L’aire com a font d’energia

ENERGIA

AEROTÈRMICA

Solar Fotovoltaica Connectada a xarxa
Solar Fotovoltaica per Autoconsum

L’aerotèrmia es tracta d’un tipus d’energia renovable
capaç d’aprofitar l’energia de l’aire exterior per escalfar
o refredar l’interior d’un habitatge residencial o unes
oficines industrials, proporcionar ACS (aigua calenta
sanitària) o per a la climatització de piscines.

■■

L’aire és inesgotable, renovable i disponible a la
naturalesa

■■

Índex de rendiment de la bomba del 200% al
400% en les condicions més favorables

■■

3 sistemes en 1: calefacció, ACS i refrigeració

■■

Possibilitat de combinar amb altres sistemes

FUNCIONAMENT

■■

Instal·lació senzilla i mínim impacte visual

■■

Sistema amb una llarga vida útil

A l’exterior, la unitat de captació aerotèrmica absorbeix

■■

Menys manteniment que altres sistemes
tradicionals

a l’interior de l’habitatge, el qual cedeix al circuit de

■■

Segur; sense combustibles perillosos i sense fum

calefacció tota l’energia transformada en calor. També

■■

Ecològic; mínimes emissions de CO2

■■

Eficient, còmode, econòmic

Solar Fotovoltaica Autònoma
Solar Tèrmica
Geotèrmia

l’energia que conté l’aire i la transporta al mòdul hidràulic,

permet la producció d’ACS, així com refrescar a l’estiu
i, per tant, assegurar un confort òptim, seleccionant la

Aerotèrmia

Biomassa
Minieòlica

temperatura desitjada.
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C A P TA C I Ó I I N T E R C A N V I
Captació
La captació aerotèrmica és la més apropiada en zones climàtiques temperades o bé, per exemple, quan la
captació geotèrmica és inviable.

OPCIÓ: INTERCANVI GAS
En aquest cas la unitat exterior és del tipus aire-gas. Aquesta pot ser monobloc o bibloc, depenent si es
tracta d’un sol equip amb tot incorporat o de dos elements: la unitat exterior i el mòdul hidràulic interior.
També hi ha la possibilitat d’incorporar el dipòsit ACS al mòdul hidràulic, solució anomenada “All in One”.
D’aquesta opció tipus aire-gas distribuïm, principalment, les marques Panasonic i Thermor.

La captació de l’aire consta d’una unitat aerotèrmica instal·lada a l’exterior de l’habitatge que absorbeix
l’energia que conté l’aire. Segons la tipologia (monobloc o bibloc), aquesta pot anar acompanyada, o no, d’un
mòdul hidràulic interior.
Les principals característiques dels equips que distribuïm són:

*DADES OPCIÓ MONOBLOC
COP

5,08

Pes

107kg

Sistema Inverter: ampli rang de modulació,

Avançat control de sistema (gestió fàcil

Dimensions

865 x 1283 x 320mm

podent generar amb precisió la potència
requerida

i eficaç, podent ajustar l’equip segons els
requisits de la llar, fins i tot a distància)

Nivell acústic

49/47 dB(A)

Rang d’operació

-20 ~ 35ºC

Alta capacitat i baix consum

Utilització senzilla e intuïtiva,

(màxima eficiència amb el mínim impacte
ambiental possible)

tot i la seva alta tecnologia

Innovadors; amb un alt grau de tecnologia

Configuració modular

que permet un millor funcionament i una
llarga vida útil

Possibilitat de connectar vàries unitats per
augmentar potència

Rendiment a temperatures baixes:

Fàcil instal·lació i manteniment

proporcionant un gran estalvi energètic

Només cal connectar a l’aigua i a la xarxa
elèctrica. No necessita neteja interior, ni
xemeneies

Funcionament silenciós gràcies als

Fiables

components d’alta qualitat que conformen la
unitat de captació

Compleixen amb la normativa de tots els
components i materials

*En el cas de la Panasonic Aquarea
Generació H Monofàsica WH-MDC05H 3E5

*DADES OPCIÓ BIBLOC
COP

4.0

Rang d’operació

-20 ~ 35ºC

UNITAT EXTERIOR

MÒDUL HIDRÀULIC

Pes

60kg

42kg

Dimensions

830 x 900 x 330mm

800 x 450 x 480mm

Nivell acústic

42 db(A)

39 dB(A)

Intercanvi

*En el cas de la Thermor
Alféa Extensa + 10
Monofàsica

*DADES OPCIÓ “ALL IN ONE”

L’energia provinent del procés de captació aerotèrmic (70%) més l’energia de la xarxa elèctrica (30%) va a
parar a la unitat interior; un mòdul hidràulic ubicat dins de l’habitatge que cedeix al circuit de distribució tota
aquesta energia convertida tant en calor com fred i en aigua calenta sanitària, independentment de l’estació
de l’any i les condicions meteorològiques.

