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GeotèrmiaGeotèrmia::
8 8 TòpicsTòpics i 2 i 2 OpinionsOpinions ......

... en 10 ... en 10 minutsminuts



T1. La T1. La geotèrmia és complicadageotèrmia és complicada… No … No és és 
conegutconegut per per instalinstal··ladorsladors… No  hi … No  hi haurà haurà 

Assistència TècnicaAssistència Tècnica (1/2)(1/2)

Com Com funcionafunciona??
–– Geotermia someraGeotermia somera, no , no geotermia profondageotermia profonda..
–– EinaEina fonamentalfonamental: : bomba bomba de de calor geotèrmicacalor geotèrmica (BCG).(BCG).
–– Energia Energia de de l’entornl’entorn ((RenovableRenovable))..
–– LaLa temperaturatemperatura deldel terreny ésterreny és moltmolt estableestable alal llargllarg dede l’anyl’any..
–– Escalfant recinteEscalfant recinte a a baixa temperaturabaixa temperatura (35ºC), o (35ºC), o refredantrefredant (7(7--12ºC) la 12ºC) la bomba bomba de de 

calor éscalor és molt molt eficienteficient energèticamentenergèticament… … imbatibleimbatible

SistemesSistemes de de climaclima a a baixabaixa temperaturatemperatura::
–– Terra Radiant per Terra Radiant per escalfar escalfar o o refrescar refrescar (Cal/Ref)(Cal/Ref)
–– Emisors dEmisors d’’aireaire/radiant de /radiant de baixa temperatura baixa temperatura (Cal/Ref)(Cal/Ref)



T1. La T1. La geotèrmia és complicadageotèrmia és complicada… No … No és és 
conegutconegut per per instalinstal··ladorsladors… No  hi … No  hi haurà haurà 

Assistència TècnicaAssistència Tècnica (2/2)(2/2)

Fabricants Fabricants amb presència Catalunya amb presència Catalunya ((filialsfilials))
–– EuropeusEuropeus: Bosch,: Bosch, ClivetClivet, , VaillantVaillant, , NibeNibe
–– NacionalsNacionals: : ClausiusClausius, , EcoforestEcoforest

Claus:Claus: TecnologiaTecnologia i bonai bona execucióexecució
–– Fabricants punters Fabricants punters que innovin que innovin en en eficieficièènciancia
–– Sondes geotSondes geotèèrmiques fiablesrmiques fiables ii ben executadesben executades

EnginyeriesEnginyeries i i instalinstal··ladoresladores::
–– Que ja tinguin experiQue ja tinguin experièènciancia…… o o que que la la busquinbusquin..
–– CCààlculs dlculs d’’amidament geotamidament geotèèrmic adient rmic adient a les a les necessitatsnecessitats



T2. La T2. La geotèrmia només és geotèrmia només és per climes per climes 
fredsfreds… i … i aquí aquí no no funciona béfunciona bé… … (1/2)(1/2)

Ha Ha vingut vingut de de nord nord i i centre Europacentre Europa
–– ““En el uso directo de la geotermia para climatización, encabezan En el uso directo de la geotermia para climatización, encabezan la capacidad instalada de bombas de la capacidad instalada de bombas de 

calor geotérmicas calor geotérmicas SueciaSuecia, seguida de lejos por , seguida de lejos por Alemania, Finlandia, Francia, Suiza, Austria, Noruega, Alemania, Finlandia, Francia, Suiza, Austria, Noruega, 
Holanda e ItaliaHolanda e Italia. Las compañías más importantes del sector son francesas, aleman. Las compañías más importantes del sector son francesas, alemanas (as (BoschBosch, , VaillantVaillant, , 
ViessmannViessmann, , StiebelStiebel..) suecas (..) suecas (NibeNibe), ), austríacasaustríacas ((OchsnerOchsner), holandesas (BDR ), holandesas (BDR ThermeaThermea) danesas ) danesas 
((DanfossDanfoss)…y en el ámbito de la climatización de barrios, Islandia gana p)…y en el ámbito de la climatización de barrios, Islandia gana por goleada, seguida muy de or goleada, seguida muy de 
lejos por Turquía, Francia, Alemania, Hungría, Italia y Holandalejos por Turquía, Francia, Alemania, Hungría, Italia y Holanda” ” ((GeotermiaonlineGeotermiaonline ..com com 8/12/2017)8/12/2017)

