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1. OBJECTIU DEL PROJECTE 
 

El principal objectiu pel que es realitza aquest projecte es donar a conèixer la realitat del 

mercat aerotèrmic a les Illes Balears. Per aconseguir aquesta finalitat, gràcies a la 

informació proporcionada per fabricants, per l’AFEC (Asociación de Fabricantes de 

Equipos de Climatización) i l’experiència de treball a una empresa instal·ladora, s’ha 

realitzat un estudi del mercat, tant a nivell Nacional, com a nivell de Mallorca, per tal de 

veure quina ha estat la seva evolució als darrers anys i mostrar quin es el seu estat actual. 

 

Aleshores, part de la documentació del treball està basada en instal·lacions reals en les 

quals ha participat una empresa i on s’ha realitzat l’estudi corresponent per tal de 

dimensionar al detall la instal·lació de climatització adient per al local i/o habitatge, i on 

un cop fet l’estudi corresponent, es procedeix a realitzar l’elecció del disseny i tipus de 

màquines a instal·lar, entre l’enginyer i els clients, a fi de cobrir la demanada tèrmica  i 

complir els requisits demandats pel client. 
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2. RESUM 
 

 

El present treball es centrarà en l’estudi del mercat de la climatització i aerotermia a les 

Illes Balears, si més no, també es donaran a conèixer quin son les preferències en les 

instal·lacions a les Illes Balears. 

 

Es recomana l’annexa 1 com a mode de glossari per tal de donar una visió general dels 

principals termes que apareixeran al present treball. 

 

A continuació s’explicarà que és i com funciona la bomba de calor, principi basic de 

l’aerotermia, de la qual també es farà una petita introducció i  es donaran a conèixer quines 

opcions ofereix el mercat.  

 

Un cop realitzada aquesta introducció al món del clima, es mostrarà l’estudi de mercat a 

nivell d’Espanyol, realitzat amb les dades extretes directament de l’AFEC, on es podrà 

comprovar quina ha estat l’evolució de la facturació anual i per quines etapes ha passat 

als darrers 13 anys. 

A continuació, gracies a les dades proporcionades per l’empresa instal·ladora, es 

realitzarà el mateix estudi de mercat a nivell territorial a fi de poder comparar quina 

evolució ha seguit i quina tendència ha tingut respecte al mercat nacional, així com 

mencionar quines son les peculiaritats del mercat illenc i per a quins models de màquines 

es decanten els usuaris de les balears. 

 

Com a mode de conclusió es mostrarà com seria una instal·lació tipus a un habitatge de 

Mallorca. 
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3. INTRODUCCIO 
 

Les primeres bombes de calor aparegueren fa aproximadament 40 anys, a la dècada dels 

anys 70 i encara que el principi bàsic de funcionament d’aquestes màquines no ha vairat, 

el que si que ho ha fet és el seu disseny i les seves prestacions.  

Aquest avanç tecnològic no hagués estat possible sense les millores en les eines 

informàtiques de càlcul i simulació, l’estandardització de components, la millora de les 

característiques dels materials, el requisits de qualitat i també gràcies a les polítiques 

energètiques i mediambientals dutes a terme pels dirigents europeus. 

 

Gràcies a aquestes millores i a la conscienciació que existeix avui en dia per a la 

conservació del medi ambient, l’aposta per a sistemes d’aerotermia per damunt dels 

sistemes tradicionals com calderes de gas o calderes de condensació es cada cop major, 

sobretot per la no utilització d’energia fòssil i la recuperació d’energia de una font 

renovable com es l’aire exterior. Destaca també, l’elevat rendiment que aconsegueixen 

aquests sistemes tant en estiu com en hivern, disminuït considerablement el cost 

econòmic que comporta la seva utilització i amortitzant al cap d’uns anys la despesa 

inicial de la instal·lació de la màquina. 

 

Prenent com a referencia un estudi de l’AFEC, en una zona climàtica amb hiverns freds, 

el cost de la calefacció per m2/any és el següent segons la tecnologia emprada: 

TECNOLOGIA COST € per m2/any 

Aerotermia 3.5 € 

Caldera de condensació 5 € 

Caldera de gas 8 € 

Taula 1: Comparació del cost € segons la tecnologia de les màquines. 

 

D’altre banda, les emissions CO2 produïdes per les bombes de calor aerotèrmiques són 

mínimes comparades amb les altres tecnologies, i a més a més segons dades de Red 

Eléctrica Española les emissions de CO2 anuals descendeixen, reduint així l’impacte dels 

sistemes d’aerotermia a l’atmosfera. 

Per tant a dia d’avui la climatització més eficient ha de complir l’objectiu d’adaptar-se a 

les necessitats de tot tipus d’usuaris al mateix temps que ha de ser el més ecològica i 

econòmica possible. 
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4. BOMBA DE CALOR 

 

4.1.  QUE ES?  

 

La bomba de calor es pot definir com un sistema de climatització capaç de transferir 

energia d’un ambient a un altre, mitjançant el cicle termodinàmic reversible que sofreix 

el fluid refrigerant que circula pel circuit frigorífic de la màquina.  

D’aquesta manera, es possible refredar o encalentir un ambient gracies als canvis d’estat 

del fluid. Per tant, es pot afirmar que es un mecanisme de transport de calor en lloc d’un 

de generació de calor, ja que en època de fred es capaç de transferir el calor natural de 

l’aigua, la terra o l’aire a l’interior del recinte, creant així un ambient càlid, mentre que 

en època de calor, refreda el recinte transferint el calor del seu interior cap a l’exterior 

obtenint un ambient fresc a l’interior.    

Per tant necessita l’energia elèctrica per tal de superar el treball que ha de realitzar a l’hora 

d’invertir el cicle natural de la temperatura, ja que la bomba de calor dur a terme un 

transport d’energia de un entorn mes fred a un entorn més calent. 

 

Actualment pràcticament totes les bombes de calor tenen instal·lada la tecnologia 

Inverter, augmentat així l’eficiència dels equips, ja que aquest sistema disposa d’un 

compressor de potencia adaptable al clima. Aquest compressor es l’encarregat de que els 

equips treballin a una velocitat constant i disminueixin el seu rendiment un cop s’apropin 

a la temperatura de consigna, modulant així l’afluència d’aire fred o calent segons sigui 

la demanda de l’usuari. D’aquesta manera s’evita el sistema tot o res de les maquines 

convencionals, evitant així que tinguin que estar constantment arrancant i aturant el seu 

motor per arribar a la temperatura adequada.  
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4.2.  COMPONENTS  

 

Els principals components del circuit frigorífic d’una bomba de calor son els següents: 

 

-Evaporador: Intercanviador de calor, on es produeix el canvi de fase del fluid refrigerant 

de líquid a vapor absorbint calor. 

-Compressor: Component que permet el desenvolupament del procés i que requereix 

pràcticament la major part del consum elèctric. La seva funció és elevar la pressió i 

temperatura del refrigerant per poder facilitar el seu desplaçament a traves del circuit. 

-Condensador: Intercanviador de calor, on es produeix el canvi d’estat del refrigerant, el 

qual en forma de vapor cedeix la seva energia a l’aire o l’aigua, depenent del sistema de 

la màquina, i d’aquesta manera es condensa i torna a l’estat líquid cedint calor. 

-Vàlvula d’expansió: Vàlvula que redueix la pressió del refrigerant a la pressió d’entrada 

del evaporador i per tant també disminueix la temperatura, a fi de retornar el refrigerant 

al seu estat inicial i poder començar el cicle de nou. 

 

4.3.  FUNCIONAMENT 

 

4.3.1. MODE REFRIGERACIO 

 

Quan el que es vol es refredar l’interior d’un local o habitatge el funcionament que haurà 

de tenir la bomba de calor serà el següent: 

 

En aquest cas l’intercanviador de l’evaporador extreu el calor de l’aire a fi de que el 

refrigerant absorbeixi aquest calor i s’evapori per tal de retornar a l’exterior el calor 

absorbit. 

El fluid entra al compressor per posteriorment arribar al condensador, on el fluid cedeix 

la temperatura que acumulava i es transforma en líquid de nou, expulsant d’aquesta 

manera, aire calent a l’exterior . Finalment el fluid passa per la vàlvula d’expansió per 

recuperar les seves característiques inicials i començar de nou el cicle.  
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   Figura 1: Funcionament del cicle frigorífic en mode refrigeració. Referència: Bombadecalor.org 

 

4.3.2. MODE CALEFACCIO 

 

Si el que es vol es calefactar l’interior d’un local o habitatge el funcionament que haurà 

de tenir la bomba de calor serà el següent: 

 

En aquest cas l’intercanviador de calor de l’evaporador extreu el calor de l’aire exterior a 

fi de que el refrigerant augmenti la seva temperatura i expulsi aire fred a l’exterior. 

Després el fluid entra al compressor per posteriorment arribar al condensador, on el fluid 

cedeix la temperatura que acumulava a l’aire impulsat pel ventilador cap a l’interior del 

local o l’aigua (depenent del sistema de la bomba de calor) , obtenint així aire calent, 

posteriorment, un cop el fluid ha perdut temperatura es transforma en líquid de nou, el 

qual, finalment passa per la vàlvula d’expansió per recuperar les seves característiques 

inicials i començar de nou el cicle.  

 

4.4.  TIPUS DE BOMBA DE CALOR 

 

Una forma fàcil i comprensible de explicar quins tipus de bomba de calor existeixen seria 

agrupar-les de la forma la següent: 

 

- Bombes de calor aerotèrmiques: Empren l’energia continguda a l’aire exterior 

per poder funcionar i proporcionar aire fred o calent depenent de les 

necessitats de temperatura. Poden ser del tipus aire-aire i aire-aigua. 

- Bombes de calor hidròniques. Climatitzen el recinte mitjançant l’energia 

extreta de l’aigua. Son les formades pels sistemes aigua-aire i aigua-aigua. 
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- Bombes de calor geotèrmiques. Obtenen calor de l’energia continguda al sol i 

la transfereix a l’interior del recinte a climatitzar. Poden ser del tipus terra-aire 

i terra-aigua. 