COP

4.63

Rang d’operació

-20 ~ 35ºC

UNITAT EXTERIOR

MÒDUL HIDRÀULIC

Pes

39kg

124kg

Dimensions

622 x 824 x 298

1800 x 598 x 717mm

Nivell acústic

28 dB(A)

49/48 dB(A)

*En el cas de
la Panasonic
KIT-ADC05HE5
Monofàsica

OPCIÓ: INTERCANVI HIDRÀULIC

OPCIÓ HÍBRIDA

Ecoforest ha dissenyat una nova bomba de calor aerotèrmica monobloc: l’ecoAIR, la qual ja inclou
compressor, condensador i el sistema d’expansió i evaporador.

També hi ha la possibilitat de realitzar una instal·lació híbrida; combinant la captació aerotèrmica amb la
geotèrmica, augmentant així el rendiment.

Es tracta d’un equip compacte de 3-12 kW, totalment hidràulic, que permet treballar sempre en el punt de
màxima eficiència per a garantir el subministrament d’Aigua Calenta Sanitària, calefacció i/o refrigeració, i la
climatització d’una piscina.

Com a distribuïdors oficials d’Ecoforest a Catalunya, per aquest cas volem destacar l’aerotermo AU12,
amb les següents característiques:

COP

4,8

Consum màxim

180W

Pes

125kg

Alimentació elèctrica

230V-50Hz-60Hz

Dimensions

969 x 1140 x 430mm

Pes

85kg

Nivell acústic

35-46 dB

Dimensions

901 x 1007 x 478mm

Nivell acústic

42-65 dB

Aquesta unitat aerotèrmica ha d’anar connectada a una de les següents bombes de calor d’Ecoforest:
A més, hi ha la possibilitat de connectar la unitat exterior a l’emanager, un gestor energètic
instal·lat a l’interior de l’habitatge, dins del mòdul hidràulic, que s’utilitza per aprofitar l’energia
procedent de la captació fotovoltaica, que comunicant-se amb la bomba de calor pot adaptar
la producció tèrmica amb la màxima eficiència.

a) ecoGEO B – Basic: Es caracteritza pel seu reduït tamany i és apropiada quan la
bomba de calor ha d’anar ubicada a una estància de dimensions reduïdes. El dipòsit
d’ACS, però, no es troba integrat, per tant si es vol produir aigua calenta sanitària és
necessària la seva connexió a un dipòsit extern.

Prestacions

Dimensions

3-12 kW / 5-22 kW

1060 x 600 x 710mm

Temperatura màxima ACS (sense recolzament) = 58ºC

Pes en buit = 185 - 193 kg

Temperatura màxima ACS (amb recolzament) = 70ºC
A+++

b) ecoGEO C – Compact: A diferència de la ecoGEO B, aquesta Compact està
equipada amb un dipòsit d’aigua calenta sanitària de 170 litres integrats a la pròpia
bomba, sense necessitat d’un tipus d’instal·lació addicional.

Prestacions

Dimensions

3-12 kW / 5-22 kW

1800 x 600 x 710mm

Temperatura màxima ACS (sense recolzament) = 58ºC

Pes en buit = 246 - 254 kg

Temperatura màxima ACS (amb recolzament) = 70ºC
A+++

SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ

DIPÒSITS

Trobem varis sistemes de distribució, que poden ser únics o combinar-se entre si.
Els dipòsits d’inèrcia i/o d’ACS (aigua calenta sanitària) col·locats a l’interior de l’habitatge,
s’encarreguen d’emmagatzemar l’energia produïda per la bomba de calor.
Tots ells estan especialment aïllats tèrmicament amb espuma rígida de poliuretà injectat,
lliure de HCFC i acabat exterior en PVC semirígid.

