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1. INTRODUCCIÓ  

 

Aquest document té com a objectiu elaborar un procediment d’ajuda als usuaris 
connectats a la xarxa de Districlima Barcelona que serveixi per a la qualificació i 
certificació energètica d’edificis (establerta pel RD 47/2007). 

 
La redacció del document s’ha realitzat tenint en compte les característiques i 
possibilitats de simulació d’equips de climatització dels programes CALENER VYP 
i CALENER GT, associats al procés de Qualificació i Certificació energètica, i 
s’adapta a les característiques i condicions actuals d’aquest programes és a dir: 
 

o CALENER GT versió 17-01-08 
o CALENER VIP versió 17-01-08 

 
L’aparició de noves versions que puguin suposar canvis en les opcions de 
connexió proposades requeriran una revisió d’aquest document. 

 
En cada cas és plantegen esquemes “genèrics de connexió” que serviran de 
referència als usuaris, a partir dels quals adaptaran la seva solució específica 
tenint en compte la potència contractada de calor i fred. 
 
Les dades de rendiment de la instal·lació que serveixen de referència per a la 
definició de les alternatives de simulació es basa en la informació aportada per 
Districlima i es corresponen amb els valors de l’any 2008. 
 
Aquesta informació aporta rendiments reals d’explotació i, per tant, la fiabilitat 
és més alta que la aportada per fabricants d’equips de producció de fred i calor 
ja que, els rendiments d’aquests equips es determinen en condicions ambientals 
diferents a la realitat de Barcelona. 
 
Cal tenir en compte que els valors de rendiment de producció de calor i fred  
variaran cada any, el que suposa que Districlima haurà d’actualitzar aquestes 
dades i subministrar-les als usuaris per tal d’incorporar-les a les qualificacions 
energètiques d’edificis que es realitzin seguint el mateix procediment que es 
descriu a la present guia. 
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2. Dades de referència del rendiment i l’eficiència en la producció 
d’aigua calenta i aigua freda de la central Districlima 

 
Les següents dades són el balanç energètic de la xarxa Districlima per a l'any 
2008. En primer lloc, respecte al total de calor i fred venut, el resum és el que 
segueix: 

CONSUMS CLIENTS Total 

Vendes Calor 15.766 MWh 
Vendes Fred 27.758 MWh 

Taula 1. Resum de vendes de calor i fred. 
 

Per generar aquestes quantitats de calor i fred venut, la central aprofita 
principalment el vapor procedent de la planta de valorització energètica de 
residus urbans (TERSA) i consumeix, addicionalment, electricitat i gas natural 
per alimentar els sistemes de suport (caldera per a la producció d'aigua calenta, 
màquines d'absorció, compressors per a la producció d'aigua freda, equips de 
bombeig i auxiliars). Els consums energètics de cada una d'aquestes fonts es 
resumeixen en la següent taula: 
 

CONSUM D'ENERGIA Total 

VAPOR TERSA 34.405 MWh   
(19.531 MWh per 
produir calor y 14.874 
MWh per produir  fred) 

Gas natural  818 MWh (PCI) 
Electricitat compressors (Fred) 3.015 MWh 
Electricitat bombeig i equips auxiliars (Fred) 2.315 MWh 
Electricitat bombeig i equips auxiliars (Calor) 530 MWh 

Taula 2. Consums energètics per font. 

 
Pel que fa a l'aportació de cada font energètica emprada en la producció de 
calor i fred de la xarxa el resum és el següent: 
 

ORIGEN DE LA ENERGIA % 

Producció de Calor  
VAPOR TERSA 97,7% 
Gas natural  2,3% 

Producció de Fred  
VAPOR TERSA 50,5% 
Gas natural  0,0% 
Electricitat 49,5% 

Taula 3. Aportació de cada font energètica a la producció de calor/fred. 