 

Per tant existeixen tres tipus de bomba de calor depenent del medi d’on s’obté l’energia 

necessària per a climatitzar un local, ja sigui aire, aigua o el terra. 

 

4.5.  TERMES D’INTERES RELATIUS A LA BOMBA DE CALOR 

 

A continuació es farà referencia a 5 termes importants a l’hora de determinar l’eficiència 

de una bomba de calor. 

 

- COP (Coeficient de eficiència energètica en calefacció): Quocient entre la 

potencia de calefacció i la potencia absorbida en unes condicions especifiques 

de temperatura i amb una unitat a ple rendiment. 

- EER (Factor d’eficiència energètica en refrigeració): Quocient entre la 

potencia de refrigeració i la potencia absorbida en unes condicions 

especifiques de temperatura i amb una unitat a ple rendiment. 

- SCOP (Coeficient de rendiment estacional): Relació entre demanda de 

calefacció i consum elèctric anual en mode calefacció. 

- SEER (Factor d’eficiència energètica estacional): Factor d’eficiència 

energètica global de la unitat, calculat com a la demanda anual de refrigeració 

dividida pel consum anual d’electricitat de la unitat en mode refrigeració.  

 

5. AEROTERMIA? 

 

5.1. QUE ES? 

 

El terme aerotermia es pot definir en el món de la climatització com, la tecnologia 

considerada com a font renovable, capaç d’emprar i/o aprofitar l’energia de l’aire exterior 

a fi de climatitzar espais tancats i/o produir ACS, per tant es possible cobrir la demanada 

de calefacció, refrigeració i ACS amb un mateix sistema.  
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Tal i com reconeix la directiva europea 2009/28/CE d’energies renovables, si els equips 

d’aerotermia aconsegueixen una producció final d’energia que superi el consum d’energia 

primària necessària per impulsar la bomba de calor es pot considerar energia renovable. 

Podem, per tant, considerar l’aerotermia com a energia renovable ja que un 75% de 

l’energia aportada prové de l’aire exterior i tan sols un 25% del consum elèctric. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Estalvi energètic d’un sistema d’Aerotermia. Referència: tuclimatizaciononline.es 

 

Al darrers anys la bomba aerotèrmica és un dels sistemes de climatització que més està 

destacant en el sector, ja que amb condicions exteriors de -20 a +35ºC es possible obtenir 

ACS a més de 55ºC, amb uns consums elèctrics i medi ambientals minims, ja que les 

seves emissions de CO2 son mínimes, passant així a substituir gran part de les calderes de 

gas que hi ha instal·lades a la majories d’habitatges.  

 

5.2. QUINES MAQUINES SON? 

 

Les màquines que són capaços de transformar l’aire exterior en energia a fi de produir 

ACS, calefacció i aire acondicionat són les màquines de tipus aire-aire i aire-aigua. 

 

- Aire-Aire: Sistema que genera aire calent o fred, a partir de l’aire exterior, que 

es aportat al recinte a climatitzar per a satisfer la demanda i mantenir les 

condicions de confort establertes per l’usuari. Es poden emprar equips 

compactes o partits. El equips partits son aquells que estan formats per una 

unitat exterior i una o més unitats interiors, per tant s’ha de prestar especial 
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atenció al disseny de les tuberies frigorífiques que les connectaran a fi de 

garantir el correcte funcionament de l’equip. 

 

 

El equips partits poden ser del tipus: 

 Split: Formats per una unitat exterior i una unitat interior. 

 Multi-split: Formats per una unitat exterior i diverses unitats interiors. 

 VRV o Caudal de Refrigerant Variable: Sistema format per un nombre 

variable d’unitats interiors d’expansió directa conectades a una o 

varies unitats exteriors. Aquest sistema es basa , tal i com el seu nom 

diu, en l’adaptació de la unitat interior a les condicions interior del 

local a climatitzar i de la demanda de l’usuari, per tant serà aquesta la 

que reguli el volum de refrigerant que necessiti. Aquest fet es possible 

ja que la vàlvula d’expansió es troba a les unitats interiors. 

 

Destacar que aquest sistema no es capaç de produir aigua per ACS i/o 

calefacció per si sols, si no que necessiten una unitat interior addicional 

anomenada hidrokit. 

 

- Aire-Aigua: Aquests sistemes climatitzen el recinte en qüestió mitjançant un 

fluid calorportador intermedi, aigua calent o aigua freda, generada per la 

bomba de calor. Són màquines compostes tan sols per una única unitat 

exterior, la qual aprofita l’energia de l’aire exterior per transferir-la a un circuit 

d’aigua. En conseqüència, les maquines aire-aigua produeixen aigua calenta 

generalment entre 30 i 65ºC en mode calefacció, i aigua freda entre 7 i 20ºC 

en mode refrigeració. Per tant, en ambdues condicions es distribueix aigua 

mitjançant un circuit d’aigua fins el elements emissors on es produirà 

l’intercanvi de calor. Els principals emissors o unitats terminals són els 

fancoils, radiadors d’alta i baixa temperatura, sol radiant o refrescant, etc. 

A més a més, es possible obtenir ACS mitjançant aquest sistema, ja sigui 

mitjançant equips multitasca o sols ACS. 
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Es important recalcar que tant en els sistemes aire-aire com en els d’aire-aigua no es 

produeix cap intercanvi d’aire entre unitats exteriors i unitats interiors, ja que cada una 

compte amb el seu ventilador i la temperatura de l’aire que proporcionarà dependrà del 

fluid refrigerant o la temperatura de l’aigua que connecta a cada unitat. 

 

 

6. QUINES OPCIONS OFEREIX EL MERCAT? 

 

En l’actualitat es poden trobar infinitat d’opcions i marques que comercialitzen equips 

d’aerotermia, ja sigui Mitsubishi Electric, Panasonic, Daikin, Baxi, Airlan, Hitachi, 

Trane, Carrier, etc. Però pràcticament totes es basen amb els mateixos principis i dissenys 

a l’hora de fabricar els seus equips, encara que cada una ofereix diferents rendiments 

depenent dels components emprats. 

 

Per tant, els principals sistemes per a producció d’ACS, calefacció i aire acondicionat que 

es poden trobar al mercat són els següents: 

 

- Bombes de calor només per ACS. 

- Sistemes Bibloc. 

- Sistemes Monobloc. 

- Sistemes VRV amb hidrokit. 

- Refredadores. 

 

6.1. BOMBES DE CALOR NOMES PER ACS. 

 

Sistemes dissenyats principal i únicament per la producció d’ACS. Es poden trobar dos 

dissenys diferents per a aquests sistemes, el compost per una unitat exterior i una unitat 

interior, que en aquest cas serà un acumulador d’aigua i per tant hi haurà d’haver una 

connexió frigorífica entra unitats, i el compost per tan sols una única unitat que inclourà 

la bomba de calor integrada amb un depòsit acumulador d’aigua, d’aquesta manera 

s’elimina tot tipus de connexió frigorífica.  

Aquest tipus de sistemes són capaços de produir aigua calenta fins a 60º sense necessitat 

d’emprar la resistència de suport que inclouen.  
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És important recalcar que s’ha de realitzar un programa antilegionella als depòsits de ACS 

a fi d’eliminar aquest bacteri, per tant el que es recomanable fer es elevar la temperatura 

del depòsit per damunt els 70ºC durant dues hores per eliminar qualsevol resta que hi 

pugui haver d’aquest bacteri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 4 es un exemple de bomba de calor tipus split destinada únicament per a la 

formació de ACS, on es troba una unitat exterior per a l’intercanvi d’aire i una unitat 

interior o acumulador, connectades entre sí per tuberia frigorífica, en aquest cas 

representada en negre. Mentre que a partir de l’acumulador es reparteix l’aigua per les 

Figura 3: Diagrama sistema Bomba de calor per ACS de la gama Altherma de Daikin. Referència: daikin.es 

 

Figura 4: Bomba de calor per ACS model NUOS PRIMO SUELO SYS de la marca Ariston. Referència: ariston.com 
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diferents estàncies de la casa mitjançant una ret de tuberies hidràuliques., representades 

de amb els colors vermell i blau. 

En canvi, la figura 6 seria un exemple de bomba de calor per ACS compacte, per tant sols 

necessitaria distribuir l’aigua mitjançant una xarxa hidràulica. 

 

6.2. BIBLOC 

 

Sistemes composts per una unitat exterior i una unitat interior o hidrokit capaç de produir 

aigua calenta o freda per ACS, calefacció o aire acondicionat a partir de l’energia de l’aire 

exterior. Per tant, en aquest cas sempre existirà una connexió hidràulica entre unitat 

exterior i unitat interior. 

 

Aquest tipus de sistemes són capaços de produir aigua calenta fins a 70º depenent la 

marca, sense necessitat d’emprar la resistència de suport que inclouen.  

 

Per aquest sistema també estan disponibles dos dissenys diferents: 

- Disseny mural. Compost per una unitat exterior, una unitat interior o hidrokit 

i un acumulador d’aigua. Aleshores existirà connexió frigorífica entre unitat 

exterior i unitat interior, connexió hidràulica entre hidrokit i acumulador i la 

xarxa de distribució d’aigua. 

Figura 5: Esquema sistema Bibloc disseny mural de la gama Altherma de Daikin. Referència: daikin.es 
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En aquest esquema es pot comprovar com es pot trobar al nombre 1 la unitat exterior i al 

2 la unitat interior o hidrokit connectades entre sí per tubs frigorífics, representats en color 

morat. De la unitat interior apareix la xarxa de distribució d’aigua (7), que arriba cap als 

fancoils (12), radiadors (4), sol radiant (5) i acumulador d’aigua (8). 