Aquests països han tingut abans Aquests països han tingut abans la la necessitatnecessitat
–– Major Major necessitat necessitat en en calefaccicalefaccióó…… perperòò quasiquasi nulnul··la en la en refrigeracirefrigeracióó
–– Han Han buscat buscat alternatives alternatives davant els continus davant els continus increments increments dels preus dels preus de de petrolipetroli..
–– AraAra el el canvi climcanvi climààtic tic éés s un un fetfet, i la , i la recerca recerca de de solucions msolucions méés renovables s renovables éés s global.global.
–– AquAquíí tenim menor necessitattenim menor necessitat en en calefaccicalefaccióó, , perperòò tambtambéé la la tenimtenim enen refrigeracirefrigeracióó lala bombabomba

dede calor calor éés ls l’’indicadaindicada..



T2. La T2. La geotèrmia només és geotèrmia només és per climes per climes 
fredsfreds… i … i aquí aquí no no funciona béfunciona bé… … (2/2)(2/2)

Claus:Claus: TecnologiaTecnologia i bonai bona execucióexecució
–– Sondes geotSondes geotèèrmiques rmiques de de llarga vidallarga vida ii ben executadesben executades
–– CompresorsCompresors inverter inverter dd’’adaptaciadaptacióó modulantmodulant a la a la ccààrregarrega ttèèrmicarmica, , vvààlvules expansilvules expansióó

electrelectròòniquesniques,, bescanviadors asimbescanviadors asimèètricstrics……
–– ElectrElectròònica optimitzadanica optimitzada i eni en milloramillora continua.continua.

Eficiències Eficiències i i Funcionalitats irrenunciablesFuncionalitats irrenunciables
–– Rendiments Rendiments en en calefaccicalefaccióó no inferiors a 5, i no inferiors a 5, i estacionals vorejant estacionals vorejant 6.6.
–– FredFred passiupassiu ((exclusiu exclusiu en en geotermiageotermia), per moments de), per moments de baixa demandabaixa demanda ((èèpoques poques 

dd’’entretempsentretemps, o, o refredament nocturnrefredament nocturn).).
–– RendimentsRendiments en en refrigeracirefrigeracióó no inferiors a 6no inferiors a 6
–– ProducciProduccióó ACS ACS gratugratuïïtata, , tant tant en en calefaccicalefaccióó com en com en refrigeracirefrigeracióó..



T3. A T3. A Catalunya l’aerotermia és millor que Catalunya l’aerotermia és millor que 
la la geotermiageotermia… … m’ho diu l’instalm’ho diu l’instal··ladorlador(1/4)(1/4)

Ambdues són Ambdues són bombes de bombes de calorcalor, fan , fan igualment igualment 
calefacciócalefacció, , refrigeració refrigeració i ACS,i ACS, peròperò……
–– AerotermiaAerotermia: : ExtrauExtrau//Dissipa l’energia Dissipa l’energia a a l’aire l’aire ambientambient

–– RepteRepte: : Escalfar recinteEscalfar recinte a a l’hivern amb l’hivern amb menor temperaturamenor temperatura exteriorexterior
•• AugmentAugment progressiuprogressiu dede consumconsum perper sotasota de 7de 7ººC C ((Redueix Redueix COP)COP)
•• RiscRisc de de saturacisaturacióó ((ambientsambients humitshumits, , boiraboira)) ““desescarchedesescarche””
•• Risc aturadaRisc aturada ((fredoradesfredorades).).

–– RepteRepte: : Refrigerar recinte Refrigerar recinte a a l’estiu amb l’estiu amb major major temperaturatemperatura exteriorexterior
•• Augment Augment progressiu progressiu dede consumconsum ((superant els superant els 3535ººC)C) ((RedueixRedueix EER)EER)
•• Risc aturada Risc aturada ((superant els superant els 4343ººC)C)



T3. A T3. A Catalunya l’aerotermia és millor que Catalunya l’aerotermia és millor que 
la la geotermiageotermia… … m’ho diu l’instalm’ho diu l’instal··ladorlador(2/4)(2/4)

Consideració RenovableConsideració Renovable
–– AerotermiaAerotermia: : 

–– Cal un bon Cal un bon producteproducte, , eficienteficient, , certificat certificat en les temperatures de en les temperatures de treball que treball que 
tindràtindrà..