 
També cal considerar el rendiment en distribució de la xarxa, que en el cas de 
la producció de calor és del 80% i en el cas de la distribució de fred és del 
93%.  
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El balanç energètic és el següent: 
 
 
 
 

VAPOR TERSA VENTAS CALOR

GAS NATURAL

VENTAS FRIO
ELECTRICIDAD

DISTRICLIMA

COMPRESOR
COP = 4,89

530 MWh/a

2.315 MWh/a

3.015 MWh/a

5.860 MWh/a

CALDERA 
rend = 60%818 MWh/a 458 MWh/a

34.405 MWh/a

M. ABSORCIÓN
COP =1,012

14.8744 MWh/a

19.531 MWh/a

INTERCAMBIADOR
rend = 98%

19.599 MWh/a

DISTRIBUCIÓN DE CALOR
rend = 80,44% 15.766 MWh/a

PRODUCCIÓN DE CALOR

PRODUCCIÓN DE FRIO

DISTRIBUCIÓN DE FRIO
rend = 93,12% 27.758 MWh/a

15.053 MWh/a

19.141 MWh/a

29.808 MWh/a

14.755 MWh/a

 
 
 
Per obtenir les dades relatives a la Qualificació i Certificació energètica dels 
“edificis objecte”, el programa Calener avalua la quantitat de CO2 emès a 
l’atmosfera. Per obtenir aquests valors, Calener associa emissions de CO2 als 
consums d’energia fòssil en funció del seu tipus (gas natural, electricitat, 
biomassa, etc). 
 
El vapor procedent de TERSA es genera a partir de la combustió dels Residus 
Sòlids Urbans (RSU), si bé TERSA consumeix una petita part d’ energia d’origen 
fòssil (gas natural) per estabilitzar les condicions de la  seva combustió.  
 
Les dades aportades per TERSA certifiquen que la quantitat de gas natural 
emprada per a la generació total de calor a TERSA és inferior al 0,5%. Com que 
aquesta petita part seria la única que tindria emissions de CO2 associades, als 
efectes d’ aquesta Guia, es considerarà que el vapor subministrat per TERSA és 
una font d’ energia d’ origen no fòssil. 
 
El rendiment en la producció de Calor (COP) i el rendiment en la producció de 
Fred (EER), entès com la relació entre la calor o el fred venuts i l'energia 
d'origen fòssil consumida (electricitat i gas natural en aquest cas) es resumeix 
en la següent taula: 
 

Rendiments de la producció de Calor / Fred 

COP (Calor venut/energia d'origen fòssil consumida) 11,7 
EER (Fred venut/energia d'origen fòssil consumida) 5,2 

Taula 4. Rendiments de la central. 
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2.1. Definició de rendiments a considerar en els equips de    
producció de calor i fred en CALENER 

 
Per realitzar la simulació de la connexió d'un edifici a la xarxa Districlima, es cal 
simular la disponibilitat d’aigua calenta i aigua freda a peu d’edifici procedent 
d’uns sistemes de generació dels quals es coneix el rendiment de producció 
(COP i EER) i l’energia d’origen fòssil que es consumeix, per tal de calcular les 
emissions de CO2 generades (un dels objectius finals de la qualificació 
energètica d’edificis). 
 
A partir de les dades de referència de la central Districlima per a la producció 
de la calor i del fred, s'observa (Taula 3) que en el cas de la producció de calor, 
a més del vapor procedent de TERSA (que no comptabilitza emissions de CO2 
associades) s'empren dues fonts energètiques d'origen fòssil (gas natural i 
electricitat) amb emissions de CO2 associades diferents. Això obligaria, tenint en 
compte les possibilitats de simulació dels programes Calener, a definir dos 
equips de producció de la calor (calderes per exemple). Un primer que 
consumeix electricitat i un altre que consumeix gas natural, perquè el programa 
calculi l'energia consumida per cada un en l'edifici i les emissions de CO2 
associades. 
 
