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COL·LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I 
ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE BARCELONA

FITXES JUSTIFICATIVES DE NORMATIVES TÈCNIQUES 
EN PROJECTE

CTE DB HE-2 (RITE): EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I ENERGIES RENOVABLES 

Control de les instal·lacions tèrmiques

1 - Control de les instal·lacions de climatització

Compleix
sí      no

Aplicable

Element                sí   no          Paràmetre normatiu

Sistema de control Disposa de sistema de control automàtic per mantenir les condicions de
disseny, ajustant consum d'energia a variació de càrrega tèrmica.

Edificis de nova 
construcció

    Disposa de dispositius d'autoregulació de la temperatura ambient en 
    cada espai interior de forma separada
    Disposa de dispositiu d'autoregulació d'una zona seleccionada de 
    calefacció o refrigeració del conjunt de l'edifici (casos justificats).
    No és tècnicament o econòmicament viable (es justifica).

Edificis existents     Es substitueixen els generadors de calor.
         Disposa de dispositius d'autoregulació de la calefacció en cada 
         espai interior de forma separada;
         Disposa de dispositiu d'autoregulació de la calefacció d'una zona 
         seleccionada del conjunt de l'edifici;
         S'aplica als espais servits pel generador substituït;
         No és tècnicament o econòmicament viable (es justifica).

Condicions del 
dispositiu 
d'autoregulació

    Permeten l'adaptació automàtica de la potència calorífica segons 
    temperatura interior i altres paràmetres opcionals;
    Permeten la regulació de la potència calorífica en cada espai o zona 
    interior

Controls de tipus
tot-res

Limitat a les aplicacions:
    Límits de seguretat de temperatura i pressió;
    Regulació de velocitat de ventiladors d'unitats terminals;
    Control de l'emissió tèrmica de generadors d'instal·lacions individuals;
    Control de la temperatura d'ambients servits per aparells unitaris, de
    potència útil nominal ≤ 70 Kw;
    Control del funcionament de la ventilació de sales de màquines.

Rearmament
automàtic

Només es realitza quan s'indica en el RITE.
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CTE DB HE-2 (RITE): EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I ENERGIES RENOVABLES 

Control de les instal·lacions tèrmiques

Subsistemes El sistema format per subsistemes disposa de dispositius per deixar fora
de servei cadascun d'aquests en funció del règim d'ocupació, sense
afectar la resta de les instal·lacions

vàlvules Amb el cabal màxim i vàlvula oberta, la pèrdua de pressió a la vàlvula
està compresa entre 0,6 i 1,3 vegades la pèrdua de l'element controlat.

    Instal·lacions de cabal variable amb potència de generació total 
    >70kW
        S'estabilitza la pressió diferencial sobre la vàlvulaa de control

Variació de
temperatura

La variació de la temperatura de l'aigua en funció de les condicions
exteriors, o ambientals, es fa en:     Els circuits secundaris dels generad
de calor de tipus estàndard;     el mateix generador en el cas de genera-
dors de baixa temperatura i condensació, fins al límit fixat pel fabricant.

Temperatura del
fluid refrigerat

A la sortida de la central frigorífica de producció instantània
    es manté constant.
    No es manté constant. Es justifica en projecte.

Seqüència de
funcionament dels
generadors de calor
o fred

    Quan l'eficiència del generador disminueix en disminuir la demanda, 
    els generadors treballaran en seqüència.
        Es modula la potència lliurada per cada generador fins al valor 
       mínim permès i aturar la màquina.
        A l'augmentar la demanda s'actua de forma inversa.
    Quan l'eficiència del generador augmenta en disminuir la demanda, els
    generadors es mantindran funcionant en paral·lel.
        Es modula la potència lliurada per cada generador fins l'eficiència 
        màxima; a continuació es modula la potència d'un generador fins la 
        seva aturada i s'actua igual sobre els altres generadors
        A l'augmentar la demanda s'actua de forma inversa.

Ventiladors Els ventiladors de més de 5 m³/s porten incorporat un dispositiu indirecte
per al mesurament i el control del cabal d'aire.

2 - Control de les condicions termo-higromètriques

Compleix
sí      no

Aplicable

Element                sí   no          Paràmetre normatiu

Sistemes de
climatització

Es dissenyen per controlar l'ambient interior des del punt de vista termo-
higromètric.
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CTE DB HE-2 (RITE): EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I ENERGIES RENOVABLES 

Control de les instal·lacions tèrmiques

Classificació dels
sistemes de control

.

3 - Control de la qualitat d'aire interior en les instal·lacions de climatització.

Compleix
sí      no

Aplicable

Element                sí   no          Paràmetre normatiu

Mètode de control

.

4 - Control d'instal·lacions centralitzades de preparació d'aigua calenta sanitària.

Compleix
sí      no

Aplicable

Element                sí   no          Paràmetre normatiu

Equipament mínim     Control de la temperatura d'acumulació;
    Control de la temperatura de l'aigua de la xarxa de canonades en el
    punt hidràulicament més llunyà de l'acumulador;
    Control per efectuar el tractament de xoc tèrmic;
    Control de funcionament de tipus diferencial en la circulació forçada
    del primari/secundari de les instal·lacions d'energia solar tèrmica.
        Addicionalment s'empren:
            sistemes de control accionats en funció de la radiació solar;
            altres similars que no redueixin l'aprofitament d'energia solar;
    Control de seguretat per als usuaris.

Página 3 de 4Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Barcelona

xdiez
Sello

xdiez
Sello



CTE DB HE-2 (RITE): EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I ENERGIES RENOVABLES 

Control de les instal·lacions tèrmiques

5 - Sistemes d'autmatització i control d'instal·lacions

Compleix
sí      no

Aplicable

Element                sí   no          Paràmetre normatiu

Edificis no 
residencials

Aplicable per potència nominal útil per calefacció, refrigeració, combinades 
de calefacció i ventilació, o refrigeració i ventilació de més de 290 kW
    Tècnicament i econòmicament és viable;
    Monitoritza, registrar analitza i permet l'adaptació del consum de 
    forma continua;
    Evalua de forma comparativa l'eficiència energètica, detecta pèrdues
    d'eficiència i informa sobre les possibilitats de millora.
    Permet la comunicació amb instal·lacions conectades i altres aparells 
    (interoperativitat)

Edificis residencials     No és obligatòria aquesta exigència.
    Monitoritzaicó continua de control de l'eficiència de les instal·lacions 
    amb informe de resultats davant la disminució significativa o quan es  
    requereixi reparacions.
    Controls per optimitzar producció, distribució, emmagatzenament i 
    consum d'energia.

Condicions     Adaptats a la mida o capacitat de la instal·lació.
    Considera el tipus d'edifici, ús previst i possibles estalvis energètics
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