Tipologia
a) Dipòsit d’inèrcia ecoGEO T-B: Dipòsit d’inèrcia per aigua calenta de circuit
primari fabricat en acer al carbó. De 20 a 2.000 litres. El seu petit volum és suficient per
proporcionar un funcionament adequat en aquelles instal·lacions que ho necessitin.
Capacitat (l)

Altura (mm)

Diàmetre (mm)

Pes (kg)

80

730

520

26

100

952

520

33

200

1502

520

42

300

1866

560

55

500

1904

670

72

750

1815

930

124

1000

2055

930

134

2000

2361

1280

222

b) Dipòsit ACS ecoGEO T-DW: Dipòsit per a producció i acumulació d’aigua
calenta sanitària, amb intercanviador serpentí o espiral corrugat que augmenta la superfície
de contacte i millora la transmissió de calor. Fabricat en acer inoxidable AISI 316 i amb
capacitat de 200 a 1.000 litres.
Capacitat (l)

Altura (mm)

Diàmetre (mm)

Pes (kg)

200

1502

520

45

300

1866

560

64

500

1904

670

78

750

1815

930

126

1000

2055

930

136

c) Dipòsit ecoCOMBI: Dipòsit compacte combinat. Inclou un dipòsit d’ACS de
200 litres i un dipòsit d’inèrcia de 50 litres. D’aquesta manera s’integren les característiques
d’ambdós dipòsits d’una forma extremadament compacta.
Altura (mm)

Diàmetre (mm)

Pes (kg)

1850

520

85

TERRA RADIANT
És un sistema hidràulic que treballa a temperatura baixa, normalment
inferior a 45ºC. Concretament, es tracta d’una xarxa de canonades
instal·lades sota el terra de l’habitatge per on fem circular aigua calenta; la
capa de ciment absorbeix l’energia tèrmica i la cedeix al paviment. A partir
dels termòstats, digitals o analògics, podem controlar la temperatura de
cada habitació.

Avantatges: - Tubs resistents a la pressió i a la temperatura, i flexibles per evitar les fissures.
-

Funciona tant per proporcionar fred com calor.
Distribució uniforme, al tractar-se d’un tipus de sistema de climatització per radiació.
Elimina molèsties com les corrents d’aire (reduint la pols), l’estratificació i la sequedat.
Estalvi energètic notable, al treballar amb temperatures d’impulsió més moderades.
Nul impacte visual (no hi ha cap part visible).

FANCOILS
Sistema hidràulic que treballa a baixa temperatura (≤ 45ºC).
Concretament, es tracten d’equips aigua-aire, a diferència dels splits que són
aire-aire. Un sol dispositiu està constituït per un intercanviador de calor/fred
o bateria, un ventilador i un filtre. També tenen un sistema de regulació propi
(generalment un termòstat).

Avantatges: - Poden treballar o bé refrescant o bé escalfant l’ambient.
- Regulació de temperatura en tot moment.
- Sense humitat ni soroll.
- Instal·lació a la paret, al sostre, al terra i/o encastats (requereixen poc espai)

RADIADORS
Aquest sistema treballa normalment a altes temperatures d’aigua, tot i que
també n’hi ha de ≤ 45ºC. Es connecten a la xarxa hidràulica de l’habitatge,
produint-se un intercanvi d’energia entre el circuit de calefacció i l’aire de
l’habitació mitjançant un intercanviador de calor. Disposen d’un motor de
baix consum i regulació electrònica digital.

Avantatges: - El seu rendiment global és més baix ja que treballa a més alta temperatura.
- Garanteix, amb un sol equip, el màxim nivell de confort qualsevol estació de l’any.
- Solen tenir un disseny estètic atractiu i compacte. Permeten la integració en qualsevol
ambient interior.

ASSESSORAMENT TÈCNIC
Des de Domini Ambiental realitzem estudis basats en les necessitats dels nostres clients i les possibilitats
energètiques i pressupostàries de les quals es disposen. Treballem conjuntament amb el client i amb
contacte directe amb els fabricants per tal d’establir les millors solucions i tecnologies que s’avinguin amb
els seus objectius.
Subministrem les principals marques en equips d’aerotèrmia, tant les bombes de calor com els dipòsits
d’acumulació i els equips de distribució.
Posi’s en contacte amb nosaltres i estudiarem les millor opcions per assolir la màxima eficiència
energètica, el màxim estalvi econòmic de funcionament i la major reducció d’impacte

mediambiental.

INVERSIÓ
Un sistema aerotèrmic té una inversió més baixa que un sistema geotèrmic, ja que no requereix cap
perforació en la seva instal·lació. I tot i ser més elevada en comparació amb altres sistemes convencionals,
el període de retorn és baix en la majoria de casos.
El preu de la instal·lació també dependrà dels metres quadrats de l’habitatge i la potència necessària, entre
altres aspectes.
Un factor a favor sempre serà el cost de manteniment i la despesa energètica anual, molt inferior als
sistemes convencionals.
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