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■■■ Els sistemes de cabal variable de refri-
gerant (d’ara endavant, CVR) són sistemes 
de climatització relativament moderns en 
comparació amb altres sistemes (siste-
mes tot aire, tot aigua, etc.) que s’utilitzen 
des de ja fa molts anys. Actualment, hi ha 
diversos fabricants que ofereixen aquest 
tipus de sistemes al mercat de l’aire con-
dicionat. Les patents dels sistemes CVR 
pertanyen a aquestes empreses multinaci-
onals que han incorporat els seus avenços 
en matèria electrònica i de control a aquest 
tipus de sistemes de climatització. Aquests 
sistemes, molt avançats tecnològicament, 
ja que inclouen sistemes electrònics sofis-
ticats, compleixen a la perfecció el que es 
demana avui dia a un sistema de climatit-
zació: disseny fàcil, flexibilitat, eficiència 

energètica, fiabilitat, instal·lació fàcil, 
manteniment reduït, silenciós, d’ús senzill 
i respectuós amb el medi ambient.

En els últims anys, aquest tipus de 
sistema de climatització ha crescut molt, 
entre altres motius perquè s’han introdu-
ït al mercat sistemes millors quant a efici-
ència energètica, prestacions, fiabilitat i 
versatilitat (vegeu figura 1).

El paràmetre o variable que es modi-
fica en aquests sistemes de climatització 
és el cabal de refrigerant, que es regula 
gràcies a les diferents tecnologies dels 
compressors (Inverter i Digitals) i a les 
vàlvules d’expansió electròniques o 
vàlvules de modulació d’impulsos, incor-
porades en unitats interiors i exteriors, 
amb la finalitat d’ajustar la capacitat a 
la demanda de l’edifici. La idea no és cap 
altra que donar a cada unitat interior el 
refrigerant (la potència frigorífica) que 
demana la zona que climatitza. D’aquesta 
manera, s’aconsegueix alguna cosa que 
també caracteritza aquests sistemes, i és 
que el seu consum no és el total del siste-
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ma, sinó que va en funció de la potència 
que es dóna.

Com que es poden connectar nombro-
ses unitats interiors en el mateix sistema 
o en el mateix circuit de canonades de 
coure per on circula el refrigerant, es 
permet disposar d’una independència 
climàtica important. I així, una de les 
característiques principals d’aquests 
sistemes és l’àmplia zonificació que 
permet en el disseny del sistema de clima-
tització, tal com indica el RITE en el punt 
IT1.2.4.5.4.Zonificació.

Els sistemes CVR són ideals per a 
aplicacions de càrrega variable. El règim 
del compressor s’adapta a la variabilitat 
de la càrrega tèrmica de l’edifici. Aquests 
sistemes presenten aplicacions múlti-
ples, com oficines, hotels, comerços, resi-
dències, habitatges unifamiliars, blocs 
d’apartaments, etc. S’utilitzen molt en 
reformes i rehabilitació d’edificis per les 
seva elevada eficiència energètica, la seva 
instal·lació fàcil i el poc espai tècnic que 
es necessita per al pas del fluid termòfor 
(vegeu figura 2).

Al mercat existeixen 2 tipus de siste-
mes dins del cabal variable de refrigerant:
■ 1. Bomba de calor. Totes les unitats 

interiors funcionen en mode fred o en 
mode calor.

■ 2. Recuperació de calor. Proporciona 
refrigeració i calefacció simultània i 
així s’adequa a les necessitats de cada 
zona. Unes unitats interiors poden 
aportar fred i d’altres calor al mateix 
temps, principalment en èpoques 
intermèdies. Aquests sistemes reduei-
xen els costos d’operació perquè trans-
fereixen energia a través de l’edifici 
(vegeu figura 3).

Des del punt de vista didàctic, els siste-
mes CVR es podrien definir de les mane-
res següents:
■ Sistemes d’expansió directa. Aquest 

tipus de sistemes de climatització es FIGUrA 1 FIGUrA 2. ESqUEMA d’INSTAL·LACIÓ d’UN SISTEMA CVr
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sistemes aire - aire, ja que el fluid que 
utilitzen per a la condensació és l’aire 
exterior (vegeu figura 4 i figura 5).