Malauradament, en els programes CALENER si es defineixen dos equips que 
produeixen calor (o fred) vinculats a un mateix circuit hidràulic, es consideraria 
que entren en funcionament un després de l'altre, és a dir, no de forma 
simultània com en aquest cas ens interessaria. Si, per exemple, es defineix una 
caldera de gas natural i una altra d'electricitat (amb potències equivalents a la 
part de gas i d'electricitat que es consumeix en la central), el programa Calener 
sempre prendrà la primera caldera que s'ha definit i la farà funcionar fins que 
esgoti les seves possibilitats de cobrir la demanda de l'edifici. I, només si la 
seva potencia no és suficient en un moment determinat, farà funcionar la 
segona caldera com a suport. En aquest sentit l'edifici consumirà molta 
electricitat si es va definir en primer lloc la caldera elèctrica i una mica de gas 
natural si es va definir com a caldera 2, la qual cosa no reflectiria la situació 
que es pretén simular. 
 
Per tal de solucionar l'inconvenient exposat, és necessari crear un únic equip 
productor de calor que consumeix una de les dues fonts energètiques que 
s'empren, i fer una equivalència (a partir de les emissions de CO2 associades) 
de la part corresponent a la segona font energètica que es consumeix, perquè 
es comptabilitzi en el mateix consum. És a dir, si a la central Districlima es 
consumeix una quantitat major de gas natural i una altra quantitat mes petita 
d'electricitat per generar la calor, es fa l'equivalència de la part elèctrica com si  
fos de gas natural tenint en compte que l'electricitat emet 3,18 vegades més 
CO2 que el gas natural, el que suposarà multiplicar el consum real d'electricitat 
per 3,18 per a considerar-lo com gas natural i que el programa apliqui un únic 
coeficient de pas per a emissions de CO2 (el corresponent al gas natural). 
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Aquest raonament es tradueix en números a la següent taula: 

Taula 5. Consum energètic i rendiments ajustats. 
 
Com es pot apreciar a la Taula 4, el coeficient de pas que s'aplica a l’electricitat 
(649Kg CO2/MWh) és 3,18 vegades el coeficient que s'aplica a gas natural (204 
kg CO2/MWh). Aquest factor s'aplica al consum real d'electricitat per a 
convertir-lo en consum equivalent de gas. Això permet obtenir els mateixos 
valors totals d'emissions de CO2, tal com es pot comprovar a la Taula anterior. 
També s'observa que el COP es modifica, ja que en augmentar el consum 
d'electricitat 3,18 vegades, conseqüentment la relació de calor venuda/ energia 
consumida és diferent i s'obté un COP ajustat de 6,3. 
 
En el cas de la producció de fred no hi ha cap ajustament a realitzar ja que 
l'única font energètica d'origen fòssil que es consumeix és l'electricitat, per tant 
el EER obtingut a partir de les dades de balanç energètic de la central no s'ha 
de corregir o ajustar. 
 
Amb aquestes consideracions les dades de partida a considerar per a la 
simulació dels equips de producció de calor i fred vinculats a Districlima són els 
següents: 

Equip a definir en 
CALENER 

COP/EER Font 
energètica 

Equip productor de Calor 6,3 gas natural 
Equip productor de Fred 5,2 electricitat 

 
 
3. Alternatives de simulació de la connexió a Districlima: 
 
3.1. Alternatives de simulació de la connexió per a edificis del 

sector terciari que han de simular-se amb el programa 
GALENER GT 

 

 
Energia en 
MWh 

Coeficients 
de pas kg 
CO2/MWh * 

Emissions 
totals CO2 
Districlima 
2008 

Emissions 
totals CO2 
amb 
electricitat 
equivalent a 
gas 

Total calor venut 15.766,00       
VAPOR TERSA 19.531,00 0,00 0,00   
Gas natural (PCI) 818,00 204,00 166.872,00 166.872,00 
Electricitat 530,30 649,00 344.164,70   
Electricitat equivalent a gas 1.687,08 204,00   344.164,70 