–– ZonaZona climàticaclimàtica on les temperatures de on les temperatures de treballtreball confirminconfirmin l’eficièncial’eficiència..
–– Ha de Ha de justificarjustificar--se a les se a les autoritats competents autoritats competents en nova en nova construccióconstrucció..

–– GeotermiaGeotermia: : 
–– No No requereixrequereix de cap de cap certificaciócertificació prèviaprèvia: : Té qualificació RenovableTé qualificació Renovable que admet que admet 

l’exempció l’exempció de de captadors captadors solar solar tèrmics tèrmics en nova en nova construccióconstrucció..



T3. A T3. A Catalunya l’aerotermia és millor que Catalunya l’aerotermia és millor que 
la la geotermiageotermia… … m’ho diu l’instalm’ho diu l’instal··ladorlador (3/4)(3/4)

Altres aspectesAltres aspectes
–– AerotermiaAerotermia Requereix d’Requereix d’una unitat una unitat exteriorexterior queque::

–– Ocupa Ocupa un un espai espai no negligible no negligible que necessita una ventilació que necessita una ventilació i i ubicació adientubicació adient..
–– Fa sorollFa soroll..
–– No No s’his’hi pot pot estar estar al al costatcostat: A : A l’estiu l’aire projectat és calentl’estiu l’aire projectat és calent. A . A l’hivern l’aire l’hivern l’aire 

projectat és força més fred que l’ambientprojectat és força més fred que l’ambient……
–– Sotmès Sotmès a a degradació ambientaldegradació ambiental, , alerta alerta a a entorns marins entorns marins ((deteriorament deteriorament 

prematur prematur de de bescanviador bescanviador per per salinitatsalinitat))
–– Manteniment unitat Manteniment unitat exterior.exterior.
–– RiscRisc possible possible vandalisme vandalisme i/o i/o risc risc de de robatorirobatori..

–– GeotermiaGeotermia: : 
–– No No tété cap cap unitatunitat a a l’exteriorl’exterior: : Cap Cap d’aquests inconvenientsd’aquests inconvenients



T3. A T3. A Catalunya l’aerotermia és millor que Catalunya l’aerotermia és millor que 
la la geotermiageotermia… … m’ho diu l’instalm’ho diu l’instal··ladorlador (4/4)(4/4)

Ai les Ai les distribuidoresdistribuidores… … 
–– Han Han fracassat fracassat en la en la comercialització comercialització del del producte geotèrmicproducte geotèrmic
–– Han de Han de fer volumfer volum..
–– Encara que interessadamentEncara que interessadament, , és legitim que posicionin millor és legitim que posicionin millor a la a la 

aerotermiaaerotermia
–– L’instalL’instal··ladorlador (sense (sense experiènciaexperiència en BCG), en BCG), atesaatesa lala facilitat facilitat 

d’instald’instal··laciólació d’aerotermiad’aerotermia, re, re--transmet aquest missatgetransmet aquest missatge..



T4. La T4. La geotermia és cara d’instalgeotermia és cara d’instal··larlar (1/2)(1/2)

El El sobrecost és sobrecost és degut a degut a l’actuaciól’actuació al al terrenyterreny::
–– PerforacióPerforació

–– Ha Ha d’entrar una màquina d’entrar una màquina i i perforarperforar..
–– Ha Ha d’introduïr d’introduïr la(la(eses) ) sondasonda((eses) ) geotèrmicageotèrmica((eses).).
–– Reblert Reblert de de morter tèrmic morter tèrmic fins fins segellar l’actuació segellar l’actuació verticalvertical
–– Sortir màquinaSortir màquina..

–– Evaquació Evaquació de de llotsllots//aiguaaigua
–– En En l’execució l’execució de de pous sempre que pous sempre que hi hi hagi presència d’aigua es produiran hagi presència d’aigua es produiran fangs fangs que que 

caldrà evaquar caldrà evaquar a a contenidorcontenidor, o , o aigua bruta que caldrà desaiguaraigua bruta que caldrà desaiguar..

–– Moviments Moviments de de terresterres
–– Rases Rases per per allotjar canonades geotèrmiquesallotjar canonades geotèrmiques des de des de capçalera pous capçalera pous fins BCG, fins BCG, 

MoureMoure//Eliminar llotsEliminar llots, , tapar Rasestapar Rases, etc…, etc…



T4. La T4. La geotermia és cara d’instalgeotermia és cara d’instal··larlar (2/2)(2/2)

PeròPerò……
–– CostosCostos: : Exemple habitatgeExemple habitatge de 150 mde 150 m22..