 

- Disseny integrat. Sistema compost per unitat exterior, unitat interior o hidrokit 

el qual duu incorporat un acumulador d’aigua. D’aquest manera es manté la 

connexió frigorífica entre unitats exterior i interior però s’elimina la connexió 

hidràulica entre unitat interior i acumulador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la figura anterior es comprova l’abans esmentat, la unitat interior es connecta amb la 

unitat interior, que ja inclou un dipòsit acumulador d’aigua, mitjançant connexió 

frigorífica, representada en negre. I des de la unitat interior es repeteix l’aigua mitjançant 

tubs hidràulics cap als radiadors, les instancies de la casa que necessitin ACS i els 

fancoils. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Esquema sistema Bibloc disseny integrat de la gama Aquarea All in One de Panasonic.  

Referència: aircon.panasonic.eu 
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6.3. MONOBLOC 

 

Sistema que consta tan sols d’una unitat exterior que ja inclou el grup hidrònic o hidrokit 

i per tant, a diferencia dels sistemes biblocs, desapareix qualsevol tipus de connexió 

frigorífica, tan sols serà necessari conduir l’aigua de la unitat interior cap al depòsit 

d’ACS, el sistema de calefacció o els fancoils. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la figura 7 es te representat el que seria l’esquema tipus dels sistemes Monobloc. On 

tan sols apareix una unitat exterior i d’aquesta es distribueix l’aigua mitjançant una xarxa 

hidràulica, representada en color blau i vermell, cap al depòsit d’aigua, i del depòsit cap 

les estàncies de l’habitatge que necessitin ACS, i cap l’interior de la vivenda on es 

trobaran fancoils per a l’aire acondicionat, radiadors o sol radiant. 

 

6.4. VRV AMB HIDROKIT 

 

Tal i com s’ha esmentat a l’apartat 5.2. el sistemes aire-aire són incapaços de produir ACS 

o aigua per la calefacció, per tant existeix la possibilitat d’incloure una unitat interior 

anomenada hidrokit per tal de que desenvolupi aquesta funció.   

D’aquesta manera es tindrà una unitat exterior VRV, una unitat interior o hidrokit i les 

unitats finals de distribució d’aire, totes interconnectades mitjançant tuberia frigorífica. 

Depenen de la marca, es possible que l’hidrokit tan sols tingui capacitat per aportar aigua 

calenta per a calefacció, mentre que si es necessita ACS s’hauria de menester un sistema 

VRV amb recuperació de calor, per a que el calor residual de la refrigeració fos destinat 

Figura 7: Esquema sistema Monobloc. Referència: househabitat.es 
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a la formació d’ACS. A més a més, també existeix el model mural o integrat tal i com 

succeix amb els sistemes bibloc. 

 

 

 

En la representació de la figura 8, es troba un equip exterior VRV de Misubishi Electric, 

que es connecta mitjançant tuberia frigorífica, representada en color blau i taronja amb 

les unitats interiors de distribució d’aire, en aquest cas splits de paret, i l’hidrokit el qual 

està integrat amb un acumulador d’aigua, ja que es tracta del Hidrokit Duo de la gama 

Ecodan de Mitsubishi.  

 

Aquest sistema té la peculiaritat d’emprar un distribuïdor per a repartir les tuberies 

frigorífiques, però que no es condició sine qua non del sistemes VRV amb hidorkit. 

 

A partir de l’hidrokit es reparteix l’aigua cap als banys i la cuina per l’ACS i cap als 

radiadors i sol radiant per a la calefacció, les tuberies hidràuliques es troben representades 

amb els colors vermell i blau. 

 

 

 

 

 

Figura 8: Diagrama sistema VRV amb hidrokit de la firma Mitsubishi Electric. Referència: mitsubishielectric.es 
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6.5. REFREDADORES 

 

Màquines per excel·lència dels sistemes Aire-Aigua, capaces de produir aigua calefacció, 

ACS i aire acondicionat mitjançant tan sols una única unitat exterior que aprofita l’aire 

exterior, ja que compta amb tots el components necessaris per tal d’encalentir o refredar 

aigua que serà conduïda cap les unitats finals de distribució d’aire o fancoils, terra radiant 

o depòsits de ACS. En aquests sistemes a les instal·lacions tan sols estarà present la xarxa 

de distribució d’aigua mitjançant tuberia hidràulica. 

 

7. AVANTATGES I INCOVENIENTS  

 

La bomba de calor d’aerotermia s’està convertint als últims anys en una de las opcions 

més sol·licitades a l’hora de resoldre instal·lacions de calefacció i climatització de 

qualsevol espai o vivenda. A continuació es veuran unes quantes raons per a que 

l’aerotermia sigui un sistema en clar creixement: 

 

- Estalvi energètic. Com bé s’ha comentat a l’apartat 5.1. un 75% de l’energia 

emprada prové de l’aire exterior, mentre que tan sols un 25% de l’energia 

elèctrica. Per tant, tan sols dependrà d’aquesta font energètica. 

- Retorn de la inversió inicial en un termini mitjà de 3-5 anys.   

- Mínimes emissions de CO2 ja que no es produeix cap combustió. 

- Compatible amb altres energies renovables. Alguns fabricants ofereixen 

sistemes combinats amb fotovoltaica per fer-les encara més sostenibles. 

- Costs de manteniment reduïts. Ja que aquest sistema no té de cremador, ni 

càmera de combustió i per tant no genera cap residu durant el seu 

funcionament no requereix cap neteja. 

- No necessita extres. Al no produir-se combustió no es necessari la instal·lació 

de xemeneies ni conductes d’extracció de fums.  

- Rendiments superiors al 100%. 

- Una única instal·lació per climatització, calefacció i ACS.  

- Segons el COP de la màquina, sempre complint el CTE, es possible substituir 

els panels solar tèrmics per bombes de calor aerotèrmiques. Reduint 

considerablement els costos de instal·lació. 
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Però com es normal, no tot seran avantatges, i aquests sistemes també tenen els seus 

inconvenients: 

 

- Alta inversió inicial. 

- Impacte visual. Encara que es reduït, la unitat exterior bomba de calor pot 

ocasionar molèsties. A més es necessita d’una sala tècnica de majors 

dimensions que per altres sistemes. 

- Requereix un potencia elèctrica contractada més alta. Per tant, depenent de la 

companyia, la part fixa del rebut també augmentarà. 

- En llocs freds on les condicions exteriors siguin desfavorables el seu 

rendiment es mínim i per tant necessitarà mètodes auxiliars per pre-tractar 

l’aire. 

Tot i així, el principal inconvenient dels sistemes d’aerotermia és el poc coneixement que 

és te a Espanya d’aquesta tecnologia i per tant pocs tècnics decideixen apostar per la seva 

instal·lació.  

 

8. COMPARACIÓ AMB ALTRES SISTEMES DE 

CALEFACCIÓ I OBTENCIÓ D’ACS. 

 

Per tal de veure a quin nivell es troben les bombes de calor aerotèrmiques enfront de altres 

sistemes com les calderes de condensació, calderes de gasoil o calderes de gas estanques 

és importat tenir en compte una sèrie de factors: 

 

- Inversió inicial. La més elevada es la corresponent a la instal·lació de bombes 

de calor aerotèrmiques, amb una mitjana bastant aproximada, ja que cada 

instal·lació es un món, de 8.000€, mentre que sistemes de gasoil es troben en 

pressuposts que ronden els 3.000€ o els 2.100€ en el cas de les calderes de 

condensació i de gas estanca. Tot i que la instal·lació de les bombes de calor 

és més neta i no es necessari cap xemeneia per extracció de gasos, per tant en 

aquest cas la tecnologia és el factor diferencial en quant a preu cost de 

instal·lació. 
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- Preu combustible i rendiment del sistema. Com es pot comprovar a la figura 

següent, el combustible elèctric també és el més car, un altre factor que podria 

induir a afirmar que les bombes de calor són un sistema car i poc productiu, ja 

que tant la seva instal·lació, com la seva utilització tenen els preus més elevats. 

Però el darrer factor és el que equilibra i fa que les bombes de calor 

aerotèrmiques siguin rentables, i aquest és la seva eficiència. L’eficiència 

d’aquests sistemes es troba en nivells superiors al 300%, mentre que una 

caldera de gas es troba prop del 120% i les calderes de gasoil tenen uns 

rendiments de menys del 100%.  

 

 

 

 

 

 

- Retorn de la inversió inicial. Al final de tot, els rendiments de cada sistema 

fixen la seva situació actual al mercat i la seva tendència. Aquest és el factor 

diferencial que fa que les bombes de calor aerotèrmiques siguin el sistema més 

destacat avui en dia, ja que el seu retorn en la inversió inicial es produeix en 

uns 3-5 anys, degut als alts rendiments que aconsegueixen aquestes màquines. 

I per tant, les calderes de gasoil siguin les màquines amb una tecnologia 

pràcticament obsoleta ja que tenen uns rendiments baixíssims, ja no en 

comparació amb les bombes de calor, si no també amb les calderes de gas.  

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Preu per kW/h segons tipus de combustible. Referència: preciogas.com 

 



 

 

22 

 

9. MERCAT DEL SISTEMES D’AEROTERMIA A 

L’ESTAT ESPANYOL 

 

9.1.  INTRODUCCIO 

 

Primer de tot comentar quina es l’organització actual de dades que realitza l’AFEC 

(Asociación de Fabricantes de Equipo de Climatización). Es diferencien tres grups segons 

el sector al que son destinades les màquines: 

 

- Unitats per al sector residencial/domèstic. Aquest sector inclou les unitats de 

baixa potencia frigorífica: 

o Equips de paret, sòl, sostre, unitats senzilles i multis fins a 6kW. 

o Equips de conductes < 6kW. 

o Cassetes de < 6kW. 

o Fancoils 20% 

 

- Unitats per al sector comercial. Inclou unitats amb un potencia frigorífica 

superior al grup abans descrit, els sistemes més petits de VRV, equips 

autònoms condensats per d’aigua i refredadores. 

o Equips de paret, sòl, sostre > 6kW. 

o Equips de conductes > 6kW. 

o Cassetes de >6kW. 

o Fancoils 80% 

o Equips autònoms condensats per aigua. 

o Roof tops. 

o Sistemes de caudal de refrigerant variable (VRV) < 32kW 

o Refredadores d’aigua < 50kW  

 

- Unitats per al sector terciari o industrial. Com el seu nom indica, inclou grans 

unitats destinades a l’àrea de la industria. 

o Refredadores d’aigua > 50kW 

o Sistemes VRV > 32 kW 
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Cal aclarir que aquest sistema de distribució de dades no sempre ha estat així, fins al 2008 

també existien 3 grups, encara que les maquines que formaven part d’un grup o un altre 

era diferent: 

- Unitats de tipus domèstic (equips de paret, sòl, sostre, cassettes, senzills i 

multis) 

- Unitats de conductes per al sector comercial, inclosos també els Roof-Tops. 