TOTALS EMISSIONS CO2   511.036,70 511.036,70 

* Coeficients de pas de CO2 Font: IDAE - Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético 
COP Real 11,7 COP = Calor venut / gas+electricitat 
COP Ajustat 6,3 COP = Calor venut / gas+electricitat equivalent a gas  
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En el cas d’edificis terciaris que per les seves característiques hagin de simular 
la qualificació energètica amb CALENER GT, cal considerar que aquest 
programa  no té un sistema o equip previst per simular aquesta condició i per 
tant és necessari plantejar una “solució equivalent”. Es proposa la següent1: 

 
3.1.1. Sistemes de Calefacció y ACS: 

Tenint en compte les possibilitats de sistemes que ofereix CALENER GT, es 
tractaria de definir, dintre dels sistemes que utilitzen aigua com fluid 
caloportador, equips de generació que simulin l’aportació d’aigua calenta 
procedent del Districlima. Aquests equips “ficticis” tindrien el rendiment en 
generació de calor que té la xarxa Districlima (definits prèviament a l’apartat 
2.1 d’aquesta guia). Estarien vinculats a nivell de sistemes “primaris” a circuits 
hidràulics d’aigua calenta, a partir dels quals cada usuari definirà el disseny 
interior de la instal·lació i els sistemes secundaris que atendran les diferents 
zones i demandes interiors.  

 

Sistemes de Calefacció 

Considerant que en la producció d’aigua calenta la xarxa Districlima utilitza, 
com a sistemes de suport, calderes que empren gas natural com combustible, 
dels equips de generació que ofereix el programa, es proposa utilitzar calderes 
del subtipus “Baja Temperatura” amb gas natural com a font energètica amb el 
rendiment (COP) definit a l’apartat 2.1 para la producció de calor.  

La seqüència de definició que es proposa es la següent: 

• Creació de Bombes d’impulsió: Es crearà la Bomba d’impulsió d’aigua 
calenta d’acord amb les prescripcions del projecte d’instal·lacions (cabal, 
alçada, rendiments, etc.). Aquesta bomba estarà situada després dels 
intercanviadors de calor per impulsar l’aigua calenta cap a la distribució a 
l’interior de l’edifici. 

                                                             
1
 La forma de simular que aquí es proposa es considera adequada per reflectir les condicions de producció 

de calor i fred de Districlima i s'ajusta a les consideracions de càlcul i funcionament del programa. Si 

l'usuari decideix realitzar una altra opció de simulació deurà, en tot cas, considerar els rendiments 

establerts en l'apartat 2.1 de la guia i utilitzar les mateixes fonts energètiques especificades. En cas 

contrari haurà de justificar l'alternativa emprada davant els organismes de control i registre de la 

Certificació Energètica. 
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• Creació de Circuit hidràulic: Es requereix definir el Circuit hidràulic que 
connectarà l’equip de generació amb els sistemes secundaris. Es crearà un 
“Circuito de agua caliente” del tipus “Primario” que estarà connectat a la bomba 
d’impulsió prèviament creada.  

 

• Definició d’equips: Es necessita definir, dintre dels subsistemes primaris 
de CALENER GT, una Caldera “fictícia” que representarà l’aigua calenta 
procedent de Districlima. Aquesta caldera tindrà el rendiment tèrmic definit a 
l’apartat 2.1 d’aquesta guia. La creació d’aquest equip es realitzarà segons el 
que s’observa en el següent quadre de diàleg del programa.  
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Pel que fa al rendiment “constant” que aporta la connexió a Districlima, el fet 
d’haver escollit una caldera del tipus “Baja Temperatura”, suposa que el 
programa assigna unes corbes per defecte que consideren  un rendiment molt a 
prop de la unitat. És a dir, un rendiment “constant” de l’equip. Per tant no 
s’afectarà en funció de les condicions d’operació o de la càrrega parcial que 
pugui tenir l’equip. En aquest sentit no cal modificar cap corba de 
comportament associada a aquesta caldera. 

L’esquema hidràulic que Calener GT produirà d’acord amb la definició realitzada 
és el següent: 
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Una vegada definit l’equip de producció d’aigua calenta, l’usuari procedirà a 
definir els sistemes secundaris amb els equips que s’encarregaran de lliurar la 
calor en els locals mitjançant els elements o unitats terminals (fan-coils, 
radiadors, etc.), d’acord amb el disseny previst a l’edifici. 