–– Diferencia Inversió inicialDiferencia Inversió inicial 6.000 6.000 Eur mEur mééss en en geotermiageotermia
–– ExplotacióExplotació anualanual, , consumconsum electricitatelectricitat Inferior en un 20%, en Inferior en un 20%, en promigpromig, en , en una una 

geotermiageotermia

–– Reposició sistemaReposició sistema
–– QuantQuant en en uns uns 15 15 anys anys ( ( estimatestimat) ) s’hagi s’hagi de de fer reposició fer reposició del del sistemasistema, la , la geotèrmia geotèrmia 

només requerirà només requerirà del del canvi canvi de la BCG, en de la BCG, en canvi l’aerotermia requereix canviar l’unitat canvi l’aerotermia requereix canviar l’unitat 
interior i interior i l’exteriorl’exterior Ja serJa seràà mméés econs econòòmic una geotermiamic una geotermia

–– Nou habitatge Nou habitatge 20202020 Reducció necessitats tèrmiquesReducció necessitats tèrmiques
–– Menor amidament geotèrmicMenor amidament geotèrmic per 150 mper 150 m22 estimem sobrecost estimem sobrecost 3.0003.000 abans abans de de 

finalitzar finalitzar la la vida vida úútil til de la BCG de la BCG ja resultarja resultaràà cost total cost total menor envers aerotermiamenor envers aerotermia..



T5. La T5. La geotèrmia només seriageotèrmia només seria viable, viable, cas cas 
que que ho ho fósfós, en nova , en nova construcció construcció i i 

unifamiliarunifamiliar… no pas en … no pas en rehabilitaciórehabilitació..

Fins Fins araara, hem , hem raonat que és raonat que és viable viable tècnica tècnica i i econòmicamenteconòmicament, , peròperò……

Aquest és Aquest és el el repte més repte més important!important!
–– Sabem que actuar Sabem que actuar en el en el terreny terreny no no suposa suposa un un sobrecost quan sobrecost quan hi ha hi ha 

nova nova construccióconstrucció..
–– Però SabemPerò Sabem queque::

–– ActuarActuar en en terreny ja urbanitzat terreny ja urbanitzat (( jardíjardí, , accessosaccessos per per maquinàriamaquinària perforacióperforació) ) és és 
un un sobrecost que fa enrera sobrecost que fa enrera la la propietatpropietat..

–– Redimensionar Redimensionar o o substituir radiadors substituir radiadors per per emisors emisors de de baixa temperatura és baixa temperatura és un un 
cost cost afegitafegit, , sempre que es vulgui una rehabilitació efectivasempre que es vulgui una rehabilitació efectiva..

–– Només Només en en circumstàncies circumstàncies molt molt favorables favorables ((disponibilitat accés terreny directedisponibilitat accés terreny directe, , 
o a o a través través parking). Del parking). Del contraricontrari, , serà serà impossible impossible considerar edifici considerar edifici 
d’habitatges d’habitatges com com rehabilitablerehabilitable..



T6. La T6. La geotermia consumeix electricitatgeotermia consumeix electricitat, per , per 
tant tant no no és renovable és renovable ((l’electricitat es l’electricitat es 

genera genera cremant carbó cremant carbó i i amb nuclearsamb nuclears))

Avui dia l’energiaAvui dia l’energia, quasi, quasi totatota, , es d’es d’origenorigen no no renovablerenovable
BCG:Com BCG:Com més eficientmés eficient, , més renovable més renovable avui dia avui dia COP 5COP 5

Mix Mix energètic energètic (fonts (fonts oficialsoficials): “): “CoeficientesCoeficientes de de pasopaso””
–– Per Per produir produir 1kWh, 1kWh, cremantcremant gas gas canalitzatcanalitzat, a punt de , a punt de consumconsum: 0,252 Kg CO: 0,252 Kg CO22

–– PerPer produirproduir 1kWh,1kWh, cremantcremant gasoilgasoil, a punt de, a punt de consumconsum: 0,311 Kg CO: 0,311 Kg CO22

