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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 

Generació de calor

1 - Rendiments energètics dels generadors de calor.

Compleix
sí      no

Aplicable

Element                sí   no          Paràmetre normatiu

Requisits mínims El projecte o memòria tècnica indica:
    les prestacions energètiques dels generadors de calor.
    la informació de la fitxa de producte, (reglaments d'etiquetatge 
    energètic)
    Calderes sense requisits mínims de rendiment:
          Calderes de combustibles:
                 Recuperacions d'efluents, subproductes o residus;
                 Biomassa;
                 Gasos residuals, (que produeixen emissions acceptades).

Rendiment mínim per combustibles d'ossos d'oliva o closques de fruits 
secs:
    Per aparells de calefacció local tancats i cuines: 65%
        S'indica el rendiment instantani de la caldera o aparell de calefacció 
        local per al 100% de la potència útil nominal.
   Per la resta de casos: 80% a plena càrrega.

     El projecte no presenta calderes de tipus atmosfèric
     El projecte no presenta escalfadors a gas de fins a 70 kW de tipus B, 
     (prohibides excepte aparells tipus B3x).
     El projecte presenta escalfadors a gas de fins a 70 kW de tipus B,
     perquè:
         es situen en locals que compleixen els requisits de les sales de 
         màquines.
         es situen en una zona exterior (segons norma UNE 60670-6:2014).

El control de sistema es basa en sonda exterior de compensació de 
temperatura o termòstat modulant, de manera que modifica la 
temperatura d'anada a emissors adaptant-los a la demanda

Emisors calculats per a una temperatura màxima d'entrada a l'emissor 
de 60 ºC
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CTE DB HE-2 (RITE): EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I ENERGIES RENOVABLES 

Generació de calor

Requisits mínims Bombes de calor:
    La temperatura de l'aigua a la sortida de les plantes es mantè 
    constant al variar la càrrega, 
    La temperatura de l'aigua a la sortida de les plantes no es mantè 
    constant
         Es justifica en el projecte

2 - Fraccionament de potència

Compleix
sí      no

Aplicable

Element                sí   no          Paràmetre normatiu

Generadors Es disposa els generadors necessaris en nombre, potència i tipus
adequats, segons el perfil de la càrrega tèrmica prevista

Centrals de producció de calor amb generadors que utilitzen
combustibles líquids o gasosos:
    Per potència útil nominal >400 kW:
        S'instal·len dos o més generadors.
    Per potència útil nominal ≤400 kW per calefacció i ACS:
        Potència demandada pel ACS ≥ la del graó de potència mínim:
            Es pot emprar un únic generador
   S'exclouent els generadors de calors de combustibles:
        Recuperacions d'efluents, subproductes o residus;
        Biomassa;
        Gasos residuals, (que produeixen emissions acceptades).
     El projecte presenta una solució diferent equivalent

Generadors a gas de tipus modular:
    Es consideren com un únic generador
    Disposa d'un sistema automàtic que independitza el circuit hidràulic,
    de tal forma que s'aconsegueix la parcialització del conjunt:
        Es consideren com més d'un generador.

Bombes de calor reversibles d'expansió directa: 
    Consta d'una sola unitat exterior i una o diverses unitats interiors
        Es considera com un generador únic

Refrigeradora/bomba de calor reversible per a producció d'aigua
freda/calenta: Es considera un generador únic perquè consta d'una sola
escomesa elèctrica i disposa d'un evaporador no connectat
hidràulicament amb cap altre equip de producció.
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CTE DB HE-2 (RITE): EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I ENERGIES RENOVABLES 

Generació de calor

3 - Cremadors

Compleix
sí      no

Aplicable

Element                sí   no          Paràmetre normatiu

Regulació     Per cremadors alimentats per combustibles gasosos és modulant
    Per cremadors alimentats per combustibles líquids:
        amb potència ≤ 70kW 
             regulació d'una o dos marxes (justificat en projecte)
             regulació modulant
        amb potència > 70kW
             regulació molulant.

4 - Preparació d'aigua calenta per a usos sanitaris

Compleix
sí      no

Aplicable

Element                sí   no          Paràmetre normatiu

Dimensionament Pel dimensionat es tenen en compte:
    El Document Bàsic HE Estalvi d'Energia
    El Document Bàsic HS-4 Subministrment d'aigua
    La norma UNE EN 12831-3.

Escalfadors i 
dipòsits d'ACS

    Compleixen el reglament de disseny ecològic en quan a:
        l'eficiència energètica en %
        pèrdues màximes dels dipòsits en kWh/any

Sistemes de 
generació auxiliar

El sistema de generació auxiliar convencional als dipòsits d'acumulació 
de la instal·lació renovable no suposen una disminució de l'aprofittament 
dels recursos renovables (justificat en projecte).
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