà en 2440,35kWh i 2432,1kWh, respectivament. 
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Gràfica 10. Energia diària necessària per la producció d’ACS. (Font: Fulla de càlcul 
pròpia.) 
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11.    Previsió de les instal·lacions de climatització 
 

El pas següent al càlcul de la demanda energètica de l’habitatge segons el seu posicionament i 

la seva zona climàtica és definir amb quins sistemes comptarà per la producció de calefacció, 

refrigeració, aigua calenta i electricitat i saber quina potència tindran aquests. 

Com en tots els habitatges, aquesta demanda de calefacció o refrigeració serà variable segons 

l’estació de l’any o les hores del dia en les que ens trobem. Aquest ús energètic anual, pot ser 

compensat mitjançant la instal·lació d’un sistema de plaques fotovoltaiques, que podria o no 

estar connectat a la xarxa elèctrica municipal.  

A més a més de la potència i el consum que aquests sistemes tinguin, en el cas de tenir una 

àmplia parcel·la caldria estudiar quina és la millor orientació de l’habitatge per així maximitzar 

els guanys energètics i la llum natural degut al sol incident i estalviar així en il·luminació tot l’any 

i calefacció a l’hivern. Degut a la condició de respectar l’emplaçament i disseny de l’habitatge 

que s’ha formulat en un principi, no tindrem l’oportunitat de realitzar-hi canvis, però considerem 

que l’equip de PMP Prêt-à-porter ja ha dut a terme l’estudi d’emplaçament i han conclòs que la 

proposada és la millor amb la parcel·la que hi ha disponible. 

A tot això, és important respectar les mesures de confort d’un habitatge i els seus habitants. 

Entre aquestes mesures trobem: 

- Una temperatura de confort d’entre 22 i 26ºC, essent aquest rang el que caldria obeir 

per maximitzar l’estalvi energètic. 

- Un nivell d’humitat proper al 50%, ja que afecta en gran mesura a la sensació tèrmica 

d’una persona. Si aquest és alt, en un dia de calor això impediria que les persones 

poguessin perdre calor a través de la suor, i si és baix, el nostre organisme podria 

respondre amb una deshidratació.  

- La qualitat de l’aire, ja que aquest conté una gran multitud de substàncies que són 

perjudicials. Per això també són molt útils els sistemes de recuperació de calor i els de 

ventilació mecànica, que extreuen l’aire viciat de l’habitatge.  

- Una bona il·luminació natural durant el dia seria l’últim dels paràmetres importants. 

Aquesta il·luminació solar ens ajudarà a produir vitamina D i ens proporcionarà benestar 

de manera inconscient. 

Vist tot el que cal tenir present, començarem aquesta part de l’estudi presentant els equips de 

calefacció i refrigeració que més renom tenen actualment al mercat i els que més solen utilitzar 

des de l’empresa, per tal de facilitar també la compra d’aquests. 
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11.1. Sistemes de calefacció 
 

Segons la secció HE2 present en el RITE, es defineixen les instal·lacions tèrmiques de calefacció 

com aquelles que compten amb processos que controlen només la temperatura de l’aire dels 

espais amb càrrega negativa, sinònim d’escalfar-los.  

Amb la idea comentada anteriorment de fixar-nos només en els sistemes punters i amb 

proveïdors més propers a l'empresa, podem reduir les opcions als sistemes de calefacció 

geotèrmics, aerotèrmics i de col·lectors solars, tots ells amb un sistema emissiu per terra radiant 

hidràulic. 

El principi bàsic del terra radiant hidràulic, consisteix en la impulsió d’aigua a mitjana 

temperatura, uns 35 graus a l’hivern i 16 a l’estiu, a través d’un circuit de canonades de polietilè. 

Quan el sistema funciona com a calefactor, l’aigua circula per les canonades cedint el calor a les 

capes de morter i paviment que té damunt per radiació i conducció, en major grau. Per altra 

banda, quan funciona com a refrigerador, l’excés de calor de les estàncies és absorbit a través 

del paviment i la capa de morter fins les canonades, aquesta vegada omplertes amb aigua freda, 

amb l’objectiu de dissipar-lo cap a l’exterior. 

Tot i ser un sistema que compta amb molts avantatges, com una distribució de temperatura 

uniforme, un elevat confort i baixes emissions de CO2, un dels seus principals inconvenients és 

que compta amb una gran inèrcia tèrmica, sinònim de necessitar d’un gran temps per escalfar-

se o refredar-se i que per aquesta raó hauria d’estar treballant contínuament. 

Tot seguit, es presenten les opcions comentades amb anterioritat i els pressupostos a tenir en 

compte segons el tipus d’instal·lació. 
 

11.1.1. Geotèrmia amb terra radiant 
 

Actualment, una de les instal·lacions més eficients pel que fa a la climatització és l’aprofitament 

de l’energia geotèrmica, degut a que l’extracció es duu a terme en el subsol, on la temperatura 

és més estable que en l’exterior. Aquesta instal·lació ens podria donar un COP (coeficient de 

rendiment o “coefficient of performance” en anglès) entre 4 i 6, però per aquest tipus 

d’instal·lació és necessària una gran inversió inicial.  

Parlem d’energia geotèrmica quan ens referim a tota aquella energia continguda a l’interior de 

la terra, incloent les aigües subterrànies i descartant mars i rius superficials. Segons la 

profunditat a la que instal·lem els pous geotèrmics, la temperatura i l’entalpia dels materials 

poden variar, donant lloc a tres tipus d’usos diferents per aquest tipus de sistemes. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 36. Estructura terrestre i gradient geotèrmic terrestre. (Font: 
http://culturacientificairene.blogspot.com/2015/11/tema-1-nuestro-
planeta-la-tierra.html)  

http://culturacientificairene.blogspot.com/2015/11/tema-1-nuestro-planeta-la-tierra.html
http://culturacientificairene.blogspot.com/2015/11/tema-1-nuestro-planeta-la-tierra.html


Escola Politècnica Superior Universitat de Lleida Treball de Fi de Grau 

42 
 

- Si la temperatura terrestre amb la que treballarem és superior als 150ºC (423K) es diu 

que és una instal·lació geotèrmica d’alta temperatura, i se sol enfocar a la producció 

d’electricitat. 

- Si ens trobem entre els 100ºC (373K) i els 150ºC es considera una instal·lació de mitjana 

temperatura, i pot ser utilitzada tant per generació elèctrica com per utilització tèrmica 

industrial. 

- Per acabar, si ens la temperatura està entre els 0ºC (273K) i els 100ºC, parlem 

d’instal·lacions de baixa temperatura, que són les que es fan servir per la producció 

d’aigua calenta sanitària i calefacció. 

Així doncs, la part residencial queda encarada a l’energia geotèrmica de baixa temperatura.  

Una vegada sabut el rang de temperatures en el que treballarem, també cal saber que la 

temperatura del subsol es manté estable al voltant de 15 graus entre els 5 i els 10 metres de 

profunditat, augmentat després aproximadament 3 graus cada 100 metres verticals. Llavors, per 

obtenir una temperatura de treball d’entre 15 i 20 graus, haurem de buscar una profunditat de 

fins a 150 metres. Aquesta temperatura de treball establerta ens servirà per generar calor a 

l’hivern, ja que el subsol estarà més calent que l’ambient, i fred a l’estiu, ja que la temperatura 

de l’aire exterior serà bastant superior a la de treball. 

Instal·lació i procés 
Per a l’aprofitament màxim d’aquesta temperatura del subsol, està vist que la millor solució 

actualment és la excavació i el posterior enterrament d’uns conductes prims de polietilè pels 

que s’hi  fa circular una barreja anticongelant d’aigua i glicol. La barreja viatjarà pels tubs 

soterrats absorbint el calor terrestre fins arribar a una bomba de calor geotèrmica.  

El procés dut a terme dins la bomba de calor per la generació de calor és el següent: 

1. A la temperatura terrestre, el líquid anticongelant arriba a l’evaporador on s’hi troba un 

fluid refrigerant (com R134a, R410A o R32, com a alternativa ecològica a l’R410A) a una 

temperatura més baixa. 

2. Es duu a terme un intercanvi de calor entre els dos líquids degut a la proximitat entre 

tubs, fent que el líquid refrigerant s’escalfi i s’evapori. 

3. El fluid refrigerant en estat gasós passa ara per un compressor que augmenta la seva 

pressió, escalfant-lo així fins una temperatura entre 60 i 90 graus. 

4. A aquesta temperatura, el refrigerant evaporat entra al condensador, on es fa circular 

prop de les canonades d’aigua, fent-la escalfar i que aconseguint així l’aigua que 

circularà posteriorment pels tubs que conformen el terra radiant. Seria recomanable 

que la bomba comptés també amb acumulador d’aigua calenta sanitària per tenir així 

un doble aprofitament de la instal·lació. 

5. Una vegada feta la funció d’escalfar l’aigua, el refrigerant perd temperatura i recupera 

l’estat líquid, per passar així per una vàlvula d’expansió i tornar a l’evaporador per 

repetir el cicle.  

Per altra banda, quan s’ha de dur a terme el cicle de refrigeració, el procés és: 

1. La barreja anticongelant queda refredada (respecte la temperatura de l’ambient a 

l’estiu) i arriba primer al condensador, contràriament al que passava per la calefacció. 

2.  Al condensador s’intercanvia la calor entre la barreja i el fluid refrigerant, aquesta 

vegada començant en estat gasós a alta temperatura. D’aquesta manera es refreda i es 

condensa. 
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3. El refrigerant passa per la vàlvula d’expansió, disminuint-se la seva pressió i per tant la 

temperatura. 

4. Una vegada refrescat completament, el fluid arriba a l’evaporador, on absorbeix la calor 

dels circuits de calefacció, augmentant la seva temperatura i evaporant-se. 