–– Per Per produirproduir 1kWh de 1kWh de electricitatelectricitat, a punt de, a punt de consumconsum: 0,331 Kg CO: 0,331 Kg CO22

–– Casa de 150mCasa de 150m22, , consum anualconsum anual de 15.000 kWh de 15.000 kWh tèrmicstèrmics
–– Cremant Cremant gas: 3.780 Kg COgas: 3.780 Kg CO22

–– CremantCremant gasoilgasoil: 4.665 Kg CO: 4.665 Kg CO22

–– CremantCremant gas+solar gas+solar tèrmica obligatòriatèrmica obligatòria(15% ACS, (15% ACS, fracciófracció 60%): 3.440 Kg CO60%): 3.440 Kg CO22

–– BCG: BCG: 993 Kg CO993 Kg CO2 2 ( 71% ( 71% menys emisions que menys emisions que el el legalment permèslegalment permès!)!)



T7. La T7. La geotèrmia consumeix electricitatgeotèrmia consumeix electricitat, i , i 
l’electricitatl’electricitat ésés caracara i no i no para para de de pujarpujar (1/2)(1/2)

Comparativa Comparativa actual… Casa de 150mactual… Casa de 150m22, 15.000kWh, 15.000kWh
–– Caldera gasoilCaldera gasoil: 9,7 kWh/: 9,7 kWh/litrelitre @ @ ηη= 93% @ 0,85 = 93% @ 0,85 EurEur//litrelitre 1.412 1.412 EurEur

–– TermeTerme fixfix electricitatelectricitat 3,3 kW + IVA: 2893,3 kW + IVA: 289 EurEur TOTAL : 1.701 TOTAL : 1.701 EurEur
–– CalderaCaldera gas gas canalitzatcanalitzat: : 

–– EnergiaEnergia: 0,045 €/kWh (PCS) @ PCI/PCS= 5% @ : 0,045 €/kWh (PCS) @ PCI/PCS= 5% @ ηη= 97% + IVA= 97% + IVA 886,32 886,32 EurEur
–– Terme Terme fix + IVA: 140 fix + IVA: 140 EurEur
–– TermeTerme fix fix electricitat electricitat 3,3 kW + IVA: 289 3,3 kW + IVA: 289 EurEur TOTAL : 1.315 TOTAL : 1.315 EurEur

–– BCG:BCG:
–– EnergiaEnergia:: VallVall(70%), Punta(30%): COP 5 @ (0,082 (70%), Punta(30%): COP 5 @ (0,082 EurEur//kWhe vallkWhe vall; 0,166 ; 0,166 EurEur//kWhe kWhe 

puntapunta) + impost) + impost energiaenergia + IVA + IVA 409 409 EurEur
–– Terme fixe Terme fixe 5,75 kW + impost 5,75 kW + impost electricitatelectricitat + IVA + IVA 350 350 EurEur TOTAL: 759 TOTAL: 759 EurEur



T7. La T7. La geotèrmia consumeix electricitatgeotèrmia consumeix electricitat, i , i 
l’electricitatl’electricitat ésés caracara i no i no para para de de pujarpujar (2/2)(2/2)

L’eficiènciaL’eficiència, , consumir menys és prioritariconsumir menys és prioritari, , peròperò……
–– Si usem sistemes basats Si usem sistemes basats en en bombabomba de de calor calor (BCG), (BCG), facilita facilita 

l’electrificació l’electrificació total de la casa.total de la casa.
–– Què podem fer Què podem fer per per aïllaraïllar--nos nos de les de les pujades pujades de de tarifa elèctricatarifa elèctrica::

–– Autoconsum fotovoltàicAutoconsum fotovoltàic (FV)(FV) connectatconnectat a a xarxaxarxa..
–– Bateries d’alta eficiència Bateries d’alta eficiència (97%) i (97%) i llarga vida llarga vida (15(15--20 20 anysanys) per ) per 

sincronitzar consum amb producció sincronitzar consum amb producció FV.FV.
–– Gestors d’Energia ProgramadaGestors d’Energia Programada (GEP) (GEP) que permeten ordenar que permeten ordenar I I 

optimitzaroptimitzar el cost el cost sabent sabent el el consum que es tindràconsum que es tindrà, , sabentsabent la la 
producció d’energia producció d’energia possible, possible, una vegada emmagatzemadauna vegada emmagatzemada..