- Unitats refredadores d’aigua. 

 

Però aquesta no va ser l’única organització que va existir fins a l’actual, al 2014, es varen 

reorganitzar els equips que componien cada grup fins a arribar a una organització molt 

semblant a l’actual: 

 

- Unitats per al sector residencial/domèstic: 

o Equips de paret, sòl, sostre, unitats senzilles i multis fins a 6kW. 

o Equips de baixa silueta. 

o Equips transportables i de finestra. 

 

- Unitats per al sector comercial.  

o Equips de paret, sòl, sostre majors de 6kW. 

o Cassetes. 

o Equips autònoms, excepte baixa silueta. 

o Roof tops. 

o Sistemes de caudal de refrigerant variable (VRV) < 32kW 

o Refredadores d’aigua < 50kW  

 

- Unitats per al sector terciari o industrial. Com el seu nom indica, inclou grans 

unitats destinades a l’àrea de la industria. 

o Refredadores d’aigua > 50kW 

o Fan-coils 

o Sistemes VRV > 32 kW 

 

Per tant a l’hora de realitzar la comparació entre el les facturacions obtingudes de cada 

sector en els diferents anys on ha variat l’organització de dades no serà del tot real ja 
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que no sempre ha regit el mateix ordre, però si serveix per donar una idea del moment 

en que es trobava el sector de la climatització en aquell moment. 

 

 Un cop s’ha diferenciat en quin sector es situen cada tipus de màquines, es procedeix a 

desenvolupar quina ha estat l’evolució del mercat dels sistemes de climatització a 

Espanya en els darrers 14 anys.  

 

Passant per l’etapa de màximes ventes, al període comprès entre 2004-2007, punt en que 

explotà la bombolla immobiliària a Espanya i començà la crisi econòmica, provocant una 

caiguda en picat del mercat de la climatització entre els anys que durà la crisi, del 2008 

al 2012, en el que s’arribà al mínim històric.  

Un cop superat aquest període de inestabilitat econòmica, es produeix una petita evolució 

del mercat any rere any (2013-2014) fins que a partir del 2015 s’aconsegueix obtenir un 

augment considerable en les ventes de equips de climatització i a hores d’ara les dades de 

facturació ja comencen a apropar-se molt a les d’antes de la crisi.  

 

El gràfic que apareix a continuació es una mostra, tal i com s’ha argumentat, de com ha 

anat variant la facturació total en màquines de climatització als darrers 14 anys: 

Gràfica 1: Evolució del mercat de climatització a Espanya (dades de l’AFEC). 

 

9.2.  APOGEU (2004-2007) 

 

Segons dades de l’AFEC el període comprès entre els anys 2004 i 2007 suposa el període 

de temps amb un volum de venta major en els darrers 14 anys, culminant amb el seu 

màxim a l’any 2007 amb un total de 1.401.584 unitats venudes i una facturació de  

1.503’53 milions d’Euros. 
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El gràfics que es mostraran a continuació  comparen tant el volum de ventes d’aquest 

període com la facturació registrada, fent distincions entre cada sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfica 2: Facturació segons sector durant l’apogeu (dades de l’AFEC). 

 

Gràfica 3: Balanç total per any durant l’apogeu (dades de l’AFEC). 

 

Tal  i com es pot apreciar al gràfic anterior la facturació total es va incrementant cada 

anys fins arribar al seu màxim a l’any 2007 amb un total de 1.503,53 milions d’Euros.  

Per altre banda el pic en nombre d’unitats venudes es troba al 2005 amb 1.602.000 unitats. 
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9.3.  CRISI ECONOMICA (2007-2013) 

 

Etapa marcada totalment per la crisi econòmica a la que entrà l’estat espanyol, promoguda 

principalment per detonació de la bombolla Inmobiliaria, que afectà col·lateralment al 

sector de la climatització, conduint a moltes empreses a la desaparició i com a 

conseqüència reduint bruscament la facturació, arribant a obtenir les xifres més baixes 

del darrers anys. A continuació es podrà veure reflectida aquesta profunda crisi en forma 

de gràfics: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfica 4: Facturació segons sector durant la crisi (dades de l’AFEC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfica 5: Comparació % de facturació segons sector durant la crisi (dades de l’AFEC). 

 

Prenent de referencia l’any 2007, es pot comprovar perfectament l’efecte que tengué la 

crisi en la que estigué submergida el país sobre el mercat de la climatització. S’observa a 
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simple vista com pràcticament tots els percentatges es troben a la banda esquerra de l’eix 

d’ordenades, tractant-se així de percentatges negatius que es corresponen amb la 

disminució anual en la facturació. 

 

Gràfica 6: Balanç total per any durant la crisi (dades de l’AFEC). 

 

Finalment, el gràfic amb el balanç total per any no deixa cab dubte del nefast període que 

va travessar el mercat de la climatització a Espanya, obtenint un descens del 64% de 

facturació al 2013 respecte al 2007. 

 

9.4.  EVOLUCIO I ESTAT ACTUAL (2013-2017) 

 

Període d’evolució econòmica a Espanya, el mercat de la climatització experimentà un 

mínim increment de l’1.3% en la facturació al 2014 respecte a l’any anterior. Si be és cert 

que es tracta d’una pujada minúscula, suposa l’inici de la recuperació del mercat degut a 

la reactivació econòmica durant l’any 2014 que ha compensat les caigudes de l’any 

anterior i suposa un símptoma de que el mercat ha superat un punt d’inflexió. 

El principal motiu es la reanimació del mercat immobiliari i la consolidació del mercat 

industrial  dins d’una millora econòmica general. 
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Al gràfics que apareixeran a continuació es podrà apreciar aquesta recuperació del mercat: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Gràfica 7: Facturació segons sector estat actual (dades de l’AFEC). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gràfica 8: Comparació % de facturació segons estat actual (dades de l’AFEC). 

 

 
Gràfica 9: Balanç total per any estat actual (dades de l’AFEC). 
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10. MERCAT A LES ILLES BALEARS 

 

La situació viscuda a les Illes Balears als darrers 10 anys ha estat paral·lela a la de la resta 

del país. Encara que es tracten d’unes illes on el turisme és el seu principal motor 

econòmic, la crisi que s’inicià l’any 2008, afectà a l’economia de tot el país i les Balears 

no foren un cas apart. L’estat financer durant aquesta etapa fou totalment inestable i en 

l’àmbit de climatització, encara no que no de la mateixa manera que altres sector, també 

es va veure afectat.  

A Balears, segons el registre que realitza el Govern de les Illes Balears, hi ha un total de 

1.189 empreses instal·ladores, però per a realitzar aquest estudi s’han emprar les dades 

d’una empresa instal·ladora especialitzada únicament en climatització  i refrigeració 

industrial. Aquesta empresa, igual que la resta i les que ja han desaparegut, també notà 

l’afecte de la crisi del país, i com es pot comprovar als següents gràfics, s’arribà a obtenir 

un descens màxim del 76% en la facturació anual al 2012 respecte al millor any abans de 

la crisi. 

 
Gràfica 10: Evolució del mercat de climatització a Mallorca (dades de l’empresa instal·ladora). 

 

A l’any 2007 l’empresa aconseguí una màxima facturació anual amb un total de 

2.741.459€. Aquesta fou la darrera facturació positiva del curs, ja que a partir d’aquest 

moment als següents 5 anys es produí un descens continu del capital obtingut en la venta 

de màquines de climatització.  
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Diferencia  any anterior (%) Diferencia  any 2007 (%) 

 

2008 -19,92 -19,92 2007-2008 

2009 -25,18 -40,09 2007-2009 

2010 -24,50 -54,77 2007-2010 

2011 -21,23 -64,37 2007-2011 

2012 -33,34 -76,25 2007-2012 

Taula 2: Diferencia de facturació % entre anys durant la crisi. 

 

El 2012 fou el pitjor any en quan a facturació anual de l’empresa, amb tan sols 

651.079’94€ , un 76% menys respecte al millor any (2007) i un 33% menys respecte al 

que fins a la data era el pitjor any (2011), produint-se així el major descens anual en 

facturació respecte a l’any que el precedeix.  

 
 

Diferencia  any anterior (%) Diferencia any 2007 (%) 
 

2013 0,87 -76,04 2007-2013 

2014 16,22 -71,40 2007-2014 

2015 19,20 -64,61 2007-2015 

2016 13,64 -59.02 2007-2016 

2017 37.34 -34.60 2007-2017 

Taula 3: Diferencia de facturació % entre anys fins a l’estat actual. 

 

 L’any següent, al 2013, no fou millor, continuà existint una diferencia negativa del 

76%, respecte al que denominarem any més productiu, amb tan sols 656.817’53€ 

facturats, una quantitat molt inferior a l’esperada. Però encara que petit, tan sols un 

0.87%, deixa entreveure la millora que aniria avançant any rere any.  

 

Prenent com a referencia el millor any (2007), al 2017 la facturació anual és tan sols un 

35% menor, es a dir, encara que pareix que ens trobem molt lluny de les millors xifres, 

en tan sols 4-5 anys, des de que aparegueren els primers símptomes de millora 

econòmica, el mercat ha sofert una pujada del 63%, arribant a facturar 1.793.036,34€ .   