Sistemes d’Aigua Calenta Sanitària 

La definició de l’equip productor d’ACS es farà de la mateixa manera que en el 
cas de la caldera que simula la producció d’aigua calenta per a calefacció. És a 
dir, creant dintre de les opcions d’equips generador d’ACS del programa un 
equip tipus “Caldera de combustible” amb el mateix rendiment tèrmic 
especificat abans per a la producció de aigua calenta i emprant també gas 
natural com a combustible. Aquest generador estarà connectat a un circuit 
hidràulic d’ACS definit prèviament que cobrirà la demanda de l’edifici. 

 

Addicionalment, serà necessari modificar les corbes de comportament que 
modifiquen el rendiment de l’equip i que estan associades per defecte per 
CALENER perquè la variació de les condicions d’operació i la variació de càrrega 
que pugui tenir l'edifici no afecti el rendiment de la màquina i, en conseqüència, 
el seu consum. En aquest sentit la connexió a Districlima es correspon amb un 
equip de rendiment constant. Aquesta modificació es fa de la següent manera: 

Una vegada s'ha definit l’equip de producció d’ACS com s'ha descrit abans, 
CALENER assigna per defecte unes corbes de rendiment que es poden 
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visualitzar en el quadre de diàleg de característiques de l'equip tal com es 
mostra en la següent imatge. 

 

Es pot apreciar que aquest tipus d'equips solament utilitza una corba de 
comportament, la corba DW-Gas-HIR-fPLR, que modifica el rendiment tenint en 
compte la variació, respecte al valor nominal, de la relació entre el consum de 
combustible i la potència tèrmica de la caldera (HIR), en funció del factor de 
càrrega parcial.  

S'hauria de modificar aquesta corba perquè el rendiment de l'equip definit 
d’acord amb els valors establerts a l’apartat 2.1 d’aquesta guia no variï i es 
mantingui constant. Per a realitzar la modificació se suggereix crear una nova 
corba a partir de l'existent perquè es conservin les seves característiques (tipus 
de corba i formula corresponent).  

Per a crear una corba nova és necessari anar a l'arbre de components de 
CALENER GT i escollir l’opció corresponents dins la carpeta “Curvas de 
comportamiento”. En el quadre de diàleg que apareix, és necessari definir un 
nom per a la corba (Disctriclima - ACS, per exemple) i en el menú d'opcions 
optar per l'opció de “copiar un objeto existente”. Al escollir aquesta opció, en el 
menú de tipus de corba, s'haurà de seleccionar la corba que servirà de 
referència (DW-Gas-HIR-fPLR). 
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Una vegada creada la corba, en el quadre de diàleg que s'obre, es poden 
editar els coeficients que operen en la fórmula de la corba. És necessari definir 
la següent seqüència de coeficients: a=0, b=1, c=0, d=0, i=0, f=0. 

 

 

Una vegada creades les noves corbes que simulen el rendiment constant de 
Districlima tan sol queda assignar-les a la planta refredadora creada 
prèviament. A l'editar les característiques d’aquest equip s’hauran de 
seleccionar del menú d'opcions les corbes prèviament creades per a cada factor 
a corregir tal com es mostra en la figura. 
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Amb aquesta modificació de coeficients ja quedarà definit correctament l’equip 
productor d’ACS que treballarà per cobrir la demanda que tingui l’edifici segons 
las seves característiques. L’esquema hidràulic que Calener GT produirà d’acord 
amb la definició realitzada és el següent: 

 
 
3.1.2. Sistemes de producció de Fred: 

Es tracta de definir, dintre dels sistemes que utilitzen aigua com fluid 
caloportador, equips de generació que simulin l’aportació d’aigua freda 
procedent del Districlima. També són equips “ficticis” que consideren el 
rendiment en generació de fred que té la xarxa Districlima i ús d’energia 
elèctrica com a font energètica. Estarien vinculats a nivell de sistemes 
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“primaris” a circuits hidràulics d’aigua freda, a partir dels quals cada usuari a 
nivell d’edifici definirà el disseny interior de la instal·lació i els sistemes 
secundaris que atendran les diferents zones i demandes interiors.  