5. Sortit de l’evaporador, torna a circular per el compressor, recuperant la pressió, 

temperatura i estat inicials per tornar a iniciar el cicle. 

Ara bé, tot i que el cicle que es durà a terme a la bomba de calor serà el mateix, la instal·lació 

pot ser de dos tipus diferents, horitzontal o vertical. El tipus d’instal·lació depèn en una gran part 

del terreny que tinguem disponible. 

Geotèrmia horitzontal 

Per dur a terme la instal·lació geotèrmica horitzontal, és 

necessari tenir una parcel·la suficientment ampla com per 

poder realitzar un enterrat de tubs proper a l’habitatge. 

Aquest sistema, consisteix en estendre una espècie de 

cablejat format per tubs a una profunditat d’entre 1 i 2 

metres, mantenint una distància entre tubs de 33cm.  

En aquest cas, el clima té molta influència, ja que el terreny 

ens servirà com a acumulador d’energia solar, de manera que 

aquesta escalfor solar i terrestre treballin conjuntament.  

Aquesta alternativa és una instal·lació més senzilla i 

econòmica, el qual és un factor de pes per la presa de decisió 

del client. A més, és la manera d’obtenir energia geotèrmica 

en el cas de que la perforació no sigui viable en el nostre 

terreny. 

Com a inconvenients, caldria veure anteriorment si el nostre terreny compta amb un pendent 

superior al 25%. En cas de superar-ho, no es podria dur a terme la instal·lació. És necessària com 

he dit abans, una àmplia parcel·la, i al no buscar profunditat és més fàcil poder-hi provocar un 

trencament ja que tampoc pot pavimentar-se posteriorment. 

Geotèrmia vertical 

Per aquest cas, es fan una o varies perforacions amb 

profunditats d’entre 25 i 150 metres (a major profunditat, 

major temperatura) i diàmetres d’uns 10-15 centímetres. 

En habitatges en què els fonaments es fan amb pilars de 

formigó armat, es poden aprofitar aquests pilars per col·locar-

hi les sondes tal i com s’observa en la imatge. En el cas dels 

habitatges de PMP Prêt-à-Porter, no es fa una cimentació 

prèvia sinó que s’instal·la com a fonamentació un tipus de 

peces en forma de lletra “U” on queden recolzades les 

plaques, llavors, no hi hauria manera d’aprofitar aquests 

fonaments per els tubs d’anticongelant i caldria fer uns forats 

exclusius per aquest ús. 

 

Figura 37. Instal·lació de geotèrmia 
horitzontal. 
(Font:https://instalacionesyeficiencia
energetica.com/calefaccion-por-
geotermia/)  

Figura 38. Instal·lació de geotèrmia 
vertical. (Font: 
https://instalacionesyeficienciaenerg
etica.com/calefaccion-por-
geotermia/)  

https://instalacionesyeficienciaenergetica.com/calefaccion-por-geotermia/
https://instalacionesyeficienciaenergetica.com/calefaccion-por-geotermia/
https://instalacionesyeficienciaenergetica.com/calefaccion-por-geotermia/
https://instalacionesyeficienciaenergetica.com/calefaccion-por-geotermia/
https://instalacionesyeficienciaenergetica.com/calefaccion-por-geotermia/
https://instalacionesyeficienciaenergetica.com/calefaccion-por-geotermia/
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Respecte el sistema anteriorment comentat, la diferència resultaria en que és un sistema més 

eficient i no necessita d’una gran parcel·la (que en la majoria de casos dels clients no es té), però 

alhora és també més car. 

Prestacions de la instal·lació i desglossament del pressupost 
Degut a les limitacions que s’han plantejat anteriorment pel sistema de captació horitzontal, 

acotarem l’estudi tan sols al sistema vertical. Amb el mateix objectiu, també es plantejarà un 

sistema de producció d’ACS a més de calefacció i refrigeració. 

Així doncs, per un habitatge com el que es presenta a Les Borges Blanques, amb un espai 

habitable de 165m2 aproximadament, una demanda pic de calefacció de 8kW, de refrigeració 

de 7kW i suposant 1kW pic de demanda d’ACS per 5 persones, el dimensionament és el següent: 

- Per a la bomba de calor geotèrmica, agafarem la potència més desfavorable (donat que 

les demandes no es donaran simultàniament) i li sumarem la necessària per ACS, per 

obtenir la potència mínima que ha de tenir aquesta. 

𝑃𝑜𝑡è𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎: 𝑃𝐵 = 𝑃𝐶 + 𝑃𝐴𝐶𝑆 = 8,007𝑘𝑊 + 1𝑘𝑊 = 9,007𝑘𝑊      (𝑒𝑞. 13) 

De manera que necessitarem una bomba de calor que ens pugui donar aproximadament 9kW 

de potència per cobrir el moment de demanda màxima. Fent una recerca dels models i els 

fabricants que es troben al mercat actual, es parla dels més punters, Thermia, líders en equips 

de geotèrmia i amb més de 40 anys d’experiència. Entre els seus diferents models tenim el 

Therma Calibra, el més assequible dels disponibles.  

 

 

 

 

 

 

 

Degut a la potència mínima que necessitem per la bomba de calor, haurem d’optar per el model 

de 12kW, amb un coeficient de rendiment estacionari SCOP de 5,8, un volum d’acumulació 

d’aigua de 260l i un COP per aquest de 2,7. 

Una vegada escollit el model de bomba de calor, passem a dimensionar la captació geotèrmica. 

Per això, necessitarem del COP de la bomba de calor en calefacció i suposarem que la potència 

d’extracció tèrmica del subsol és de 50W per metre vertical de perforació. 

𝑃𝑜𝑡è𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎: 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑠 =
𝑃𝐵

𝑆𝐶𝑂𝑃
=

9,007

5,8
= 1,55𝑘𝑊     (𝑒𝑞. 14) 

𝑃𝑜𝑡è𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖ó: 𝑃𝑐𝑎𝑝𝑡 = 𝑃𝐵 − 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑠 = 9,007 − 1,55 = 7,45𝑘𝑊     (𝑒𝑞. 15) 

𝑀𝑒𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙𝑠 =
𝑃𝑐𝑎𝑝𝑡

𝑃𝑠𝑢𝑏𝑠𝑜𝑙

=
7450 𝑊

50 𝑊/𝑚
= 149 𝑚     (𝑒𝑞. 16) 

 

Figura 39. Extracte del catàleg del model Therma Calibra. (Font: https://thermia.com/products/ground-source-heat-
pumps/thermia-calibra/)  

https://thermia.com/products/ground-source-heat-pumps/thermia-calibra/
https://thermia.com/products/ground-source-heat-pumps/thermia-calibra/
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Tenint en compte que un pou pot tenir una profunditat màxima de 150m, es viable realitzar-ne 

només un.  

Pel que respecta a l’aigua calenta sanitària, el volum de l’acumulador que ve incorporat amb la 

bomba de calor ja supera la demanda de litres diaris d’ACS que veiem en la Figura 25, de manera 

que no serà necessari un càlcul afegit. 

El que sí serà necessari és un càlcul que tingui com a objectiu el dimensionament de 

l’acumulador d’inèrcia, i això es pot fer, establint un rati de 30l per cada kW de bomba de calor: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚 𝑑′𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑′𝑖𝑛è𝑟𝑐𝑖𝑎: 𝑉𝑖 = 𝑃𝐵 · 𝑅ò𝑝𝑡𝑖𝑚 = 9,007 𝑘𝑊 · 30
𝑙

𝑘𝑊
≈ 270 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑒𝑠    (𝑒𝑞. 17) 

Per tant, seleccionarem un acumulador d’inèrcia amb un volum de 270l, en aquest cas del 

fabricant Lasian i el seu model de dipòsit Inerplus ACS 300. 

 

 

 

 

 

 

Com hem comentat, el calor i el fred es donaran des d’un sistema de terra radiant per aigua amb 

un cost mitjà d’uns 50€/m2. 

També cal valorar els preus dels pous d’extracció i el material necessari per aquests. En el web 

geotermiavertical.es, deixen indicat un preu d’entre 35 i 65€/m de perforació, entre els que 

agafarem un valor mitjà de 50€/m. Aquest preu inclouria transport, muntatge, desmuntatge 

d’equips, perforació de fins a 150m per la instal·lació de la sonda, morter geotèrmic per 

aplicacions geotèrmiques, sonda geotèrmica simple certificada, instal·lació fins la sala tècnica, 

líquid anticongelant i taxes pel projecte. 

Finalment, es pot desglossar ja el pressupost d’aquest tipus d’instal·lació de geotèrmia vertical. 

Taula 18. Pressupost final d’una instal·lació de captació geotèrmica vertical. 

  

 Quantitat Preu unitat (€) Preu (€) 

Thermia Calibra 12 1 unitat 8279,00 8279,00 

Dipòsit ACS 1 unitat - - 

Lasian Inerplus ACS 300 1 unitat 1114,05 1114,05 

Terra radiant i refrescant 165m2 50€/m2 8250 

Pous d’extracció i instal·lació 150m 50€/m 7500 

TOTAL   25143,05 

Figura 40. Característiques dels models Inerplus del fabricant Lasian. (Font: 
https://lasian.es/interacumuladores/depositos-de-inercia/inerplus-acs/)  

https://lasian.es/interacumuladores/depositos-de-inercia/inerplus-acs/
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11.1.2. Aerotèrmia amb terra radiant 
 

El terra radiant és un dels sistemes de calefacció que, en l’actualitat, més confort tèrmic 

presenta, i, combinat amb l’aerotèrmia, és capaç de proporcionar un alt rendiment energètic 

juntament amb un gran estalvi energètic.  