 

11. PARTICULARITATS DEL MERCAT BALEAR 

 

A continuació s’analitzaran una sèrie de paràmetres per tal determinar quines son les 

màquines més demandades a Mallorca i quin és el cost mitja que pot tenir la instal·lació 

depenent de la potencia frigorífica demandada. 
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En primera instancia es distingirà cada unitat interior per separat, a fi de poder analitzar 

millor com varia el cost en funció de la potencia frigorífica de la maquina. 

Seguidament es discutirà quins son el tipus d’unitats interiors que prefereix el client. 

 

 

11.1.  SPLITS DE PARET 

 

Per obtenir un millor detall, degut al gran nombre de unitats venudes, s’han ordenat per 

grups segons la seva potencia frigorífica, per tant, s’han format  4 grups: 

 

- El primer grup és el format per instal·lacions de 2,5 fins a 3.5 kW frigorífics: 

 

 

Gràfica 11: Cost per instal·lacions splits de paret de 2.5-3.5 kW (dades de l’empresa instal·ladora). 

 

Grup format per instal·lacions de 2.5 a 3.5 kW de potencia frigorífica instal·lada, per tant 

és tracten de equips 1x1 .  

S’ha decidit aquesta agrupació degut al cost similar dels equips, tan sols existeix un 

diferencia mínima de 30€ i el cost mitjà per conjunt és de 380.72€. 

Per altre banda el cost complet de la instal·lació com es bé es sabut, no depèn tan sols 

dels equips frigorífics, sinó que també, del material a utilitzar i de les dificultats que 

puguin aparèixer durant la instal·lació. En aquest cas no existeix una gran diferència entre 

els costs complets dels pressuposts, ja que a una instal·lació de un equip 1x1 a la majoria 

dels casos la diferencia es troba en els metres de tub frigorífic necessaris. La mitja per 

instal·lació és de 807.44€.  
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- El segon grup és el format per instal·lacions de 4 a 5,5 kW frigorífics: 

 

 

Gràfica 12: Cost per instal·lacions splits de paret de 4.5-5 kW (dades de l’empresa instal·ladora). 

 

Tal i com es pot observar al gràfic anterior es produeix un bot significatiu en el cost mitjà 

dels equips, 947’6€, correspon a un salt de 567€ respecte al equips de menys de 3.5kW.  

 

Cal recalcar que a aquest grup ja es comencen a trobar les primeres instal·lacions 

multisplit, fent incrementar notòriament els costos. Aquest és el cas dels punts amb costos 

més alts a la gràfica, que és tracten de conjunts 2x1 amb una potència de 5kW. 

 

Pel que fa al cost complet per instal·lació, la mitjana és de 1596’44€, fent que la diferència 

entre cost maquina i cost instal·lació sigui de 648’84€, superior al de l’anterior grup. 

Aquesta està marcada per l’increment del diàmetre de la tuberia que necessiten els equips 

i per tant pel seu aïllament.  
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- El tercer grup és el format per instal·lacions de 6 a 7.8 kW frigorífics: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfica 13: Cost per instal·lacions splits de paret de 6-7.8 kW (dades de l’empresa instal·ladora). 

 

La particularitat d’aquest grup és que la majories de instal·lacions són multisplit, fet que 

incrementa el cost complet. Per aquesta raó la diferencia entre el cost dels equips i cost 

final del pressupost és més ampli. 

El cost mitja del equips  per a instal·lacions de potencies de 6 a 7.8 kW és de 1882.15€, 

mentre que el cost complet ronda una mitja de 2869€. 

 

- El quart grup és el format per instal·lacions de més de 10kW frigorífics: 

 

 

Gràfica 14: Cost per instal·lacions splits de paret  de >10 kW (dades de l’empresa instal·ladora). 

 

 

Ja que no existeixen splits domèstics de paret de més 7kW, aquest grup estarà compost 

íntegrament per instal·lacions múltiples, en la que es segur que hi haurà instal·lat més 

de un split i es podrà veure clarament quins són els costs. 
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Les instal·lacions realitzades fins a 11 kW,  corresponen a multisplits, amb un cost total 

mitjà de 3.811,25€ i un cost mitja dels equips de 2204,5€.  

En canvi a partir de 11,2kW es tracten de sistemes VRV. És fàcilment observable que 

les instal·lacions realitzades amb  aquest tipus de sistemes són més bastant cares que les 

de multisplit, tenint un cost mitjà de 8.832,4€. 

 

11.2.  MAQUINA DE CONDUCTES 

 

Les màquines de conductes, a diferencia dels Splits de paret, solen ser més emprades per 

locals destinats a ús comercial o cases de nova construcció, ja que per la seva instal·lació 

es imprescindible contar amb un fals sostre on situar la maquina interior. Per aquesta raó 

la majoria d’habitatges antics compten amb splits de paret.  

D’altre banda, el cost de les maquines de conductes és molt més elevat, si prenem com a 

referència un equip 1x1 de 5kW frigorífics, un split d’aquestes característiques té un cost 

mitjà de 757€ i un cost total d’instal·lació de 1284€ , mentre que el d’una màquina de 

conductes és de 1261€ i 2224€ respectivament. 

 

 

Gràfica 15: Cost per instal·lacions de màquines de conductes segons la seva capacitat kW (dades de 

l’empresa instal·ladora). 

 

Al gràfic segueix perfectament la mateixa conducta que en el cas dels Splits. Es pot 

observar que les dues primeres instal·lacions de 5kW corresponen a conjunts 1x1 i per 

tant el seu cost és el menor de tots, en canvi seguidament es troben dues instal·lacions de 
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6.3 i 6.8 kW, que corresponen a conjunts 3x1 i 4x1 respectivament, per tant, tant el cost 

de les màquines, com el cost total del pressupost serà major que per exemple els conjunts 

1x1 de 7.1kW i inclús els de 12kw que els segueixen a la gràfica. 

 

Les instal·lacions de més de 12.5kW han estat realitzades amb màquines VRV, d’aquí el 

seu elevat preu en comparació a les demés, tan sols la de 16.2kW estava composta per 2 

equips 2x1. 

 

A les instal·lacions de màquines de conductes trobem la major diferència entre el preu 

dels equips i el preu total del pressupost, degut principalment al conducte de fibra que 

s’ha d’instal·lar per realitzar la impulsió de l’aire i pel retorn, aquesta diferència mitjana 

és de 2416.71€. 

 

11.3.  UNITATS DE SOL I CASSETES 

 

Desgraciadament el volum de instal·lacions de unitats de sol no és el suficient per a poder 

intentar cercar un norma en quant a sa la venta, ja que son unitats que als clients no solen 

elegir, degut a la seva instal·lació a la paret, ocupant lloc a un possible moble o be 

simplement per estètica. 

 

 En canvi, els cassettes són el model de unitat interior per excel·lència de les oficines, ja 

que es instal·lat al lloc de una placa de fals sostre i te bona accessibilitat i queda bé 

estèticament ja que tan sols es veu la placa amb els àleps d’impulsió i el filtre, encara que 

el seu volum de venta tampoc es el suficient per a poder determinar una norma, ja que 

depèn molt del tipus d’ofici que es realitzi a l’oficina, la distribució d’aquesta i les 

necessitats del client. 
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12. ASPECTES RELLEVANTS 

 

12.1. QUINES SON LES UNTITAS INTERIORS MÉS INSTAL·LADES A 

MALLORCA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfica 16: Nombre de unitats venudes segons tipus unitat interior (dades de l’empresa instal·ladora). 

 

 

Tal i com era de preveure amb les dades analitzades anteriorment, els splits de paret són 

la unitat interior més instal·lada a Mallorca, però cal remarcar que la gran majoria, per no 

dir tota, pertany a recanvis o cases ja construïdes sense aire acondiciant.  

A instal·lacions de nova construcció les màquines de conductes són les que estan per 

damunt qualsevol altre tipus de split, degut principalment a la seva estètica, ja que es una 

maquina que es instal·lada al fals sostre i tan sols queda visible una reixa d’impulsió o un 

difusor lineal al sostre o paret de l’habitatge a climatitzar i un altre reixa per al retorn 

d’aire a la màquina, donant la sensació de que no hi ha cap instal·lació feta. 

I finalment, tal i com s’ha esmentat a l’apartat anterior, els cassettes son l’opció preferida 

per a oficines, ja que la gran majoria es munten amb panels de fals sostre i els cassets se 

instal·len en substitució de un dels panels i son una opció bona opció estètica i sobretot 

més econòmica que les maquines de conductes. 
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12.2. QUINS SON ELS SISTEMES MÉS INSTAL·LATS A MALLORCA? 

 

Gràfica 17: Nombre de unitats venudes segons tipus de sistema (dades de l’empresa instal·ladora). 

 

Tal i com era de preveure segons les dades analitzades, el splits 1x1 solen ser  els sistemes 

més venuts a Mallorca, degut al gran nombre de substitucions i/o noves instal·lacions a 

cases relativament antigues, on es complicat realitzar la instal·lació a més de una 

habitació i per això normalment es decideix climatitzar la sala d’estar o menjador.  

D’altre banda, si es prenen en compte els sistemes multisplit, són els conjunts 3x1 els més 

instal·lats. La raó d’aquest fet és molt senzilla, la gran majoria de cases mallorquines, i 

sobretot els pisos, que consten de 2 habitacions i un menjador o sala d’estar, és a dir, tres 

recintes a climatitzar, per aquesta raó un gran nombre de clients es decideixes a climatitzar 

totes les estàncies on es sol fer més vida. 

 

El tercer aspecte que pot semblar rellevant de la gràfica anterior és l’elevat nombre de 

sistemes VRV instal·lats, un total de 26. Dels quals 11 corresponen a habitatges 

unifamiliars i 15 a locals d’oficines o hotels. Mentre que tan sols 2 de les refredadores 5 

s’han instal·lat al llarg de l’any corresponen a vivendes unifamiliars, la resta a hotels. 