Considerant les opcions d’equips de generació de fred que ofereix Calener GT, 
es proposa utilitzar una “Planta enfriadora”, del tipus “Compresor eléctrico”, a la 
qual se li aplicarà el rendiment de producció de fred de la central.  

La seqüència de definició que es proposa es la següent: 

• Creació de Bombes d’impulsió: Es crearà la Bomba d’impulsió d’aigua 
freda d’acord amb les prescripcions del projecte d’instal·lacions (cabal, altura, 
rendiments, etc.). Aquesta bomba estarà situada després dels intercanviadors 
de calor per impulsar l’aigua freda cap a la distribució al interior de l’edifici.  

 

• Creació de circuit hidràulic : Es crearà un “Circuito de agua fría” del tipus 
“Primario” que estarà connectat a la bomba d’impulsió prèviament creada.  
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• Definició d’equips: Es necessita definir, dintre dels subsistemes primaris 
de CALENER GT, una Planta Refredadora “fictícia” que representarà l’aigua 
freda procedent de Districlima amb el rendiment tèrmic de producció d’aigua 
freda definit a l’apartat 2.1 d’aquesta guia. La creació d’aquest equip es 
realitzarà segons el que s’observa en el següent quadre de diàleg del programa. 
Se seleccionarà el tipus de condensació “por aire” per tal d’evitar la creació de 
circuits i equips de condensació. 

 

Pel que fa a les corbes de comportament que té associades aquest tipus 
d’equip, és necessari modificar-les  perquè les condicions d’operació i la variació 
de càrrega que pugui tenir l'edifici no afecti el rendiment de la màquina i, en 
conseqüència, el seu consum. Com ja s’ha explicat abans, en aquest sentit la 
connexió a Districlima es correspon amb un equip de rendiment constant. 
Aquesta modificació es fa de la següent manera: 
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Una vegada s'ha definit la màquina refredadora fictícia com s'ha descrit abans, 
CALENER assigna per defecte unes corbes de rendiment que es poden 
visualitzar en el quadre de dialogo de característiques, tal com es mostra en la 
següent imatge: 

 
Com es pot observar, el programa assigna 3 corbes per defecte amb els 
següents noms: 

o RecipAir-Cap-fCHWT&DBT 

o RecipAir-EIR-fCHWT&DBT 

o RecipAir-EIR-fPLR-2Comp/Ckt 

La primera corba modifica el rendiment tenint en compte la variació de la 
capacitat de refredament de la planta, en funció de la temperatura de l'aigua a 
la sortida de l'evaporador i la temperatura de l'aigua a l'entrada del 
condensador. 

La segona corba modifica el rendiment tenint en compte la variació del valor 
nominal de la relació entre la potència elèctrica i la frigorífica (EIR) en funció 
de les condicions d'operació.  

La tercera corba modifica el rendiment tenint en compte la variació del valor 
nominal de la relació entre la potència elèctrica i la frigorífica (EIR) en funció 
del factor de càrrega parcial. 

S'haurien de modificar aquestes 3 corbes perquè el rendiment de la 
refredadora, que ja ha estat definit a partir dels valors de l'apartat 2.1 
d'aquesta guia, no variï i es mantingui constant. Per a realitzar la modificació 
se suggereix seguir la mateixa seqüència de definició establerta pel cas de la 
corba de l’equip generador d’ACS. És a dir, crear una nova corba en cada cas a 
partir de l'existent perquè es conservin les seves característiques (tipus de 
corba i formula corresponent).  
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Des de l'arbre de components de CALENER i dintre de la carpeta “Corbes de 
comportament” es crearà la nova corba. En el quadre de diàleg que apareix, és 
necessari definir un nom per a cada corba (Disctriclima - Cap constant, 
Disctriclima - EIR constant, Disctriclima - fPLR constant, per exemple) i en el 
menú d'opcions triar l'opció de “copiar un objecte existent”. Escollint aquesta 
opció, en el menú de tipus de corba, s'haurà de seleccionar la corba que 
servirà de referència en cada cas.  