Aquest sistema permet, mitjançant un procés d’intercanvi de calor, extreure fins un 75% 

d’energia de l’aire exterior per tal de convertir-la en calefacció, refrigeració o aigua calenta. Avui 

en dia és considerat el sistema més eficient del mercat, tenint en compte que per cada kWh que 

utilitza, en genera entre uns 3 i 4 kWh d’energia calorífica per mitjà d’una bomba de calor aire-

aigua.  

Instal·lació i procés 
L’aerotèrmia utilitza una bomba de calor que escalfa l’aigua gràcies a l’intercanvi de calor amb 

l’exterior, de manera que permet generar, de la mateixa manera que la geotèrmia, calefacció, 

refrigeració i ACS. 

Dins la bomba de calor, amb circuit d’evaporador, compressor, condensador i vàlvula 

d’expansió, s’hi fa circular un fluid refrigerant. El primer pas, és la recollida de l’aire exterior 

mitjançant una unitat a l’exterior de l’habitatge que transfereix l’aire a l’interior de la bomba. El 

següent pas es duu a terme a l’evaporador, on el refrigerant absorbeix la calor de l’aire i 

s’evapora. Tot seguit, aquest vapor viatge per el compressor augmentant així la seva pressió i 

temperatura fins arribar al condensador, on acaba cedint aquesta calor de la temperatura a 

l’aigua, que serà usada per la calefacció amb terra radiant i l’ACS. Per acabar, circula per la 

vàlvula d’expansió i es disminueix la seva temperatura i pressió, tornant a l’estat inicial. 

Prestacions de la instal·lació i desglossament del pressupost 
El dimensionament del sistema d’aerotèrmia amb terra radiant, es durà a terme d’una manera 

similar al que s’ha fet prèviament per els càlculs del pressupost de geotèrmia, i estarà format 

pels elements: bomba de calor amb acumulador d’ACS integrat, bomba de recirculació de 

l’aigua, acumulador d’inèrcia i sistema de terra radiant. 

Primer que tot, ens ajudarem dels valors de demanda de calefacció i refrigeració i aigua calenta 

sanitària per saber la potència mínima necessària que haurà de tenir la bomba de calor. En 

aquest cas i igual que abans, necessitarem: 

𝑃𝑜𝑡è𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎: 𝑃𝐵 = 𝑃𝐶 + 𝑃𝐴𝐶𝑆 = 8𝑘𝑊 + 1𝑘𝑊 = 9𝑘𝑊    (𝑒𝑞. 19) 

Sabuda la potència necessària a cobrir, en disposarem a buscar una bomba de calor aire-aigua 

que compleixi amb aquest paràmetre. En aquest cas, l’equip escollit serà el model Aquarea T-

CAP All in One amb fluid refrigerant R410A, del fabricant Panasonic. 

Taula 19. Característiques del model Aquarea T-CAP All in One KIT-AXC09HE5-CL. 

 Valor Unitat 

Capacitat calorífica 9 kW 

Capacitat frigorífica 7 kW 

COP 4,84 - 

EER 3,17 - 

Volum acumulador 185 l 

SCOP acumulador 2,75 - 
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S’ha escollit aquest equip perquè, a més de la proximitat i la confiança del proveïdor amb 

l’empresa, combina la generació de calefacció i refrigeració amb la d’aigua calenta sanitària, 

complint amb les demandes de potència de calefacció i de volum d’ACS. 

Amb l’objectiu de reduir el nombre d’arrencades i parades de la bomba de calor i allargar així la 

vida útil del conjunt, s’instal·larà paral·lelament un acumulador d’inèrcia com el del sistema de 

captació geotèrmica. 

Per el dimensionament del terra radiant, es faran servir els mateixos nombres que per la 

instal·lació de geotèrmia vertical. A més, no es tindrà en compte la instal·lació dels equips ja que, 

a diferència del sistema de geotèrmia, els propis operaris de l’empresa s’encarreguen d’això. 

Taula 20. Pressupost final d’una instal·lació d’aerotèrmia amb terra radiant. 

 Quantitat Preu unitat (€) Preu (€) 

Aquarea T-Cap All in One 1 unitat 8395 8395 

Lasian Inerplus ACS 300 1 unitat  1114,05 1114,05 

Terra radiant i refrescant 160m2 50€/m2 8250 

TOTAL   17759,05 
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11.1.3. Col·lectors solars amb terra radiant 
 

No es descarta tampoc l’opció d’instal·lar uns col·lectors solars de baixa temperatura per tal 

d’ajudar amb la producció de l’aigua calenta sanitària i per el sistema de terra radiant. Per tal de 

dissenyar els col·lectors hauríem de tenir en compte la demanda de calefacció i aigua calenta 

que volem cobrir i les limitacions superficials que tenim (en el cas de voler-los instal·lar a la 

coberta). A més a més caldria tenir un sistema convencional per assegurar la producció de l’aigua 

calenta en mesos d’hivern que segurament hi hagi més demanda i menys hores de sol. 

Instal·lació i procés 
Els captadors solars plans funcionen aprofitant l’efecte hivernacle, on el vidre actua com a filtre 

per certes longituds d’ona de la llum solar, deixant pas a la llum visible i obstruint-lo per les ones 

infraroges amb menor aportació energètica. 

La radiació solar visible que rep el col·lector solar escalfa la placa col·lectora, que al mateix 

temps, es converteix en emissora de radiació infraroja. Aquesta radiació infraroja queda 

“atrapada” dins el recinte de la caixa del col·lector, escalfant-la així per sobre la temperatura 

exterior. 

A més, dins aquesta caixa del col·lector hi circula per uns conductes un fluid caloportador que 

s’escalfa i transporta aquesta energia tèrmica cap a l’acumulador, on prèviament s’hi 

emmagatzema l’aigua freda provinent de la xarxa municipal. En aquest acumulador, s’hi realitza 

la transferència de calor entre el fluid caloportador i l’aigua, escalfant així l’aigua freda i 

refredant el fluid, que retorna al col·lector. 

L’aigua calenta emmagatzemada a l’acumulador passa per una vàlvula mescladora, que permet 

maximitzar el rendiment barrejant l’aigua de l’acumulador amb aigua freda, fixant així una 

temperatura de sortida.  

Prestacions de la instal·lació i desglossament del pressupost 
Per començar, és necessari buscar en el Documento de Apoyo al DB HE quina zona climàtica 

correspon al municipi en qüestió. En el cas de les Borges Blanques, província de Lleida, surt 

indicat que pertany a la zona climàtica III. Per aquesta zona climàtica, la secció 4 del DB HE 

estableix que amb una demanda d’ACS de l’habitatge d’entre 50 i 5000 litres diaris, cal presentar 

una cobertura solar mínima del 50%, tot i que intentarem cobrir el 100% d’aquesta demanda. 

Un altre dels paràmetres a tenir en compte, és la inclinació d’aquests col·lectors solars. Per la 

ubicació a Lleida, una inclinació òptima dels panells serien 37 graus, segons la guia de 

tarifagasluz.com. 

Tot seguit, es calcula la demanda energètica diària a cobrir: 

Mes Dies Usuaris Rati (l/pers) Qdiari (l/dia) T. ACS (ºC) T. Xarxa (ºC) T. Final (ºC) Ediaria (kWh/dia) Ediaria (MJ/dia)

Gen 31 5 28 140 60 6,2 53,8 8,7 31,5

Feb 28 5 28 140 60 8,2 51,8 8,4 30,3

Mar 31 5 28 140 60 9,2 50,8 8,3 29,7

Abr 30 5 28 140 60 11,6 48,4 7,9 28,3

Mai 31 5 28 140 60 14,6 45,4 7,4 26,5

Jun 30 5 28 140 60 16,6 43,4 7,0 25,4

Jul 31 5 28 140 60 19,6 40,4 6,6 23,6

Ago 31 5 28 140 60 18,6 41,4 6,7 24,2

Set 30 5 28 140 60 16,6 43,4 7,0 25,4

Oct 31 5 28 140 60 13,2 46,8 7,6 27,4

Nov 30 5 28 140 60 9,2 50,8 8,3 29,7

Des 31 5 28 140 60 6,2 53,8 8,7 31,5

Figura 41. Demanda energètica diària per ACS, en MJ. (Font: Fulla de càlcul pròpia.) 
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Abans de començar a valorar els captadors solars amb els que treballarem, primer és necessari 

el càlcul de la irradiació solar mitjana, fet per mitjà de la equació següent: 

𝐼 =
𝐻𝑖𝑛𝑐𝑙 · 𝑑𝑚𝑒𝑠

𝑁ℎ𝑙𝑙𝑢𝑚
·

1000000

3600
     (𝑒𝑞. 20) 

On: 

I és la irradiació solar mitjana en W/m2; 

Hincl és la radiació solar diària en una superfície inclinada a 55º; 

dmes son els dies naturals que té cada mes; 

Nhllum son el nombre d’hores de llum per cada mes. 

 

D’aquesta manera s’obté la irradiació solar mitjana per cada mes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’altra part és el càlcul de la diferència reduïda de la temperatura, fet amb la equació: 

𝑇𝑟𝑒𝑑 =
𝑇𝑚𝑖𝑡𝑗𝑎𝑛𝑎 − 𝑇𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡

𝐼
     (𝑒𝑞. 21) 

On, la temperatura mitjana del fluid es calcularà per mitjà de: 

𝑇𝑚𝑖𝑡𝑗𝑎𝑛𝑎 = 𝑇𝑥𝑎𝑟𝑥𝑎 +
𝑇𝐴𝐶𝑆 − 𝑇𝑥𝑎𝑟𝑥𝑎

2
     (𝑒𝑞. 22) 

Obtenint:  

 

 

 

 

 

 

Mes Dies Nhdia Nhmes Hincl I (W/m2)

Gen 31 9,6 296 8,35 74,8

Feb 28 10,6 297 12,4 123,0

Mar 31 11,9 369 16,46 147,5

Abr 30 13,3 400 18,35 169,9

Mai 31 14,5 450 18,53 166,0

Jun 30 15,1 453 18,28 169,3

Jul 31 14,8 459 18,46 165,4

Ago 31 13,8 428 18,74 167,9

Set 30 12,4 372 17,68 163,7

Oct 31 11,1 344 14,23 127,5

Nov 30 9,8 294 9,71 89,9

Des 31 9,2 285 6,87 61,6

Figura 42. Irradiació solar mitjana mensual en W/m2. (Font: Fulla de càlcul 
pròpia.) 