 

D’aquesta manera queda clar cap a quin sistema s’està decantant els darrers anys la 

balança. S’aposta per sistemes VRV en front de refredadores a vivendes unifamiliars 

principalment pel consum, l’eficiència dels sistemes, el cost i el posterior manteniment.  
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Una màquina refredadora encara que no s’empri, haurà d’estar constantment arrancant i 

aturant per tal de assegurar un servici quan l’usuari demandi aire calent i/o fred, ACS o 

calefacció. 

En canvi amb els sistemes VRV el consum no tan sols es redueix per temes de 

simultaneïtat, si no que també es pot disposar de ACS i calefacció d’una manera 

relativament ràpida sense la necessitat de que la  unitat exterior estigui constantment 

arrancant i aturant per assegurar el servici, i ja no en parlem de l’aire acondicionat, on 

l’usuari obté la temperatura demandada d’una manera pràcticament instantània. 

 

12.3. SISTEMES D’AEROTERMIA INSTAL·LATS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 4: Numero de bombes de calor per aplicació (dades de l’empresa instal·ladora). 

 

A la taula anterior queda reflectit com un 38.7% de les unitats VRV o refredadores amb 

bomba de calor son destinades a la producció de refrigeració, calefacció i ACS. Una dada 

que pot semblar petita, però que reflexa el creixement d’aquests sistemes i la tendència 

dels usuari a la seva instal·lació. D’altre banda també es pot observar com per davall de 

12.5kW no apareix cap unitat d’aerotermia instal·lada, ja que totes apareixen per damunt 

d’aquesta capacitat. Les bombes de calor aerotèrmiques més instal·lades a vivendes 

unifamiliars es troben compreses entre els 12.5 i 25 kW, mentre que per a petits hotels ja 

es troben instal·lacions amb més capacitat frigorífica, en concret de 68kW per a un hotel 

de 33 habitacions i 56kW per a un altre de 22 habitacions. 

RANG 
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TOTAL 
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Gràfica 18: Nombre de unitats venudes segons sistema d’aerotermia (dades de l’empresa instal·ladora). 

 

Si es té en compte la tecnologia dels sistemes d’aerotermia instal·lats, tan sols es 2 dels 

sistemes son purament aerotèrmics, és a dir, de la gama Altherma o Ecodan de Daikin i 

Mitsubishi respectivament. L’usuari prefereix la instal·lació de maquines aire-aire amb 

un hidrokit per a la producció de ACS i calefacció, això pot ser degut a que la instal·lació 

és més senzilla, ja que la refrigeració es realitza amb coure i no es necessari la instal·lació 

de fancoils i tuberia hidràulica i tots els elements de seguretat que el seu muntatge inclou, 

tan sols es necessari per a la conducció de l’aigua cap al sistema de calefacció i cap al 

depòsit de ACS. 

 

Per veure d’una manera més general quina rellevància té el mercat aerotèrmic a les Illes, 

segons l’AFEC del fabricant BAXI, es realitza un comparació entre el nombre de unitats 

venudes a Espanya i a les Illes Baleares durant els dos darrers anys: 

 

Taula 5: Comparació nombre de unitats d’aerotermia venudes de la marca BAXI, a Espanya i les Illes 

Balears  (dades de l’AFEC). 

 

LLOC 
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PERCENTATGE 

UNITATS VENUDES 
2017 

PERCENTATGE 
COMPARACIÓ 

2016-2017 

ESPANYA 7104 100% 10168 100% +43,1% 

ILLES 
BALEARS 

608 9% 834 8% +37,7% 
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La taula anterior és una evidència més del creixement que experimenta aquest sector al 

mercat Espanyol i també a les Illes, on tan sols en un any s’ha incrementat en un 43,1% 

el nombre de ventes a tot Espanya i un 37,7% a les Illes Balears. Dades més que 

significatives tenint en compte la limitada aposta que es fa per aquests sistemes, però que 

com es pot apreciar no atura de créixer i superar any rere any les seves expectatives.  

 

D’altre banda, el director comercial de Daikin assegura que les Illes Balears representen 

al voltant de un 7% del total de ventes dels seus sistemes Altherma a tota Espanya. 

 

Per tant el mercat Balear, suposa prop d’un 8% del total d’unitats venudes anualment en 

tot el país, dada que pot parèixer insignificant o bé molt baixa, però que si es relacionada 

amb el nombre d’habitants a les Illes Balears, que segons l’INE representa tan sols un 

2.3% de tota Espanya, demostra que és una de les comunitats autònomes que més està 

apostant per aquesta tecnologia. 

 

13. INSTAL·LACIÓ TIPUS 

 

A fi de conèixer una mica millor com seria una instal·lació d’aerotermia, a continuació 

s’exposarà un exemple real realitzat al març del 2018.  

Es tracta d’una vivenda unifamiliar de nova construcció a Sa Ràpita, poble perteneixent 

al municipi de Campos, de dos pisos (planta baixa i planta pis) que consta de 80m2 

habitables per planta, és a dir, un total de 160m2.  

On el client demandà una oferta de climatització i sol radiant per a la sala d’estar de la 

planta baixa i les tres habitacions de la planta pis, incloent sol radiant també als banys de 

la planta pis, i ACS. 

 

A l’annexe 2 es podrà trobar el càlcul de càrregues i els plànols de la instal·lació. 
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Es determina que la carrega tèrmica total de l’habitatge és de 15.06kW, es proposa i es 

decideix conjuntament amb el client, la instal·lació dels següents sistemes: 

 

- Una unitat exterior PUMY-SP140VKM de la marca MITSUBISHI 

ELECTRICS de 15.5kW frigorífics. 

- Una màquina de conductes model SEZS-KD60VA de 5.6 kW per la sala 

d’estar. 

- Tres maquines de conductes model SEZS-KD25VA de 2.5kW, una per cada 

un dels 3 dormitoris de la planta pis. 

- Un Hydrobox DUO model ERST20C-VM2C-S de 200L per a l’obtenció de 

ACS i calefacció per a sol radiant . 

- Sistema de Schlüter BEKOTEC-EN amb tubo de 16mm per al sol radiant. 

- Termostats per a control d’aire acondicionat i sol radiant a cada habitació. 

- Sistemes de regulació i control de ACS. 

 

Es decideix un sistema ECODAN Híbrid, degut a les petites dimensions de la casa i les 

necessitats del client, ja que tan sols consta de 2 banys amb dutxa, és a dir, que al no tenir 

una banyera a la casa el consum d’ACS no serà tan alt i serà capaç de proporcionar ACS 

i calefacció per al sol radiant amb tan sols una unitat interior, ja que consta de l’Hydrobox 

DUO amb un acumulador d’aigua de 200L. 

El client accepta la proposta del sistema Ecodan Hibrid degut a l’alta eficiència del 

sistema, ja que també se l’hi proposà una segona opció amb una caldera de gas, 

independent al sistema de climatització, però el consum, el manteniment i la rentabiltiat 

en comparació amb el sistema de Mitsubishi no hi tenia cap comparació. 

 

Per tal de justificar l’eficiència de la proposta de la bomba de calor aerotèrmica  s’aportà 

al client un estudi energètic realitzat amb el software de selecció d’Ecodan de Mitsubishi, 

el qual genera un informe que es pot trobar adjunt a l’annexa 3. D’aquest informe, cal 

destacar les tres aspectes completament relacionats entre si: 
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Gràfica 19: Consum energètic (kWh/any). Referència: software de selecció d’Ecodan de Mitsubishi 

Gràfica 20: Cost de funcionament (€/any). Referència: software de selecció d’Ecodan de Mitsubishi 

Figura 10: Retorn de inversió incial. Referència: software de selecció d’Ecodan de Mitsubishi 
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Es pot comprovar a simple vista com la bomba de calor és el sistema més eficient, amb 

consums anuals molt baixos, en concret un 81.7% menys que la caldera de gasoil i un 

75.3% menys que la caldera elèctrica. I aquesta eficiència en rendiment es tradueix en 

costos anual infinitament menors, encara que l’electricitat sigui el combustible més car, 

es possible arribar a estalviar més de més de 3000€ per any, el que es tradueix en que en 

3 anys es pot tenir perfectament amortitzada la inversió inicial de la instal·lació de la 

bomba de calor aerotèrmica. 
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14. CONCLUSIONS 

 

El principal aspecte a destacar i quasi que el més important per al sector del clima es la 

línia ascendent que segueix els darrers anys, recuperant pràcticament les mateixes xifres 

que abans de la la crisi econòmica a la que es va veure immers el país.  

I més si es prenen com a referència les dades de l’empresa instal·ladora, crida l’atenció 

la pujada del 63% en instal·lacions de clima respecte al 2012. Una millora molt 

considerable a Mallorca deguda principalment a la reactivació de l’economia i a la 

reactivació hotelera. 

 

Pel que fa al sector de l’aerotermia, a pesar de que encara és un gran desconegut, ja que 

fa relativament pocs anys que es comercialitza la bomba de calor capaç de produir ACS, 

calefacció i aire acondicionat i existeix molta desinformació al respecte, es troba a l’alça, 

abandonant altres sistemes més rústics, ja que els clients cerquen la millor alternativa del 

mercat que els hi proporcioni eficiència, consum baix, el màxim confort possible i el més 

important renovable. I queda del tot demostrat que aquest sistema es la bomba de calor, 

però el poc coneixement del sistema, la poca confiança de les empreses amb sistemes 

nous i la inversió inicial que s’ha de realitzar per la instal·lació d’aquests sistemes, encara 

que a la llarga surten rentables, són els grans inconvenients que haurà de salvar el món de 

l’aerotermia els pròxims anys abans de consolidar-se al mercat. 