Per aconseguir una ventilació adequa-
da i millorar la qualitat de l’aire interior 
és necessari introduir aire fresc de l’ex-
terior, també anomenat aire primari o 
de ventilació. Per tant, tal com estableix 
la normativa actual, en concret el RITE 
(reglament d’instal·lacions tèrmiques als 
edificis) és necessari considerar la intro-
ducció d’aire de l’exterior per ventilar les 
diferents zones de l’edifici que es climatit-
za, depenent de l’ús de l’edifici, la seva àrea 
i el número de persones. Per a aquest fi, els 
fabricants de sistemes CVR completen el 
sistema de climatització amb dos tipus de 
solucions: recuperadors de calor (intercan-

viadors de calor aire - aire) i climatitzadors 
amb bateries d’expansió directa. D’aques-
ta manera es compleixen dos objectius 
primordials: ventilar les zones internes i a 
més a més recuperar una part important 
de l’energia que s’expulsa a través del cor-
rent d’aire d’extracció.

Característiques, avantatges, 
generalitats i components
Els sistemes de cabal variable de refri-
gerant són sistemes que permeten con-
nectar diverses unitats interiors a una 
sola unitat exterior o conjunt d’unitats 
exteriors per mitjà d’un circuit frigorífic 
principal de canonades de coure deguda-
ment aïllats segons el RITE. En el cas de 
sistemes de recuperació de calor, s’utilit-
zen tres tubs des de la unitat exterior fins 
a les caixes repartidores de refrigerant, 
i posteriorment dos tubs des d’aquestes 
fins a les unitats interiors.

Els compressors que els fabricants 
utilitzen normalment són compressors 
Scroll o compressors Rotatius (vegeu 
figura 6).

A continuació s’enumeren una sèrie 
de característiques i avantatges dels sis-
temes CVR:
■ Màxima zonificació
■ Disseny fàcil
■ Facilitat de muntatge
■ Manteniment mínim
■ Alta fiabilitat
■ Nivells sonors baixos
■ Eficiència energètica i estalvi d’energia
■ Espai d’instal·lació de les unitats exte-

riors (unitats exteriors compactes) 
reduït

■ Flexibilitat elevada quant a: traçats 
dels circuits, longituds del sistema, 

caracteritzen perquè els intercanvis 
energètics portats a terme es realitzen 
entre el medi exterior i el fluid termò-
for, en aquest cas refrigerant, i entre 
aquest i els locals que es climatitzen, 
sense recórrer a altres fluids per al 
transport. Els sistemes d’expansió 
directa (DX – Direct Expansion) tenen 
una o unes unitats condensadores amb 
bateries de tub aletejat. L’aire és obli-
gat a passat aquests bancs de bateries 
per extraure la calor des del refrige-
rant que circula per l’interior dels tubs 
aletejats del circuit de la bateria.

■ Sistemes tot refrigerant (en funció del 
transport o del llaç secundari, segons 
classificacions d’ASHRAE).

■ Per als sistemes de bomba de calor i 
recuperació de calor, es pot dir que són 

FIGUrA 3. ExEMPLE d’INSTAL·LACIÓ 
d’UN SISTEMA CVr FIGUrA 4. CIrCUIT FrIGOríFIC FIGUrA 6.- COMPrESSOr

FIGUrA 5. CIrCUIT dE rECUPErACIÓ dE CALOr
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número d’unitats interiors per sistema
■ Adaptació fàcil a canvis
■ Espais més petits de pas de canonades
■ Costos reduïts d’explotació
■ Múltiples tipus d’unitats interiors
■ Funcionament en mode calor a tempe-

ratures baixes
■ Sistemes versàtils de control (locals, 

centrals o en xarxa)
■ Possibilitat de comptabilitzar el con-

sum energètic de cada usuari
■ Factor de sobrecàrrega (simultaneïtat)

Entre els desavantatges principals 
que s’atribueixen als sistemes CVR hi 
ha el seu cost inicial. Avui, els sistemes 
CVR són sistemes més cars que els tra-
dicionals, però també és cert que el cost 
d’inversió d’equips de climatització no 
és l’únic factor a tenir en compte, ja que 
hi ha altres factors molt importants, com 
els costos d’operació (costos d’energia, 
costos de manteniment). En aquest sen-
tit, podem destacar que aquests sistemes 
condueixen a un important estalvi ener-
gètic i de manteniment.

Altres desavantatges dels sistemes de 
cabal variable de refrigerant són:
■ Distribució de refrigerant per mitjà 

d’una xarxa de canonades de coure 

susceptible de fugues.
■ No permeten per ells mateixos el 

control de la humitat ni l’opció de free-
cooling.
En els sistemes CVR, a més de les con-

densadores i dels evaporadors es neces-
siten altres components, que resumim a 
continuació:
■ Distribuïdors: un o alguns equips de 

distribució (juntures o col·lectors de 
diverses sortides)

■ Caixes de recuperació de calor: per als 
sistemes de recuperació de calor, per-
meten que les unitats penjades aigua 
avall puguin funcionar en fred o en 
calor simultàniament.