Figura 43. Diferència reduïda de la temperatura per ACS a 
60ºC. (Font: Fulla de càlcul pròpia.) 
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El proper pas és valorar els col·lectors amb els que es treballarà. Per aquest objectiu es 

selecciona el model VSM-HSM, del fabricant DelPaso-Solar, que és un fabricant que ja sol tenir 

contacte amb l’empresa. El nom del model depèn de si s’ha de col·locar en vertical (VSM) o en 

horitzontal (HSM).  

El procediment per fer el dimensionament dels col·lectors comença per el càlcul del rendiment 

real d’aquests, mitjançant els valors extrets de catàleg de la Figura 34. 

Amb aquests valors, s’aplica la equació següent: 

𝜂 = 𝜂0 − 𝑘1 · 𝑇𝑟𝑒𝑑 − 𝑘2 · 𝐼 · 𝑇𝑟𝑒𝑑      (𝑒𝑞. 23) 

On:  

η és el rendiment real del col·lector; 

η0 és el rendiment òptic del col·lector; 

k1 és el coeficient de pèrdues extret del catàleg; 

k2 és el coeficient de pèrdues extret del catàleg. 

 

Per obtenir una comparativa entre el rendiment real del col·lector quan treballa per la generació 

d’ACS a 60ºC i quan treballa per calefacció a 35ºC, es fan els càlculs anteriors substituint les 

temperatures i sobreposant valors, de manera que la gràfica del rendiment real per calefacció i 

ACS és la següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vists els rendiments que ens aportaria el col·lector solar, el proper pas es calcular la superfície 

necessària de col·lectors i veure si és aplicable amb la superfície de coberta total que té 

l’habitatge. Per això, ens servirem de la major demanda diària d’ACS,  al mes de desembre o 

gener, i del rendiment del col·lector en aquell mes, a més dels 400Wp de potència pic que poden 

generar aquests col·lectors. 

Figura 44. Taula amb el rendiment òptic i els coeficients de pèrdues. Font: Catàleg DELPASO SOLAR. 

Gràfica 11. Rendiment real del col·lector solar segons generació d’ACS o 
calefacció. (Font: Fulla de càlcul pròpia.) 
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𝑃𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠à𝑟𝑖𝑎 =
𝑃𝑑𝑖à𝑟𝑖𝑎

𝐻𝑠𝑜𝑙
=

8,7𝑘𝑊ℎ

9,6ℎ
= 0,906𝑘𝑊 = 906𝑊     (𝑒𝑞. 24) 

Amb els col·lectors treballant a màxima potència, serien necessaris: 

𝑁𝑐𝑜𝑙·𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑠 =
𝑃𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠à𝑟𝑖𝑎

𝑃𝑝𝑖𝑐
=

906𝑊

400𝑊
= 2,26 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑙𝑠    (𝑒𝑞. 25) 

De manera que, per tal de subministrar tota la potència pic necessària per ACS ens serviríem 

amb un total de 3 panells, juntament amb un acumulador per emmagatzemar el sobrant.  

Si el que es busqués amb els col·lectors solars és cobrir tota la demanda energètica de calefacció 

i aigua calenta sanitària, no seria possible degut a les limitacions de superfície de coberta que 

tenim en l’habitatge. 
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11.2. Instal·lacions de refrigeració 
 

A diferència del que s’ha dit abans sobre les instal·lacions de calefacció, les instal·lacions i els 

sistemes de refrigeració són aquells que compten amb processos que tan sols controlen la 

temperatura de les estàncies, aquesta vegada aplicant-hi una càrrega positiva, de manera que 

la sensació en elles sigui més refrescant. 

En el camp de la refrigeració, els aparells més utilitzats i per tant més coneguts són els splits, 

que és com s’anomenen les unitats interiors dels sistemes d’aire condicionat, compostos per 

unitats interiors i exteriors. L’objectiu d’aquest tipus d’aparells, és refrigerar l’aire que es troba 

dins l’habitatge o les estàncies on està ubicat, aportant així una certa frescor. 

Després tenim també sistemes de refrigeració que podem dir que són més indirectes, però 

també millors, i són els que refreden les parets o el terra absorbint així la calor de l’estància. 

Aquests sistemes podrien aconseguir-se mitjançant instal·lacions de geotèrmia o aerotèrmia 

amb terra radiant i bombes de calor reversibles, que poden treballar tant per proporcionar la 

calefacció abans esmentada com la refrigeració que es busca ara, tot mitjançant una vàlvula 

d’inversió per invertir el flux del refrigerant. 

A l’hora de fer les simulacions pertinents, haurem de fixar-nos bé en les temperatures que 

assoleixen les diferents zones de l’habitatge i comprovar que aquestes no superin els 27 graus 

més d’un 10% de les hores de l’any per poder complir així un altre dels estendards establerts 

per el Passive House Institute. 

Tot seguit, es presenten les opcions comentades amb anterioritat i els pressupostos a tenir en 

compte segons el tipus d’instal·lació. 
 

11.2.1. Aire condicionat split 
 

Quan es parla d’un aire condicionat split, concretament es fa referència a la unitat interior d’una 

instal·lació de climatització que també requereix d’una unitat exterior que queda instal·lada a la 

façana o al balcó o terrassa per extreure l’aire calent de dins de l’estància cap a fora. Una 

instal·lació amb vàries unitats interiors també és possible, rebent així el nom de MultiSplit. 

Instal·lació i procés 
És important que tan sols un tècnic especialitzat dugui a terme aquest tipus d’instal·lacions de 

manera que es garanteixi un correcte funcionament de l’aparell, la màxima seguretat i una 

òptima ubicació del mateix.  

Un equip domèstic d’aire condicionat split està format com s’ha dit abans de dues unitats, la 

interior i la exterior. És la unitat interior la que alberga un evaporador que s’encarrega de la 

regulació electrònica del confort i de la extracció de calor de l’aire de les estàncies mitjançant 

un cicle termodinàmic d’evaporació, i és la unitat exterior la que presenta el compressor, el 

condensador on el gas refrigerant passa de gas a líquid, i la vàlvula d’expansió, que entre tots 

tres s’encarreguen d’expulsar l’aire calent cap a l’exterior. 

També hi tenim els gasos refrigerants, que són els que canvien el seu estat físic de líquid a gas 

absorbint en el procés l’excés de calor de l’estància, i el termòstat, el qual fa la funció de regular 

el funcionament de l’equip i l’apaga quan s’arriba a la temperatura desitjada. 
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El sistema de refrigeració per compressió és el més comunament utilitzat en aquest tipus 

d’aparells. La clau del funcionament resideix en els canvis de temperatura de l’estat del fluid 

refrigerant. Mitjançant els canvis calor-fred i gas-líquid del refrigerant, l’aire condicionat 

transfereix l’aire fresc a l’estància i el calent a l’exterior per mitjà d’un cicle de quatre fases. En 

la primera, el compressor comprimeix el gas refrigerant augmentant la seva temperatura sense 

que arribi a la fase líquida per tal d’evitar danyar-se. En la segona, el condensador refreda el gas, 

que passa a fase líquida i expulsa el calor a l’exterior. En la tercera fase, La vàlvula d’expansió 

redueix la pressió, convertint el fluid a gas a baixa temperatura. En la quarta i última, 

l’evaporador extreu l’energia calorífica del gas fent augmentar la seva temperatura i baixant així 

la temperatura de l’estància. 

A tot això, existeixen també els aires condicionats amb tecnologia ‘inverter’, que pot estalviar-

nos fins un 40% de l’energia regulant la velocitat del compressor per a que aquest no pateixi 

unes parades i arrencades tant brusques sinó un funcionament més suau assegurant així una 

major eficiència energètica. Aquest tipus de tecnologia ens assegura més silenci, més confort, 

un major estalvi, i una millor vida útil de l’aparell. 

  

Prestacions de la instal·lació i desglossament del pressupost 
Per tal de seleccionar correctament l’aire condicionat que necessitarem, és necessari calcular 

primer la potència frigorífica necessària per absorbir el calor de l’habitatge o de l’estància en la 

que estigui ubicat. Com hem vist en l’apartat 10 d’aquest projecte, OpenStudio ens ha calculat 

una demanda pic de refrigeració al juliol d’aproximadament 7kw, de manera que en el cas 

d’optar per sistemes de geotèrmia que només produeixin aigua calenta i calefacció, serà 

necessari dimensionar aquest Split per cobrir la demanda de refrigeració. 

Partint de la base que necessitem cobrir aquests 7kW pic, i assumint que es donen a la zona de 

dia, de manera que sol sigui necessària una unitat interior, s’opta per el model Mitsubishi MSZ-

AP71VG(K), de característiques: 

Taula 21. Especificacions del model MSZ-AP71VG(K) de Mitsubishi Electric. 

 Valor Unitat 

Fred Nominal 7,1 kW 

Calor Nominal 8,1 kW 

Consum fred 2,01 kW 

Consum calor 2,12 kW 

EER 3,33 - 

COP 3,63 - 

 

Amb les especificacions de la Taula 21, veiem com la potència de fred nominal ens arriba per 

cobrir la demanda pic a dia 19 de juliol. 

El cost d’aquest model, sense tenir en compte la instal·lació ja que es un cost que normalment 

queda dins el pressupost total de l’habitatge, seria: 

Taula 22. Pressupost de la instal·lació de split. 