 

Per finalitzar, destacar que les Illes Balears és una de les comunitats autònomes que més 

aposten pel mercat aerotèrmic amb un 8-9% del total espanyol, ja que les condiciones del 

clima mediterrani son òptimes per aquests sistemes, ja que en l’hivern la temperatura 

ambient normalment no sol superar els 15-16ºC, fent disminuir mínimament el seu 

rendiment, en diferencia a altres comunitats del nord, on les temperatures mitjanes són de 

6-7ºC. 
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És necessari introduir i conèixer una sèrie de termes basics, per tal de familiaritzar-se amb 

ells. Per tant, a continuació s’ha realitzat un petit llistat juntament amb un curta descripció 

del principals conceptes que es tractaran al llarg del treball. 

 

- Fluid Refrigerant: Fluid en estat líquid o gasos, que recorre el circuit frigorífic de 

la bomba de calor, que exerceix la funció de transmissió de calor de un sistema a 

un altre. Absorbeix calor a baixes temperatures i pressions, i cedeix aquest calor 

en altes temperatures i pressions.  

 

- Unitat exterior: Màquina composta per condensador, ventilador i normalment 

compressor, que es instal·lada a l’exterior de la zona que es vol climatitzar. En 

aquest treball ens centrarem en les maquines aire-aire i aire-aigua. 

 
- Màquines aire-aire: La unitat exterior pren o desprèn calor de l’aire exterior a fi 

de refredar o encalentir l’aire expulsat per la unitat interior segons la demanda de 

l’usuari. És a dir, encalenteix directament l’aire tractat. 

 
- Màquines aire-aigua: La unitat exterior pren o desprèn calor de l’aire exterior a fi 

de encalentir o refrigerar un circuit d’aigua. 

 

- Unitat interior: Unitat instal·lada dins el recinte a climatitzar, consta 

fonamentalment del evaporador i del ventilador. Podem trobar una amplia gama 

d’unitats interiors al mercat, no sols per el seu aspecte o funcionalitat, si no també 

per el seu funcionament, amb refrigerant o amb aigua. Aquí hi ha uns petits 

exemples: 
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o Split paret: Es la gama per excel·lència del habitatges, s’instal·la a la paret a fi 

d’aconseguir aprofitar eficaçment l’espai ambient.  

 

 

 

 

 

 

 

o Tipo cassette: Unitat instal·lada als fals sostre del local de tal forma que pot 

utilitzar totalment l’espai ambient. Podem trobar els de 4 vies, 2 o 1 via. 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Split de sol: La unitat es instal·lada al sol, a partir de la qual distribueix    

àmpliament l’aire.   
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o Maquina de conductes horitzontal: La unitat es suspesa dins el fals sostre i 

distribueix horitzontalment l’aire. 

  

 

 

 

 

 

o Maquina de conductes vertical: La unitat es instal·lada a la paret de 

l’habitatge a climatitzar i distribueix l’aire verticalment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Fan-coil: Un fan-coil no te altre diferencia amb els models anteriors més que 

funcionen per aigua. 

 

 

 

- Equip 1x1: Equip dividit compost per una unitat exterior i una unitat interior, 

connectades entre si per dues tuberies de coure, una per líquid i l’altre per gas. 
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- Equips multi-split:  Equip dividit, compost per una sola unitat exterior connectada 

a diverses unitats interiors, és a dir, per cada unitat interior surten dues tuberies 

(líquid i gas), de manera que queden connectats en paral·lel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sistema VRV o VRF: Variable Refrigerant Volume o Varaible Refrigerant Flow, 

sistema amb un funcionament molt similar al multi-split, però amb la diferencia 

de que es realitza l’expansió del refrigerant a les unitats interiors, sent aquestes 

les que regulen la potencia frigorífica necessària en aquell moment, per tant 

s’adapten a la variabilitat de la carrega tèrmica del edifici. L’altre principal 

diferencia es troba a la connexió frigorífica, on en aquest cas de la unitat exterior 

tan sols surten dues tuberies generals a les que se connectaran totes les unitats 

interiors en sèrie. 

 

 

 

 

- Terra radiant: Es tracta del sistema de climatització del sòl d’un habitatge, 

mitjançant un sistema de tubs que discorren sota el paviment, a traves de les quals 

circularà aigua calenta a una temperatura entre 30ºC i 45ºC, augmentant així la 

temperatura del sòl i irradiant calor a l’habitació  

 
- Hidrokit/Hydrobox: Unitat interior per al sistemes de aire-aire, capaç d’encalentir 

o refredar aigua destinada a sistemes de calefacció i/o producció de acs. 
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- Acumulador. Depòsit d’aigua reforçat amb un aïllant tèrmic emprat per 

emmagatzemar aigua calenta. 
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ANNEXE 2 
 
 



PROMOTOR: 
OBRA: Nº Ref. : 

 

CALCULO DE CARGAS TERMICAS CLIMATIZACION

DEPENDENCIA: VIVIENDA UNIFAMILIAR

HIPOTESIS DE CALCULO

COEFICIENTES CONSIDERADOS:

Coeficientes Transmision Muros y Forjados: Kc/h/m2/ºC

Muros exteriores: 1,7
Muros interiores: 1,9
Forjados exteriores: 1,2
Forjados interiores: 1,5
Suelos sobre tierra firme 1,5
Coeficientes Transmisión Superficies acristaladas:

Acristalamientos exteriores: 3
Acristalamientos interiores: 3
Cubiertas acristaladas: 3

Coef.Reducción insolacion considerado: 0,7

Condiciones Termohigrométricas consideradas:    ºC

Temperatura máxima exterior considerada: 30
Temperatura interior a conseguir: 24

HR%.

Humedad exterior considerada: 70
Humedad interior a conseguir: 55



PROMOTOR: 
OBRA: Nº Ref. : 

 

SUPERFICIES CERRAMIENTOS MURO-FORJADOS Y SUELOS.

Muros, Forjados y Suelos:    M2. KT*m2

Norte: 62,7 107
Nor-Este 0 0
Este: 35 59,5
Sur-Este: 0 0
Sur: 27,6 46,9
Sur-Oeste: 0 0
Oeste: 21,8 37,1
Nor-Oeste: 0 0
Exteriores sin insolacion: 18 30,6
Interiores no climatizados: 0 0
Forjados exteriores: 0 0
Techos interiores no climatizados: 70 105
Suelos intermedios no climatizados: 0 0
Suelos sobre tierra firme: 160 240

SUPERFICIES CERRAMIENTOS ACRISTALADOS.

Acristalamientos:    M2. KT*m2

Norte: 3,8 11,4
Nor-Este 0 0
Este: 0 0
Sur-Este 0 0
Sur: 18,6 55,8
Sur-Oeste: 0 0
Oeste: 12,1 36,3
Nor-Oeste: 0 0
Cubiertas acristaladas: 0 0
Exteriores sin insolacion: 0 0
Interiores no climatizadas: 0 0

OTROS DATOS.

Superficie Total del Local: 160 M2.
Altura media considerada: 2,8 M.
Ocupacion considerada: 5 PERS.
Nivel de ventilación en m3/h pers. 45 M3/H P.
Nivel de iluminación total en w. 1600 W.
Cargas internas totales en w. 200 W.



PROMOTOR: 
OBRA: Nº Ref. : 

 

    8h.    9h.   10h.  11h.  12h.  13h.  14h.  15h.  16h.  17h.  18h.  19h.  20h.

CALCULO DE CARGAS SENSIBLES

TRANSMISIONES INSOLACIONES EN MUROS-FORJADOS Y SUELOS

HORAS SOLARES 8h. 9h. 10h. 11h. 12h. 13h. 14h. 15h. 16h. 17h. 18h. 19h. 20h.

Norte: -234 -181 -117 -53 0 181 352 469 586 650 714 714 714

Nor-Este 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Este: 0 696 994 1023 1023 631 464 428 399 428 464 428 399

Sur-Este 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sur: -103 -80 -52 183 314 521 624 652 676 601 521 389 314

Sur-Oeste: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oeste: 0 0 0 41 82 145 204 393 534 700 823 845 741

Nor-Oeste: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Exteriores sin insolacion: 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184

Interiores no climatizados: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Forjado exteriores: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Techo interior no climatizado: 236 236 354 354 425 473 473 473 473 473 473 473 473

Suelo intermedio no climatizado: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Suelo sobre tierra firme: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL TRANSMISIONES: : 82 855 1363 1732 2028 2133 2300 2599 2850 3036 3178 3033 2824

TRANSMISIONES EN SUPERFICIES ACRISTALADAS

HORAS SOLARES 8h. 9h. 10h. 11h. 12h. 13h. 14h. 15h. 16h. 17h. 18h. 19h. 20h.

Norte: 17 34 51 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68

Nor-Este 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Este: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sur-Este 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sur: 84 167 251 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335

Sur-Oeste: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oeste: 54 109 163 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218

Nor-Oeste: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cubiertas acristaladas: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Exteriores sin insolacion: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Interiores no climatizadas: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL TRANSMISIONES: 155 311 466 621 621 621 621 621 621 621 621 621 621

INSOLACION ACRISTALAMIENTOS

HORAS SOLARES 8h. 9h. 10h. 11h. 12h. 13h. 14h. 15h. 16h. 17h. 18h. 19h. 20h.

Norte: 64 85 93 93 101 93 93 85 64 35 0 0 0

Nor-Este 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Este: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sur-Este 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sur: 1549 2851 3880 4297 4935 4297 3880 2851 1549 417 0 0 0

Sur-Oeste: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oeste: 203 271 296 296 322 1033 2270 3193 3422 2660 0 0 0

Nor-Oeste: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cubiertas acristaladas: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL INSOLACIONES: 1817 3208 4270 4686 5358 5423 6243 6130 5035 3111 0 0 0



PROMOTOR: 
OBRA: Nº Ref. : 

 

CALCULO DE CARGAS TERMICAS DE REFRIGERACIÓN

CARGAS SENSIBLES:

HORAS SOLARES 8H. 9H. 10H. 11H. 12H. 13H. 14H. 15H. 16H. 17H. 18H. 19H. 20H.