 
Per a les 2 primeres corbes (Cap constant i EIR constant), una vegada creada 
la corba, en el quadre de diàleg que s'obre es poden editar els coeficients que 
operen en la fórmula de la corba. És necessari definir la següent seqüència de 
coeficients: a=1, b=0, c=0, d=0, i=0, f=0. 
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Per a la tercera corba (EIR-fPLR) la seqüència de coeficients a definir és la 
següent: a=0, b=1, c=0, d=0, i=0, f=0.  

 
Una vegada creades les noves corbes que simulen el rendiment constant de 
Districlima tan sols queda assignar-les a la planta refredadora creada 
prèviament. A l'editar les característiques d’aquest equip s’hauran de 
seleccionar del menú d'opcions les corbes prèviament creades per a cada factor 
a corregir tal com es mostra en la figura.  

 
D'aquesta manera queden definides les corbes de rendiment que simulen la 
connexió a Districlima de la refredadora. L’esquema hidràulic que Calener GT 
produirà d’acord amb la definició realitzada és el següent: 
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Finalment, l’arbre de definició dels subsistemes primaris es conformarà tal com 
apareix a la següent figura: 
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3.2. Alternatives de simulació de la connexió per a edificis 
d’habitatges, i per a petits i mitjans terciaris que hagin de 
simular-se amb el programa GALENER VYP. 

 

En el cas d’edificis que per les seves característiques puguin simular la 
qualificació energètica amb Calener VYP, tenint en compte que aquest 
programa tampoc no té un sistema o equip previst per simular la connexió a 
Districlima, és necessari plantejar una “solució equivalent”.  

Les possibilitats de connexió d’edificis d’habitatge, petit i mitjans terciaris a 
Districlima podrien ser les següents:  

• Edificis que es connectin amb Districlima per cobrir les seves 
necessitats de calefacció, refrigeració i Aigua Calenta Sanitària-ACS.  

• Edificis que es connectin amb Districlima per cobrir les seves 
necessitats de calefacció i ACS solament  

• Edificis que es connectin amb Districlima per cobrir les seves 
necessitats de calefacció únicament  

• Edificis que es connectin a Districlima per cobrir les seves necessitats 
de refrigeració únicament 

 
Tenint en compte les possibilitats de sistemes i equips que ofereix CALENER 
VYP, es tractaria de definir equips de generació que simulin l’aportació d’aigua 
calenta/freda procedent del Districlima per ser aprofitada en els diferents usos 
energètics als edificis. Aquests equips seran “ficticis” i tindrien el rendiment en 
generació de calor/fred que té la xarxa Districlima definits a l’apartat 2.1 
d’aquesta guia.   

D’acord amb les característiques de CALENER VYP en la seva versió actual, hi 
ha 2 possibilitats de simulació d'equips “equivalents” al Districlima:  

- Definir una “Caldera equivalent” amb un rendiment igual al rendiment de 
producció de calor de Districlima, a partir de la qual es podran definir Sistemes 
d’ACS, Sistemes de calefacció o Sistemes mixts de ACS i calefacció.  

- Definir un “Equip ideal de rendiment constant” que permetrà simular equips 
que poden atendre les necessitats de calefacció i/o refrigeració d’un local a 
partir de les dades de rendiment en la producció de calor i/o fred de Districlima.  

Els equips de rendiment constant s’han de definir de forma individual per a 
cada espai de l’edifici que es vagi a climatitzar i no serveixen per definir 
sistemes d’ACS. En el cas de cobrir aquest servei amb l’aigua calenta de 
Districlima necessàriament s’haurà de crear una “Caldera equivalent”. 