 Quantitat Preu unitat (€) Preu (€) 

Mitsubishi MSZ-AP71VG(K) 1 unitat 2389,00 2389,00 

TOTAL   2389,00 
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12.    Simulació amb HULC d’aerotèrmia i split 
 

A continuació, es presenten alguns dels resultats obtinguts mitjançant el procés de certificació i 

verificació del DB-HE amb el software HULC. Degut a algunes de les limitacions presents a l’hora 

de fer servir aquest tipus de programa, tan sols s’ha pogut simular les condicions per l’habitatge 

amb instal·lació d’aerotèrmia amb terra radiant i aire condicionat split per la refrigeració del 

mateix, tot en el mateix arxiu. 

En els resultats, es mostra un consum d’energia primària no renovable de 33,75kWh/m2, 

obtenint una qualificació A, igual que en emissions de diòxid de carboni, amb 5,75kg de CO2 

anuals. També compleix el consum total anual d’energia, amb 59,6kWh/m2 a l’any, complint així 

amb un altre dels estendards Passive House que depenen de la climatització de l’habitatge. 

Per la part que es refereix a l’ACS, ens indica una contribució d’energia procedent de fonts 

renovables per la generació d’aigua calenta d’un 67,9%, de manera que si es volgués cobrir el 

100% de la demanda energètica, tan sols caldria dimensionar uns col·lectors solars per el 32,1% 

restant, obtenint així un menor nombre de col·lectors a utilitzar. 

  

Figura 45. Resultats del consum d’energia primària de la secció HE0 del DB-HE. (Font: Simulació amb HULC) 

Figura 46. Resultats de la contribució mínima per a la demanda d’ACS de la secció HE4 del DB-HE. (Font: Simulació 
amb HULC) 
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13. Conclusions 
 

Una vegada finalitzat el projecte, hem pogut comprovar diferents aspectes en relació als 

habitatges de PMP Prêt-à-porter cases. 

Un d’ells, que és cert el que afirmen, que dissenyen els habitatges amb la mirada posada en la 

normativa dels habitatges passius, i això ho hem pogut comprovar amb els materials que 

utilitzen en cada tancament, materials i aïllaments dels millors i més punters, un disseny estudiat 

de manera que es minimitzen des de bon principi els ponts tèrmics, una demanda de 

climatització reduïda i propera als valors establerts per el Passive House Institute, i unes 

instal·lacions de climatització del més eficients per assegurar així un futur estalvi energètic i una 

millora mediambiental. 

Ha quedat vist que un dels grans canvis que caldria fer en tot el procés si el que es busca és un 

habitatge amb certificat passiu, és el canvi dels perfils i envidraments. En els dissenys originals, 

tot i comptar amb uns perfils d’alumini amb trencament de pont tèrmic, hem vist que no és 

suficient com per aconseguir aquesta reducció de la demanda de climatització, i que seria 

necessari tant el canvi a perfils de PVC, que a més son més econòmics, com el canvi a un triple 

envidrament, que ja solen instal·lar en zones climàtiques més properes a la muntanya on els 

hiverns són més freds i cal mantenir controlada la temperatura interior de l’habitatge. 

Cal destacar també la importància que té una bona instal·lació tant de portes com de finestres, 

fent servir els segellats perimetrals adients per garantir un valor baix de permeabilitat i 

infiltracions, i ajudar així a que no es disparin les pèrdues degudes a aquesta causa. 

A més, es veu remarcada l’alta inversió que es necessita actualment per aconseguir cobrir la 

climatització d’una vivenda unifamiliar si es vol optar per energies renovables. És una inversió 

inicial considerable però que comporta un estalvi energètic des del primer dia d’ús. 

És necessari que com a societat canviem la mentalitat i comencem a fomentar entre tots una 

protecció del medi ambient. És una decisió que ha de venir marcada per les energies renovables, 

i que ha de ser recolzada per ajuts i subvencions de grans institucions que permetin reduir el 

factor econòmic d’aquestes actualitzacions d’instal·lacions, igual que es ve fent de cara a les 

renovacions de perfils i envidraments dels habitatges més vells. 

Per acabar, podem dir que es demostra que és viable mantenir el confort dels habitants amb un 

tipus d’instal·lacions alternatives a les convencionals que donen com a resultat un habitatge 

eficient i sostenible. 
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Sistema SOFTLINE 82
Sistema para edificios energéticamente eficientes

El futuro en  
el ahorro  
de energía

SOFTLINE 82

VENTANA SOFTLINE 82

UNE-EN ISO 10077-1

Dimensiones Vidrio Ventana

1230x1480 Ug = 0,6 W/m2K

Ug = 0,4W/m2K

Uw = 0,80 W/m2K

Uw = 0,67 W/m2K1350x1500 (1 hoja)

SISTEMA SOFTLINE 82

Ensayo ROSENHEIM  
10-001675-PR02

Uf
1,0 W/m2 K

Transmitancia térmica

Propiedades del PVC VEKA

Comportamiento frente  
al fuego

Según la norma UNE EN 13501 - 1:2002, el PVC VEKA tiene la clasificación C; S3; d0, (Ensayo 
CIDEMCO 12754-2). La norma anterior UNE 23727 lo califica como M1, material difícilmente 
inflamable (Ensayo CIDEMCO 3787).

Alta resistencia química Alta resistencia y durabilidad frente a salinidad, radiación ultravioleta, polución ambiental y  
lluvia ácida.

Vida útil Las ventanas con perfiles de PVC VEKA tienen una muy larga vida útil, según ensayos de 
envejecimiento acelerado. 

Ensayos
Ensayo Dimensiones Clase

Permeabilidad al aire (UNE EN 1026:2000) TECNALIA 049061-002 1230 x 1480 (2 hojas) 4*

Estanqueidad al agua (UNE EN 1027:2000) TECNALIA 049061-002 1230 x 1480 (2 hojas) E 900*

Resistencia al viento (UNE EN 12211:2000) TECNALIA 049061-002 1230 x 1480 (2 hojas) C5*

*Clasificaciones por encima de la norma

Aislamiento acústico Dimensiones máximas de hoja (mm)

Vidrio  
4/12/4/12/4

Vidrio 
6+6/12/6/12/4+4

Ensayo HFB Engineering 
GMBH 31100 
2010/2/2012

HFB Engineering 
GMBH 31100  
2074/6/2012

Dimensiones 1230 x 1480 1230 x 1480

Rw (C; Ctr) 36 (-1;-4) dB 45 (0;-2) dB

2.500

1.4001.000

2.000

1.500

1.000

500

0
0

Alto

Ancho

2.150

1.500

Ficha técnica

Disponible en  
todos los colores y  
acabados de los  
sistemas de perfiles VEKA. 

También con el exclusivo 
acabado SPECTRAL de 
aspecto ultramate y tacto  
sedoso, desarrollado  
por el Grupo VEKA.

Carta de color

Sus excelentes propiedades aislantes están en línea 
con las actuales normativas europeas, marcando así el 
camino hacia la sostenibilidad y el consumo eficiente 
de energía.

VEKA dispone además de SOFTLINE 82 Passiv 
1.0, un sistema certificado por el Passive 
House Institute para la climatología de 
la Península Ibérica, catalogada como 
clima cálido-templado.

SOFTLINE 82 Passiv 1.0

VEKAPLAST IBÉRICA SAU
Tel. 947 47 30 20

www.veka.es

Siga a VEKA Ibérica en: 

https://www.facebook.com/vekaiberica/
https://www.linkedin.com/company/veka-iberica/
https://twitter.com/VekaIberica
https://www.youtube.com/channel/UCCf5fB6XsP6Z_heU-fkTMFQ
https://www.instagram.com/vekaiberica/
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VEKAVARIANT 2.0
Sistema de cajón de persiana

VEKAVARIANT 2.0

El sistema de capialzado VEKAVARIANT 2.0 ofrece una 
protección integral de día y de noche. Llegar a casa y 
sentir el confort es fácil y posible. 

Llegar a nuestro hogar y relajarnos, sentirnos seguros y lograr 
el confort y bienestar que estamos buscando. VEKAVARIANT 
2.0 ofrece un alto aislamiento térmico y acústico. Además de 
protección frente a la radiación solar proporciona intimidad 
y seguridad. Protege del viento y la intemperie y nos aporta 
seguridad, de día y de noche.

Protección 
integral  
día y noche

Ficha técnica
Dimensiones máximas 
lama de persiana (cm)

Disponible en todos los colores  
y acabados de los sistemas de  
perfiles VEKA. 

Ahora también con el exclusivo 
acabado SPECTRAL de aspecto 
ultramate y tacto sedoso,  
desarrollado por el Grupo VEKA.

Carta de color
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Propiedades del PVC VEKA

Comportamiento frente  
al fuego

Según la norma UNE EN 13501 - 1:2002, el PVC VEKA tiene la clasificación C; S3; d0, (Ensayo 
CIDEMCO 12754-2). La norma anterior UNW 23727 lo califica como M1, material difícilmente 
inflamable (Ensayo CIDEMCO 3787).

Alta resistencia química Alta resistencia y durabilidad frente a salinidad, radiación ultravioleta, polución ambiental  
y lluvia ácida.

Vida útil Las ventanas con perfiles de PVC VEKA tienen una muy larga vida útil, según ensayos de 
envejecimiento acelerado. 