■ Controls locals: individuals (per cable 
o per infrarojos) o fent grups de control 
amb el mateix comandament.

■ Controls centrals: centraletes, pan-
talles tàctils, control via ordinador i 
controls via internet.

■ Ventilació: recuperadors entàlpics i 
equips per connectar UTA (Unitats de 
Tractament d’Aire)

Com que hi ha una gran varietat de 
tipus d’unitats interiors, hi ha opcions 
múltiples a l’hora de seleccionar l’eva-
porador que encaixi amb l’espai que es 

condiciona o amb els gustos i necessitats 
de l’usuari. A continuació enumerem els 
tipus que es poden trobar al mercat:
■ Cassette: 1, 2 i 4 vies
■ Conducte: silueta baixa, estàndard i 

alta pressió
■ Sostre
■ Paret
■ Terra

La gamma de potències de les unitats 
interiors permet cobrir totes les necessi-
tats. Normalment les gammes d’unitats 
interiors dels sistemes CVR cobreixen un 
ampli rang de potències. Algunes unitats 
interiors incorporen de sèrie bombes con-
densades. A més, els fabricants disposen 
de filtres d’elevada eficiència per millorar 
la filtració aconseguida pels filtres estàn-
dards. Per acabar, una característica de 
les unitats terminals és el seu baix nivell 
sonor (vegeu figura 7).

Una dada molt important que carac-
teritza les unitats exteriors dels sistemes 
VRF és el número d’unitats interiors 
connectables, i que en aplicacions en les 
quals hi ha una important zonificació 
amb càrregues molt petites en cada zona 
o espai (hotels, hospitals, etc.) aquesta 
limitació és crítica.

Encara que les condensadores són 
unitats d’intempèrie, es poden instal·lar 
en zones internes dels edificis gràcies a 
la pressió estàtica disponible dels venti-

Els sistemes CVR són ideals per a aplicacions de càrrega 
variable

FIGUrA 7.  UNITATS INTErIOrS dE SISTEMES CVr
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ladors que ofereixen els fabricants en les 
seves unitats. A més a més, una caracte-
rística important d’aquests sistemes és 
que les unitats exteriors es poden instal-
lar en un espai reduït, com es pot veure en 
la figura 8.

Disseny del sistema
Atesa l’especificitat del sistema CVR, les 
canonades de refrigerant, les juntures 
de ramificació i els col·lectors s’han de 
dimensionar d’acord amb els mètodes de 
càlcul especificats als manuals tècnics 
de disseny dels diferents fabricants. Les 
dimensions de les canonades i la selecció 
d’accessoris frigorífics específics del sis-
tema són, juntament amb el càlcul de la 
càrrega de gas addicional, un dels passos 
del disseny més importants d’aquests sis-
temes, i fins i tot es pot definir com a crític 
per al bon funcionament del sistema.

Per facilitar aquesta labor de disseny, hi 
ha fabricants que proporcionen programes 
informàtics que permeten, entre d’altres:
■ 1. La selecció d’unitats exteriors i inte-

riors en funció de les condicions de dis-
seny (temperatures exterior i interior, 
longituds de canonada, simultaneïtat).

■ 2. Les dimensions de les canonades. 
■ 3. La selecció de juntures de derivació i 

col·lectors. 

Aquests programes estalvien signifi-
cativament el temps de disseny i el sim-

FIGUrA 8. ESPAIS dE MANTENIMENT PEr A LES UNITATS ExTErIOrS

plifiquen proporcionant esquemes d’inici 
o esquemes de canonades com els que es 
mostren a les figures 9 i 10.

Alguns d’aquests programes de dis-
seny permeten avui dia treballar amb plà-
nols amb format CAD, cosa que permet a 
les enginyeries i a les arquitectures disse-
nyar fàcilment les instal·lacions (vegeu 
figura 11).

Referències
Programari de selecció i disseny de cano-
nades del sistema DVM de Samsung

Manuals tècnics dels diferents siste-

FIGUrA 9. ESqUEMA d’INICI dE CANONAdES FIGUrA 10.- ESqUEMA d’INICI dE CAbLATGE

FIGUrA 11. PrOGrAMArI dE dISSENy

mes DVM de Samsung
Sistemes VRV per al condicionament 

de l’aire - tècnica industrial setembre 2002
Reglament d’instal·lacions tèrmiques 

als edificis (RITE). ■