T8. T8. SiSi ésés tanttant RenovableRenovable…NO hi ha …NO hi ha ajuts ajuts 
de de l’administraciól’administració, , deu deu ser ser que que no no és és viable viable 

i no hi i no hi creuencreuen

L’administració creu L’administració creu en la en la geotermiageotermia, , està reconeguda està reconeguda 
a la web de a la web de l’Institut Català d’Energia l’Institut Català d’Energia (ICAEN).(ICAEN).
–– L’administració reconeix L’administració reconeix la la geotermia geotermia com a com a renovablerenovable, sense , sense 

condicionantscondicionants..
–– La La seva funció és promocionarseva funció és promocionar//subvencionar solucions eficientssubvencionar solucions eficients, i ho , i ho 

ha ha fet fet en el en el passat passat per per empentarempentar aquestes tecnologiesaquestes tecnologies..
–– ActualmentActualment, , està focalitzada està focalitzada en en l’autoconsum l’autoconsum FV, les FV, les bateriesbateries i la i la 

mobilitat elèctricamobilitat elèctrica..
–– … … AixòAixò sisi, No , No estaria malament que algún caleró caigués estaria malament que algún caleró caigués per per tonar tonar 

donar impuls donar impuls a la BCG a la BCG amb amb la la perspectiva perspectiva de de nous habitatges nous habitatges molt molt 
eficientseficients a a partir partir de 2020! de 2020! ☺☺



OpinióOpinió 11

La nova La nova construcció construcció 2020, 2020, requerirà menys energia requerirà menys energia I I 
el el sobrecost inicial comparatiu sobrecost inicial comparatiu de de geotermia enfront geotermia enfront 
altres altres alternatives alternatives s’escurçaràs’escurçarà..
–– Captació geotèrmica amb menys amidamentCaptació geotèrmica amb menys amidament..
–– BCGs cada vegada més eficientsBCGs cada vegada més eficients..
–– Disponibilitat calefaccióDisponibilitat calefacció, , refrigeració refrigeració i ACS (tot en un)i ACS (tot en un)
–– Ús electricitatÚs electricitat, la font , la font d’energia més segura d’energia més segura a a l’habitatge l’habitatge i i edificisedificis..



OpinióOpinió 22

El model El model d’habitatged’habitatge del 2020 del 2020 eses//serà serà tot tot electrificatelectrificat::
•• Il·Il·luminacióluminació LED, LED, 
•• BombaBomba de de calor d’alta eficiènciacalor d’alta eficiència, , 
•• Ventilació amb recuperacióVentilació amb recuperació termodinàmicatermodinàmica, , 
•• Autoconsum fotovoltaicAutoconsum fotovoltaic, , bateriesbateries, , 
•• Vehicle Vehicle híbrid enxufable híbrid enxufable o o elèctricelèctric, , 
•• GEP ( GEP ( Gestor d’Energia ProgramadaGestor d’Energia Programada): ): sabent sabent el el consums que hauràconsums que haurà, , 

podrà assignar podrà assignar la la tarifa més baratatarifa més barata, des de la , des de la gratuïta gratuïta (FV, (FV, 
bateriesbateries), passant ), passant tarifes oferta tarifes oferta a a preu preu zero, fins zero, fins tarifa companyia tarifa companyia 
més barata més barata esperant estalvis estimats esperant estalvis estimats del 70del 70--80%80%



Edificis EficientsEdificis Eficients

Projecte CenCatProjecte CenCat:: Geotermia Petita UnifamiliarGeotermia Petita Unifamiliar:180 m:180 m22



Edificis EficientsEdificis Eficients

Projecte CenCatProjecte CenCat:: Geotermia Mitjana UnifamGeotermia Mitjana Unifam:220 m:220 m22



Edificis EficientsEdificis Eficients

Projecte CenCatProjecte CenCat:: Geotermia Gran UnifamiliarGeotermia Gran Unifamiliar: 800 m: 800 m22



Edificis EficientsEdificis Eficients

Projecte CenCatProjecte CenCat: : Geotermia Residencial TerciariGeotermia Residencial Terciari: : 
6habitatges160m6habitatges160m22,,simultàniasimultània
calefacciócalefacció, , refrigeraciórefrigeració i ACSi ACS
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Edificis EficientsEdificis Eficients

Projecte CenCatProjecte CenCat:: Geotermia Edificis PúblicsGeotermia Edificis Públics
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