VEKAVARIANT 2.0 - 175 mm VEKAVARIANT 2.0 - 210 mm

Ensayo Dimensiones Clase Ensayo Dimensiones Clase

Permeabilidad al aire  
(UNE EN 1026:2000)

TECNALIA 
056831-002

1200 x 175 4*
TECNALIA 

056831-001
1200 x 210 4*

Estanqueidad al agua  
(UNE EN 1027:2000)

TECNALIA 
056831-002

1200 x 175 E 1200*
TECNALIA 

056831-001
1200 x 210 E1200

Resistencia al viento  
(UNE EN 12211:2000)

TECNALIA 
056831-002

1200 x 175 P=3000 Pa*
TECNALIA 

056831-001
1200 x 210 P=3000 Pa*

*Clasificaciones máximas con respecto a la norma

VEKAVARIANT 2.0 
175 mm

VEKAVARIANT 2.0 
210 mm

Ensayo TECNALIA  
051632-05

TECNALIA  
051632-06

Usb (W/m2K) 0,74 W/m2K 0,72 W/m2K

VEKAVARIANT 2.0 
175 mm

VEKAVARIANT 2.0 
210 mm

Ensayo B2015-LACUS-IN-29I B2015-LACUS-IN-
29II

Rw (C;Ctr) 37 (-2;-5) dB 39 (-2;-6) dB

Transmitancia térmica Aislamiento acústico

Altura máxima del conjunto (mm)

VEKAVARIANT 2.0  
175 mm

VEKAVARIANT 2.0  
210 mm

Elemento + cajón (lama de persiana M37) 1900 mm 2500 mm

Elemento + cajón (lama de persiana K51) 1400 mm 2200 mm

Ensayos

VEKAPLAST IBÉRICA SAU
Tel. 947 47 30 20

www.veka.es

Siga a VEKA Ibérica en: 

https://www.facebook.com/vekaiberica/
https://www.linkedin.com/company/veka-iberica/
https://twitter.com/VekaIberica
https://www.youtube.com/channel/UCCf5fB6XsP6Z_heU-fkTMFQ
https://www.instagram.com/vekaiberica/


R452B OR NOT 
R452B?

Thermia CALIBRA 7 CALIBRA 12 CALIBRA ECO 8 CALIBRA ECO 12 CALIBRA ECO 16

Refrigerant R410A R452B

CO2 equivalent (tCO2-e) 1,982 2,923 0,628 0,907 1,291

Heating output range (kW) 1,5-7 3-12 2-8 3-12 4-16

SCOP** FLOOR HEATING– cold climate 5,77 5,80 5,87 5,85 5,96

Hot Water volume (L) 260 / COP = 2,7 260 / COP = 2,7 260 / COP = 2,7 260 / COP = 2,7 260 / COP = 2,7

Sound performance (dB(A) EN12102 
(0/35) 28-42 (32) 29-46 (35) 30-42 (32) 29-44 (34) 32-46 (36)

ENERGY  
PERFORMANCE

Thermia Calibra and Calibra Eco are 
available in five different models.  
With a wide range of accessories, both 
heat pumps can also provide cooling, 
heat a pool and work in combination 
with solar thermal panels or additional 
heat sources. “Duo” models are  

specifically designed to work with  
a separate hot water tank: MBH  
Calibra 200 or MBH Calibra 300,  
or any other hot water tank.

If you want integrated passive cooling 
as part of your home energy system, 
we recommend the Thermia Calibra 

Cool heat pump. Discover more about 
Calibra Cool on thermia.com Thermia 
installers will help you select the right 
Calibra model to meet your needs.

*GWP - Global Warming Potential describes the CO2 footprint of the product from cradle to grave and does not include CO2 savings from the electricity source and energy performance.
**SCOP (Seasonal Coefficient of Performance according to the EN14825 standard) is a new measurement that shows how effective the heat pump is on an annualized basis under all 
seasonal weather conditions. This provides a realistic picture that makes it much easier to compare the performance of different brands and types of heat pumps. It gives a much more 
accurate illustration of efficiency than the COP (Coefficient of Performance) value, which is based on a single brine and heating temperature and just one measuring point.

SIZE YOUR HEAT PUMP 
TO YOUR HOME 

CALIBRA CALIBRA ECO

Energy class according 
to Eco-design Directive 
811/2013:

A+++

As part of an integrated 
system

A+++

As part of an integrated 
system

A+++

As the sole heat generator

A+++

As the sole heat generator

Thermia Calibra Eco is a ground source  
heat pump. At the heart of the system 
is an inverter-controlled compressor, which 
adjusts its speed across all ranges based  
on demand, calculated by the main  
controller. Thermia’s Inverter Technology  
– which combines the compressor, inverter 
and controller into one system – gives you 
maximum comfort and energy savings. 
And with an unsurpassed GWP, you are  
investing in a sustainable green future  
at the same time. 
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EFICIENCIA:  B

  Depósitos de inercia en acero para circuitos 
cerrados de calor, con un serpentín de tubo 
corrugado inox AISI 316L con una gran superficie 
de intercambio, para producir ACS de forma 
instantánea.

  Requiere instalación de una válvula termostática 
en la salida de ACS para regular una temperatura 
de confort. 

  5 conexiones para entradas y salidas y 3 tomas a 
diferentes alturas para sondas de temperatura.

  Aislamiento rígido de 80 a 125 mm de espesor, 
según modelo. Exterior forrado con tela sintética 
resistente al calor en color inox.

  Presión máxima de trabajo 3 bar.

  Tomas conducidas en el interior para 
mejorar la estratificación.

MODELO CÓDIGO
CLASE 

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

VOLUMEN CONEXIONES DIMENSIONES
mm PESO

LITROS ENTRADA/
SALIDA SERPENTÍN DIÁMETRO ALTURA  kg

INER PLUS ACS 300 53869 B 300 G 1 1/2” H G 1” H 670 1595 76

INER PLUS ACS 500 53876 B 500 G 1 1/2” H G 1” H 800 1765 123

INER PLUS ACS 750 53877 - 750 G 1 1/2” H G 1” H 1100 1675 216

INER PLUS ACS 1000 53878 - 1000 G 1 1/2” H G 1” H 1100 2020 220

MODELO

SUPERFICIE 
DE INTERCAMBIO 

DE SERPENTÍN

CONTENIDO DE ACS 
DEL SERPENTÍN

* PRODUCCIÓN 
DE ACS EN CONTINUO

* AUTONOMÍA ACS A 40 ºC 
SIN APORTACIÓN DE CALOR 

POR CALDERA O FUENTE EXTERNA 

m2 LITROS LITROS/HORA LITROS

INER PLUS ACS 300 3,03 16,60 780 190

INER PLUS ACS 500 4,65 25,70 1206 380

INER PLUS ACS 750 6,01 33,30 1494 570

INER PLUS ACS 1000 7,5 41,60 2126 810

PRODUCCIÓN DE ACS
*  Datos de cálculo:
   Salto térmico de 30 ºC: temperatura de entrada agua fría de 10 ºC, temperatura de salida ACS 40 ºC, y temperatura del depósito 68 ºC

DEPÓSITOS DE INERCIA

INERPLUS ACS
De 300 a 1000 litros



Aquarea T-CAP All in One generación H monofásica / trifásica. Calefacción y refrigeración • Gas R410A

Monofásica (Potencia de la unidad int.) Trifásica (Potencia de la unidad interior)

Kit KIT-AXC09HE5-CL KIT-AXC12HE5-CL KIT-AXC09HE8-CL KIT-AXC12HE8-CL KIT-AXC16HE8-CL

Capacidad calorífica / COP (A +7 °C, A 35 °C) kW / COP 9,00 / 4,84 12,00 / 4,74 9,00 / 4,84 12,00 / 4,74 16,00 / 4,28

Capacidad calorífica / COP (A +7 °C, A 55 °C) kW / COP 9,00 / 2,94 12,00 / 2,88 9,00 / 2,94 12,00 / 2,88 16,00 / 2,71

Capacidad calorífica / COP (A +2 °C, A 35 °C) kW / COP 9,00 / 3,59 12,00 / 3,44 9,00 / 3,59 12,00 / 3,44 16,00 / 3,10

Capacidad calorífica / COP (A +2 °C, A 55 °C) kW / COP 9,00 / 2,21 12,00 / 2,19 9,00 / 2,21 12,00 / 2,19 16,00 / 2,13

Capacidad calorífica / COP (A -7 °C, A 35 °C) kW / COP 9,00 / 2,85 12,00 / 2,72 9,00 / 2,85 12,00 / 2,72 16,00 / 2,49

Capacidad calorífica / COP (A -7 °C, A 55 °C) kW / COP 9,00 / 2,02 12,00 / 1,92 9,00 / 2,02 12,00 / 1,92 16,00 / 1,86

Capacidad frigorífica / EER (A 35 °C, A 7 °C) kW / EER 7,00 / 3,17 10,00 / 2,81 7,00 / 3,17 10,00 / 2,81 12,20 / 2,57

Capacidad frigorífica / EER (A 35 °C, A 18 °C) kW / EER 7,00 / 5,19 10,00 / 5,13 7,00 / 5,19 10,00 / 5,13 12,20 / 3,49

Eficiencia energética estacional - Calefacción en clima templado 
(A 35 °C / A 55 °C)

ETA % 181 / 130 170 / 130 181 / 130 170 / 130 160 / 125

SCOP 4,60 / 3,33 4,33 / 3,33 4,60 / 3,33 4,33 / 3,33 4,08 / 3,20

Clase energética de calefacción en clima templado
(A 35 °C / A 55 °C) 1)

A++ a G A++ / A++ A++ / A++ A++ / A++ A++ / A++ A++ / A++

A+++ a D A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++

Eficiencia energética estacional - Calefacción en clima cálido 
(A 35 °C / A 55 °C)

ETA % 235 / 158 231 / 158 235 / 158 231 / 158 231 / 159

SCOP 5,95 / 4,03 5,85 / 4,03 5,95 / 4,03 5,85 / 4,03 5,85 / 4,05

Clase energética de temperatura de calefacción en clima cálido 
(A 35 °C / A 55 °C)