La seqüència de definició per a aquests dos tipus d’equips són les següents: 
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o Definició d’una “Caldera Equivalent”: 

En primer lloc, caldria importar del menú d’equips de la base de dades de 
CALENER VYP una “caldera de Baja Temperatura”. Això implicarà la 
incorporació, també, de les taules de comportament corresponents a aquest 
tipus d’equips. 

 

Una vegada s’ha importat l’equip caldrà definir la seva potència (d’acord amb la 
potencia de calor contractada amb Districlima) i el seu rendiment que serà igual 
a 1 (100%) ja que CALENER VYP no permet equips d’aquest tipus amb 
rendiments superiors a la unitat.  

 
 
El rendiment superior que obté la producció de calor de la xarxa Districlima en 
aquest cas s’haurà de simular modificant el factor de correcció de la potència 
de l’equip. Per a realitzar-ho serà necessari modificar una de les taules de 
comportament que es van importar de forma automàtica al definir l’equip. 
Específicament s'haurà de modificar la taula: “ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-
BajaTemperatura-Defecto” 
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S’haurà de modificar el coeficient del terme 1 de l’equació pel valor de 
rendiment de producció de calor de Districlima, tal com apareix en la següent 
figura: 
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Pel que fa a les corbes de comportament que poden modificar el rendiment de 
la caldera,  d’acord  amb les condicions d’operació i la variació de càrrega 
parcial, el fet d’haver escollit una Caldera del tipus “Baja Temperatura” ja 
suposa la consideració d’un rendiment constant que no varia amb aquestes 
condicions. Per tant, no cal realitzar cap modificació a la resta de corbes 
associades per defecte per CALENER VYP per a aquest equip. 

A partir d'aquesta definició, l'usuari ja tindrà creats els equips que podrà 
vincular a un sistema de calefacció, de ACS o mixt (de calefacció i ACS) amb 
que, d'acord amb els procediments habituals de definició de sistemes d'aquest 
programa, podrà simular les instal·lacions de l'edifici i calcular el consum 
energètic i les emissions de CO2 associades. 
 

o Definició d’un “Equip ideal de rendiment constant” per simular la 
connexió a Districlima 
 

Amb aquest tipus d'equips es poden simular sistemes individuals o “Monozona” 
que aporten Calefacció, Refrigeració o ambdós, amb un rendiment constant i 
treballant “a demanda”. És a dir, sense definir una potencia determinada, per 
aportar l'energia tèrmica necessària en el local que cobreix.  

La definició d'aquest tipus d'equip requereix únicament l’especificació del 
rendiment de generació de calor/fred i la font energètica que es consumeix en 
cada cas. La seqüència de definició s’explica a continuació.  

En primer lloc es crearà el o els equips que es requereixin, seleccionant des de 
l'arbre de definició de sistema la creació d'un equip del tipus “De rendimiento 
constante”, tal com apareix en la següent imatge: 

 

 
 

A continuació apareixerà el següent quadre de diàleg que permet definir les 
característiques de l'equip:  
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La imatge anterior representa el cas d’un equip que prestarà el servei de 
calefacció i refrigeració, però on només es pot definir un servei. També es pot 
observar que, com s’esmentava abans, aquest tipus d’equip no serveix per 
definir sistemes d’ACS, raó per la qual en el cas de cobrir aquest servei amb 
l’aigua calenta de Districlima, necessàriament s’haurà de crear una “Caldera 
Equivalent” seguint el procediment descrit anteriorment. 
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4. Consideració finals per a la justificació de les dades 
 
En qualsevol cas, sigui quina sigui la versió de CALENER que s'utilitzi, l'usuari 
haurà d'aportar, com a informació complementària a l'arxiu de simulació i el 
document PDF que el programa produeix, un document on s'informi que el 
projecte està vinculat a la xarxa Districlima de Barcelona. Aquest document ha 
de fer constar també que la simulació s'ha realitzat definint equips productors 
de calor i fred equivalents, d'acord amb els paràmetres establerts a la present 
guia i amb la potència contractada en cada cas. En conseqüència, el consum 
energètic i les emissions de CO2 calculades per CALENER es corresponen amb 
aquestes consideracions. 
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