Transmisiones muros y forjados: 82 855 1363 1732 2028 2133 2300 2599 2850 3036 3178 3033 2824

Transmisiones sup.acristaladas: 155 311 466 621 621 621 621 621 621 621 621 621 621

Insolaciones sup.acristaladas: 1817 3208 4270 4686 5358 5423 6243 6130 5035 3111 0 0 0

Por Ventilación: 101 203 304 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405

Por Ocupacion: 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Por Iluminación: 1376 1376 1376 1376 1376 1376 1376 1376 1376 1376 1376 1376 1376

Por Cargas internas: 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172

TOTAL CARGAS SENSIBLES: 4003 6424 8250 9292 10260 10430 11417 11602 10759 9021 6052 5907 5698

CARGAS LATENTES.

HORAS SOLARES 8H. 9H. 10H. 11H. 12H. 13H. 14H. 15H. 16H. 17H. 18H. 19H. 20H.

Por Ventilación: 1053 1053 1053 1053 1053 1053 1053 1053 1053 1053 1053 1053 1053

Por Ocupación: 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325

TOTAL CARGAS LATENTES: 1378 1378 1378 1378 1378 1378 1378 1378 1378 1378 1378 1378 1378

BALANCE TOTAL CARGAS:

(kcal/h) 5381 7802 9628 10670 11638 11808 12795 12980 12137 10399 7430 7285 7076

(kW) 6,26 9,07 11,20 12,41 13,53 13,73 14,88 15,09 14,11 12,09 8,64 8,47 8,23



PROMOTOR: 
OBRA: Nº Ref. : 

 

CALCULO DE CARGAS TERMICAS DE CALEFACCIÓN

CONDICIONES TERMOHIGROMETRICAS CONSIDERADAS
ºC.

Temperatura mínima exterior: 4
Temperatura interior  a mantener: 21

SUPERFICIES CERRAMIENTOS    M2. Q=KT*S*DT.

Muros exteriores: 165 5049 kcal/h.

Muros interiores no calefactados: 0 0 kcal/h.

Forjados exteriores: 0 0 kcal/h.

Forjados interiores no calefactados: 70 1260 kcal/h.

Suelos exteriores: 160 4320 kcal/h.

Suelos interiores no calefactados: 0 0 kcal/h.

Superficies acristaladas exteriores: 35 1890 kcal/h.

Cubiertas acristaladas exteriores: 0 0 kcal/h.

NIVELES DE VENTILACION

Nivel de ventilación en m3/pers.h. 45 m3/pers.h.

Nivel ocupación: 5 pers.

Volumen total ventilación / Calor por Ventilación del local 225 m3/h 911 kcal/h.

Volumen del local: 448 m3

Renovaciones hora local: 1 V/h

APORTACIONES INTERNAS

Iluminación (kcal/h) 0
Cargas internas (kcal/h) 0

TOTAL BALANCE TERMICO: 13430 kcal/h.

15,62 Kw
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Informe: 
 

Cálculo de la carga térmica de su casa 
Selección de su bomba de calor Ecodan 
Simulación económica de su proyecto 

 
 
 
 

Nombre del proyecto: Vivienda Unifamiliar 

Estudio realizado por: Lluis Cunill 

 
 

  
*Advertencia legal: El informe se obtiene mediante el uso del software simulador ATW, distribuido por Mitsubishi 
Electric Europe, B.V. Sucursal en España y con los datos del estudio realizado por la compañía anteriormente referida. 
El simulador utiliza un modelo de cálculo simple. Utilice los resultados (ahorro de energía, rentabilidad de la 
inversión, etc.) únicamente como referencia. Este informe no puede reemplazar un estudio térmico completo 
efectuado por una consultoría o ingeniería. Mitsubishi Electric Europe, B.V. Sucursal en España declina toda 
responsabilidad por cualquier selección errónea en razón del uso del simulador. 
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Su vivienda  
 
 

 Resumen de las características de su vivienda 

 

 Sistema de calefacción de referencia 
 
Tipo de caldera Electricidad 

Tecnología Baja temperatura 

Antigüedad Nuevo 

   
       
                    
Su temperatura de diseño es: 8 °C 
 
Su carga térmica a esta temperatura es: 15,06 kW  
 

     

Ubicación Baleares (Capital) B3 

Altitud    0 a 200m 

Nivel estimado de aislamiento   1,3 W/m3 °C 

Superficie habitable                 160 m² 

Número de personas  4 

Tipo de alimentación eléctrica Monofásico 

Temperatura de consigna interior 20 °C 
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Su proyecto 
 

 

 Desea usar su bomba de calor para las aplicaciones siguientes: 
• Calefacción por suelo radiante 
• Producción de agua caliente sanitaria 
 
 

Temperatura de flujo de su red de calefacción (Curva de calor) 
 

 
 
 

  
 

Su consumo de agua caliente sanitaria 
 
 Consumo de ACS   50 L/persona/día 
 
 Temperatura ACS   45 °C 
 Temperatura del agua de la red 12 °C 
 Temperatura del tanque  50 °C 
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Su bomba de calor 
 

 
 

Unidad exterior  
Zubadan  
Tipo: Compacto 
 
Modelo: PUHZ-HW140VHA2 
 
Características principales 
 
Dimensiones (Al x An x Fo) 1350x1020x360 

Peso 134 kg 

Nivel sonoro (potencia) 67 dB(A) 

Nivel sonoro (presión) 53 dB(A) 

Capacidad (Aire:7°C, Agua:35°C) 14 kW 

COP (Aire:7°C, Aqua:35°C) 4,26 

Capacidad(Aire:-7°C, Aqua:45°C) 14 kW 

Capacidad(Aire:-15°C, Aqua:55°C) 11 kW 

Temperatura de flujo máximo 60 °C 

Rango de operación -25 / +35 

Disyuntor 40 A 

Cable eléctrico 6 mm² 

 
 

Módulo hidrónico  
Hydrobox duo  
Tipo: Compacto  
 
Modelo: EHPT20X-VM2C 
 
Características principales 
 
Dimensiones (Al x An x Fo) 1600x595x680 

Peso 98 kg 

Peso (lleno) 307 kg 

Nivel sonoro (potencia) 41 dB(A) 

Nivel sonoro (presión) 28 dB(A) 

Volumen vaso de expansión 12 L 

Potencia resistencia de apoyo 2 kW 

Volumen tanque de ACS 200 L 

Material tanque de ACS acero inoxidable 

Rango de operación 0 / +35 

Disyuntor 16 A 

Ø cable resistencia de apoyo 2,5 mm² 
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Su consumo 

 
Datos meteorológicos de su región 
 
 

  
 
 

Carga térmica de la vivienda vs. Capacidad de la bomba de calor 
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Consumo energético & coste de funcionamiento 

 

   
 

 

Tipo de energía Precio Evolución del precio 

Electricidad 0,130 €/kWh 3,0 %/año 

Gas 0,05 €/kWh 3,0 %/año 

Gasoil 0,10 €/kWh 5,0 %/año 
 

 El usuario es responsable de mantener actualizados los precios y los índices de evolución.
 

 
Emisiones de CO2 
 
 

 

 
 
 
 
 

Tipo de energía Emisiones de CO2 

Electricidad 0,399 kg- CO2/kWh 

Gas 0,215 kg- CO2/kWh 

Gasoil 0,263 kg- CO2/kWh 
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Proporción de uso de la resistencia de apoyo y ACS 
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Simulación económica de su proyecto 

 

  
 

Coste total de la instalación de la bomba de calor 
 

Concepto Precio  

Bomba de Calor 10400 € 
Emisores 0 € 
Mano de obra 850 € 
Otros 500 € 
(- Subvenciones) 0 € 

TOTAL 11750 € 
 

Retorno de inversión estimado 1 

 

Energía de referencia Electricidad 

Coste total caldera de eléctrica 1800 € 

Diferencia de costes iniciales 13550 € 

Diferencia de costes de funcionamiento 4231 € 

Retorno de inversión estimado 3 años 
 

Retorno de inversión estimado 2 

 

Energía de referencia Electricidad 

Coste total caldera de gasoil 2700 € 

Diferencia de costes iniciales 12600€ 

Diferencia de costes de funcionamiento 4453 € 

Retorno de inversión estimado 3 años 
 
El usuario es responsable de la actualización de los costes. La lista de precios suministrada por Mitsubishi Electric se basa en precios 
publicados sin impuestos. 
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Sistemas Bomba de Calor Aire – Agua Ecodan 
 
ECODAN se posiciona como el mejor sistema de calefacción de nueva generación, económico y respetuoso con 

el medio ambiente. Nuestros equipos incorporan un sistema de bomba de calor de alta eficiencia que utiliza la 

electricidad para capturar «el calor del aire» con la garantía de ofrecer los mejores rendimientos del mercado 

aun operando en las temperaturas más extremas.  

 

Adicionalmente su meticuloso control de la temperatura asegura una climatización cómoda, y sus unidades 

interiores «Todo en uno» ahorran espacio y son fáciles de instalar. 

 
Todas estas características de ahorro energético, gran comodidad y sencilla instalación han puesto al sistema de 

ECODAN en el centro de atención.  

 
El sistema ECODAN consta de una unidad exterior que obtiene calor del ambiente y de una electrónica de 

control que gestiona el calor del fluido caloportador para lograr su máximo aprovechamiento 

 

Algunas de las principales características de las unidades exteriores son:  
• Rendimientos extraordinarios. Nivel de eficiencia A++/A++ en toda la gama. 

• Impulsión de agua garantizada a 60°C a temperaturas bajo cero, sin resistencias eléctricas. 

• Unidades exteriores ZUBADAN capaces de producir calefacción hasta -28°C. 

 

Por otra parte la electrónica de control FTC5 permite funcionalidades únicas en el 
mercado:  

• Dos zonas de control independientes para calefacción.  

• Configuración del sistema a través de una tarjeta SD. 

• Conexión de hasta 6 unidades exteriores en cascada 

• Integración inteligente con otras fuentes de calor como calderas de combustión. 
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