A++ a G A++ / A++ A++ / A++ A++ / A++ A++ / A++ A++ / A++

A+++ a D A+++ / A+++ A+++ / A+++ A+++ / A+++ A+++ / A+++ A+++ / A+++

Eficiencia energética estacional - Calefacción en clima frío
(A 35 °C / A 55 °C)

ETA % 160 / 125 160 / 125 160 / 125 160 / 125 150 / 125

SCOP 4,08 / 3,20 4,08 / 3,20 4,08 / 3,20 4,08 / 3,20 3,83 / 3,20

Clase energética de calefacción en clima frío (A 35 °C / A 55 °C)
A++ a G A++ / A++ A++ / A++ A++ / A++ A++ / A++ A++ / A++

A+++ a D A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++

Unidad interior WH-ADC1216H6E5 WH-ADC1216H6E5 WH-ADC0916H9E8 WH-ADC0916H9E8 WH-ADC0916H9E8

Presión sonora Calor / Frío dB(A) 33 / 33 33 / 33 33 / 33 33 / 33 33 / 33

Dimensiones / Peso neto Al x An x Pr mm / kg 1 800 x 598 x 717 / 124 1 800 x 598 x 717 / 124 1 800 x 598 x 717 / 126 1 800 x 598 x 717 / 126 1 800 x 598 x 717 / 126

Conexión de tubería de agua Pulg. R 1  R 1  R 1  R 1  R 1  

Bomba clase A
Velocidades Velocidad variable Velocidad variable Velocidad variable Velocidad variable Velocidad variable

Potencia absorbida (Mín / Máx) W 36 / 152 36 / 152 36 / 152 36 / 152 36 / 152

Caudal de agua de calefacción (∆T=5 K. 35 °C) L/min 25,8 34,4 25,8 34,4 45,9

Capacidad de la resistencia de calentamiento integrada kW 6 6 9 9 9

Fusible recomendado A 30 / 30 30 / 30 16 / 16 16 / 16 16 / 16

Tamaño recomendado del cable, alimentación 1 y 2 mm² 3 x 4,0 / 3 x 4,0 3 x 4,0 / 3 x 4,0 5 x 1,5 / 5 x 1,5 5 x 1,5 / 5 x 1,5 5 x 1,5 / 5 x 1,5

Volumen de agua del depósito ACS L 185 185 185 185 185

Temperatura máxima del agua °C 65 65 65 65 65

Material del depósito Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable

Perfil de trasvase según EN 16147 L L L L L

Depósito de ACS ERP clasificación de eficiencia en clima templado 2) A a G / A+ a F A / A A / A A / A A / A A / A

Depósito de ACS ERP clasificación de eficiencia en clima cálido 2) A a G / A+ a F A / A A / A A / A A / A A / A

Depósito de ACS ERP clasificación de eficiencia en clima frío 2) A a G / A+ a F A / A A / A A / A A / A B / B

Depósito de ACS ERP clima templado ETA/SCOP ETA % / SCOP 95 / 2,38 95 / 2,38 95 / 2,38 95 / 2,38 91 / 2,28

Depósito de ACS ERP clima cálido ETA/SCOP ETA % / SCOP 110 / 2,75 110 / 2,75 110 / 2,75 110 / 2,75 107 / 2,68

Depósito de ACS ERP clima frío ETA/SCOP ETA % / SCOP 75 / 1,88 75 / 1,88 75 / 1,88 75 / 1,80 72 / 1,88

Unidad exterior WH-UX09HE5 WH-UX12HE5 WH-UX09HE8 WH-UX12HE8 WH-UX16HE8

Potencia acústica carga completa Calor / Frío dB 68 / 67 69 / 68 68 / 67 69 / 68 72 / 71

Dimensiones / Peso neto Al x An x Pr mm / kg 1 340 x 900 x 320 / 101 1 340 x 900 x 320 / 101 1 340 x 900 x 320 / 108 1 340 x 900 x 320 / 108 1 340 x 900 x 320 / 118

Gas refrigerante (R410A) / CO
2
 Eq. kg / T 2,85 / 5,951 2,85 / 5,951 2,85 / 5,951 2,85 / 5,951 2,90 / 6,055

Diámetro tubería Líquido / Gas Pulg. (mm) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88)

Longitud de la tubería / Desnivel (interior / exterior) m / m 3 ~ 30 / 20 3 ~ 30 / 20 3 ~ 30 / 20 3 ~ 30 / 20 3 ~ 30 / 20

Longitud de tubería para gas adicional / Cantidad adicional de gas m / g/m 10 / 50 10 / 50 10 / 50 10 / 50 10 / 50

Rango de funcionamiento Temperatura exterior °C -28 ~ +35 -28 ~ +35 -28 ~ +35 -28 ~ +35 -28 ~ +35

Salida de agua Calor / Frío °C 20 ~ 60 / 5 ~ 20 20 ~ 60 / 5 ~ 20 20 ~ 60 / 5 ~ 20 20 ~ 60 / 5 ~ 20 20 ~ 60 / 5 ~ 20

Potencia acústica en modo Silencioso 3 (testado por terceros) 3) dB 62 64 62 64 65

PVPR Kit con CZ-TAW1 € 8.395 9.151 10.183 10.406 12.092

El cálculo de EER y COP se basa de acuerdo con EN14511. Presión sonora medida a 1 metro de la unidad exterior y a 1,5 metros de altura. Presión sonora en calefacción medida a +7 °C (agua de calefacción a 55 °C). Medición del aislamiento según EN12897.
1) Escala de A ++ a G y de A +++ a D desde el 26 de septiembre de 2019. 2) Escala de A a G y de A+ a F desde el 26 de septiembre de 2019. 3) Potencia acústica analizada por una empresa externa en modo silencioso 3 (A +7 °C, A 55 °C).
Este producto se ha diseñado para cumplir la norma europea de calidad del agua 98/93/CE. La vida útil del producto no está garantizada en caso del uso de agua subterránea, como agua de manantiales o pozos, el uso de agua del grifo si contiene sales u otras 
impurezas, o en áreas de calidad del agua ácida. Los costes de mantenimiento y garantía relacionados con estos casos son responsabilidad del cliente.

INTERNET CONTROL: Opcional. GOOD DESIGN AWARD 2017: Las unidades interiores All in One y Bibloc generación H premiadas con el prestigioso Good Design Award 2017.

BOMBA DE AGUA

CLASE A
VELOCIDAD 

AUTOMÁTICA WLAN OPCIONAL

AÑOS
DE GARANTÍA
DE COMPRESOR5ACS

BMS 
CONECTIVIDAD 

CONEXIÓN 
CALDERAACS

A

ErP 35°C

A++A++

ErP 55°C SENSOR DE FLUJO

STOP

VÁLVULA DE 
PARADA

FILTRO 
DE AGUA

CONTROL
AVANZADO

 TEMPERATURA
DE FLUJO

AGUA A

60°C

MODO CALOR

-28°C-20°C
CALEFACCIÓN 
CONSTANTE

T-CAP

CZ-TAW1
Conexión a internet para 
el control del usuario y 
para el mantenimiento 
remoto del instalador.

35 °C Etiqueta del sistema
Escala de A++ a G

A++

55 °C Etiqueta del sistema
Escala de A++ a G

A++ A

ACS
Escala de A a G

Accesorios PVPR €

PAW-ADC-PREKIT-H Kit preinstalación para tendido de tuberías 405

PAW-ADC-CV150 Cubierta lateral magnética decorativa 136

CZ-NS4P PCB para funciones avanzadas 220

Accesorios PVPR €

CZ-TAW1
Aquarea Smart Cloud para control remoto y 
mantenimiento mediante LAN inalámbrico o con cable

80

PAW-A2W-RTWIRED Termostato de sala 160

R410A

20

T-CAP All in One
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Captadores VSM - HSM  
 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

 Captadores solares térmicos de alta eficiencia fabricados 

bajo los estándares de calidad europeos más exigentes. 

 Absorbedor de aluminio tratado al vacío con selectivo PVD. 

Espesor 0,40 mm. Absortancia 0,95. Emitancia 0,05. 

 Circuito de cobre normalizado en meandro soldado por láser 

con doble cordón. Máxima durabilidad. 

 Vidrio solar templado liso y extra claro con bajo contenido 

en hierro de 4,00 mm. Transmitancia solar del 91,1%. 

 Carcasa monocasco fabricada en aluminio naval. 

 Aislamiento térmico en fibra de vidrio de 60 mm de 

espesor. Densidad de 15 Kg/m
3
. 

 Conexiones de entrada y salida mediante tubo de cobre liso 

de 18 mm de diámetro (x4). Conecta con uniones tipo 

sambra. 

 Certificación KEYMARK en todos los modelos. 

 Diseño registrado 002054643 

 Captadores solares garantizados por 10 años. 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Captador VSM  2200 VSM 2600 HSM 2200 HSM 2600 

Código 2002015 2002023 2002024 2002025  

 

Colocación Vertical Horizontal 

Área útil m
2
 1,99 2,32 1,99 2,32 

Dimensiones Alto mm 2.069 2.069 1.069 1.234 

 Ancho mm 1.069 1.234 2.069 2.069 

 Fondo mm 98 98 98 98 

Área bruta m
2
 2,21 2,55 2,21 2,55 

Peso en vacío Kg 34,4 39,6 34,2 39,3 

Volumen de fluido l 1,26 1,45 1,15 1,30 

Régimen de presiones bar Presión de prueba: 20 bar   Presión max. de trabajo: 10 bar 

Rango de caudales l/h·m2
 Captador apto para bajo y medio caudal: 30,0 – 75,0 

Temperatura de estancamiento ºC 211,4 211,4 211,4 211,4 

Módulo Ángulo de Incidencia º50 0,94 0,94 0,94 0,94 

Norma de homologación  EN 12975-1:2006   EN 12975-2:2006   ISO 9806:2013 

 

Rendimiento instantáneo (s/ apertura) VSM 2200 VSM  2600 HSM  2200 HSM 2600 

Rendimiento óptico η
o
 % 82,00 82,00 

Pérdidas K1 W/m
2·K 3,734 3,734 

Pérdidas K2 W/m
2·K2

 0,018 0,018 
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Gama Doméstica
MSZ-AP Pared R32

GAS REFRIGERANTE

19 dB 

MSZ-AP 15/20/25/35/42/50/60/71VGK

MUZ-AP50/60VG

-15ºC  
MXZ 

CONNECTION  
WI-FI  

Interface 

INCLUIDO

IT 
Terminal  

Auto Arranque
SEMANAL

R32

OPCIONALES 
INTERIOR EXTERIOR

PRESTACIONES  

MUZ-AP71VG

*Consumo de energía, según los resultados obtenidos en ensayos estándar. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y del lugar en el que esté instalado. Rendimiento estacional según directiva ErP 517/2014/EU. | Alimentación 
230V/50Hz | Tipo de compresor: DC Twin Rotativo Inverter | La función de deshumidificación no funcionará cuando la temperatura en la habitación esté por debajo de los 13°C | Long. de tubería utilizada para cálculo de capacidad en condiciones nominales: 
5m | Las unidades MSZ-EF##VGK incorporan el adaptador WiFi de serie dentro de la unidad interior. Consultar disponibilidad. 

Compatible  
con Alexa

MUZ-AP20/25/35/42VGMUZ-AP15VG

NOVEDAD

OPCIONAL

MAC-100FT-E Plasma Quad Connect 99 €
MAC-2450FT-E Filtro V-Blocking con acción antibacterias y antivirus  

(MSZ-AP15/20) (Consultar disponibilidad) 47 €

MAC-2460FT-E Filtro V-Blocking con acción antibacterias y antivirus  
(MSZ-AP60/71) (Consultar disponibilidad) 47 €

MAC-2470FT-E Filtro V-Blocking con acción antibacterias y antivirus  
(MSZ-AP25/35/50) (Consultar disponibilidad) 47 €

MAC-2370FT-E Filtro purificador de aire de plata ionizada (hasta finalizar existencias) 47 €
MAC-1300RC-E Soporte de pared para mando inalámbrico 10 €

EXTERIOR
MAC-883SG Deflector de aire para MUZ-AP15 119 €
MAC-881SG Deflector de aire para MUZ-AP20~42 185 €
MAC-882SG Deflector de aire para MUZ-AP50-60 185 €
MAC-886SG-E Deflector de aire para MUZ-AP71 256 €

MAC-093SS-E Kit de limpieza conectable a aspiradora 35 €
MAC-334IF Interface de integración a M-NET 195 €

MAC-567IF-E Adaptador WiFi para control por Smartphone  
(hasta finalizar existencias) 99 €

MAC-397IF Interface de integración con señales externas 165 €

MODELO MSZ- 
AP15VGK

MSZ- 
AP20VGK

MSZ-
AP25VGK

MSZ- 
AP35VGK

MSZ- 
AP42VGK

MSZ- 
AP50VGK

MSZ- 
AP60VGK

MSZ- 
AP71VGK

Unidad interior MSZ-AP15VGK MSZ-AP20VGK MSZ-AP25VGK MSZ-AP35VGK MSZ-AP42VGK MSZ-AP50VGK MSZ-AP60VGK MSZ-AP71VGK
Unidad exterior MUZ-AP15VG MUZ-AP20VG MUZ-AP25VG MUZ-AP35VG MUZ-AP42VG MUZ-AP50VG MUZ-AP60VG MUZ-AP71VG

Capacidad 

Frío Nominal (Mín-Máx) kW 1,5 (0,5-2,2) 2,0 (0,9-3,0) 2,5 (0,9-3,4) 3,5 (1,1-3,8) 4,2 (0,9-4,5) 5 (1,4-5,4) 6,1 (1,4-7,3) 7,1 (2,0-8,7)
Calor Nominal (Mín-Máx) kW 2,0 (0,5-3,1) 2,5 (1,0-3,5) 3,2 (1,0-4,1) 4 (1,3-4,6) 5,4 (1,3-6,0) 5,8 (1,4-7,3) 6,8 (2,0-8,6) 8,1 (2,2-10,3)
kCal/h (frío) kCal/h 1.290 1.720 2.150 3.010 3.612 4.300 5.246 6.106
kCal/h (calor) kCal/h 1.720 2.150 2.752 3.440 4.644 4.988 5.848 6.966

Consumo 
Nominal

Frío kW 0,37 0,46 0,6 0,99 1,3 1,55 1,59 2,01
Calor kW 0,5 0,6 0,78 1,03 1,49 1,6 1,67 2,12

Consumo 
eléctrico anual*

Frío kWh/año 72 81 101 142 188 236 311 364
Calor (zona climática intermedia) kWh/año 559 766 698 862 1.120 1.250 1.489 2.204
Calor (Zona climática cálida) kWh/año 265 350 310 377 491 543 - -

Carga de diseño 
(Pdesign)

Frío kW 1,5 2,0 2,5 3,5 4,2 5,0 6,1 7,1
Calor (-10°C) kW 1,6 2,3 2,4 2,9 3,8 4,2 4,6 6,7

Coeficiente 
energético*

EER / COP 4,17 / 4,0 4,17 / 3,5 4,17 / 4,10 3,54 / 3,88 3,23 / 3,62 3,23 / 3,63 3,41 / 3,76 3,33 / 3,63

SEER (Etiqueta) 7,2 (A++) 8,6 (A+++) 8,6 (A+++) 8,6 (A+++) 7,8 (A++) 7,4 (A++) 7,4 (A++) 7,2 (A++)

SCOP (Etiqueta) Zona climática 
intermedia 4,0 (A+) 4,2 (A+) 4,8 (A++) 4,7 (A++) 4,7 (A++) 4,7 (A++) 4,6 (A++) 4,4 (A+)

SCOP (Etiqueta) Zona climática cálida 4,7 (A++) 5,2 (A+++) 5,8 (A+++) 5,9 (A+++) 5,9 (A+++) 5,9 (A+++) 5,5 (A+++) 5,8 (A+++)

Unidad Interior

Caudal de aire (Silencio / Baja / 
Media / Alta / Máxima) m³/min 3,5 / 3,9 / 4,6 / 

5,5 / 6,4
3,5 / 3,9 / 4,6 / 

5,5 / 6,9
4,9 / 5,9 / 7,1 / 

8,7 / 11,4
4,9 / 5,9 / 7,1 / 

8,7 / 11,4
5,4 / 6,5 / 7,7 / 

9,3 / 11,4
6,0 / 7,2 / 8,4 / 

10,0 / 12,6
9,4 / 11,0 / 13,2 

/ 16,0 / 18,9
9,6 / 11,5 / 13,2 

/ 15,3 / 18,6
Nivel sonoro (Sliencio / Baja / 
Media / Alta / Máxima) dB(A) 21 / 26 / 30 / 

35 / 40
21 / 26 / 30 / 

35 / 42
19 / 24 / 30 / 

36 / 42
19 / 24 / 30 / 

36 / 42
21 / 29 / 34 / 

38 / 42
28 / 33 / 36 / 

40 / 44
29 / 37 / 41 / 

45 / 48
30 / 37 / 41 / 

45 / 49
Potencia sonora dB(A) 59 60 57 57 57 58 65 65
Dimensiones alto x ancho x 
fondo mm 250 x 760 x 178 250 x 760 x 178 299 x 798 x 219 299 x 798 x 219 299 x 798 x 219 299 x 798 x 219 325 x 1.100 

x 257
325 x 1.100 

x 257
Peso kg 8,2 8,2 10,5 10,5 10,5 10,5 16 17

Unidad Exterior

Caudal de aire m³/min 26 32,2 32,2 32,2 30,4 40,5 52,1 54,1
Nivel sonoro dB(A) 50 47 47 49 50 52 56 56
Potencia sonora dB(A) 63 59 59 61 61 64 69 69
Dimensiones alto x ancho x 
fondo mm 538 x 699 x 249 550 x 800 x 285 550 x 800 x 285 550 x 800 x 285 550 x 800 x 285 714 x 800 x 285 714 x 800 x 285 880 x 840 x 330

Peso kg 23 31 31 31 35 40 40 55

Refrigerante R32
Pre-

carga kg 
/ PCA / 

TCO
2 eq

0,49 / 675 / 0,34 0,45 / 675 / 0,30 0,55 / 675 / 
0,37

0,55 / 675 / 
0,37

0,70 / 675 / 
0,47

1,00 / 675 / 
0,68

1,45 / 675 / 
0,98

1,55 / 675 / 
1,05

Tensión/Fases - Intensidad Máxima V/F - A 230/1 - 5,5 230/1 - 6,5 230/1 - 7,06 230/1 - 8,46 230/1 - 9,92 230/1 - 13,6 230/1 - 14,5 230/1 - 16,6
Diám. tuberías líquido/gas mm 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52 6,35 / 12,7 6,35 / 12,7
Long. Máx. tubería vert/total m 12 / 20 12 / 20 12 / 20 12 / 20 12 / 20 12 / 20 15 / 30 15 / 30
Rango de 
operación

Tª exterior para refrigeración °C -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46
Tª exterior para calefacción °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

PVR

Unidad interior 510 € 530 € 550 € 575 € 685 € 875 € 955 € 1.035 €
Unidad exterior 555 € 565 € 570 € 620 € 1.000 € 1.435 € 1.675 € 2.520 €
Set (interior + exterior) 1.065 € 1.095 € 1.120 € 1.195 € 1.685 € 2.310 € 2.630 € 3.555 €
Set con Plasma Quad Connect
(Modelo con sufijo -IAQ) 1.164 € 1.194 € 1.219 € 1.294 € 1.784 € 2.409 € 2.729 € 3.654 €


