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MÓN EMPRESARIAL

L’enginyeria és l’eina més poderosa 
per construir i també per destruir. En 
els últims anys la seva contribució ha 
esdevingut decisiva en el benestar i 
la degradació de la natura: la conta-
minació de l’aire, de les aigües i el sòl; 
l’extinció d’espècies; l’escalfament 
global… El resultat és un benestar 
cimentat sobre un camp de mines, 
que s’ha aguditzat per l’impacte de 
les pandèmies: la sida [1985], la grip 
aviària [1996], el SARS [2003], la grip 
H1N1 [2009], el MERS [2012], l’ebola 
[2014], i l’última, la covid [2019], “la 
major catàstrofe humanitària des-
prés de la Segona Guerra Mundial”.

ÉS AQUEST EL MÓN QUE VOLEM 
O EL MÓN QUE NO VOLEM VEURE?
La climatització, HVAC, és impres-
cindible per a la salut, la productivi-
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L’enginyeria amb majúscules en la climatització.  
Sostres tèrmics amb ventilació controlada

ma de ventilació controlada i un tèr-
mic, ambdós amb objectius diferents 
i un fi  comú.

LA VENTILACIÓ CONTROLADA
Permet renovar i tractar l’aire i gaudir 
d’un ambient, oxigenat, net de partícu-
les i olors, així com controlar la humitat 
(evitar el creixement de virus i bactè-
ries), i diluir la concentració de virus, 
causa de malalties contagioses. Reco-
manat per ASHRAE, REVHA i CIBSE.

ELS SOSTRES TÈRMICS 
Permeten assolir el confort tèrmic. 
Incorporen el sistema 4EClima, un 
intercanviador de calor d’alta efi cièn-
cia format per: a) mòduls d’aïllament 
i alumini amb canals per passar la 
canonada per on circula l’aigua per 
aportar o extreure calor del sostre; 
b) el sostre es comporta com un acu-
mulador de calor amb capacitat de 
modifi car la seva temperatura i con-
dicionar tèrmicament l’ambient; c) fo-
tografi a tèrmica. El mecanisme de ra-
diació és el més efi cient del cos humà 
per cedir calor a l’ambient en un 59%, 
mentre que per convecció a l’aire ho 
fa només en un 41%. La diferència de 
4EClima amb altres sistemes radiants 
és la uniformitat de temperatures per 
evitar condensacions, la seva fi abilitat 
en no tenir unions de canonada ocul-
tes i la seva alta efi ciència i llarga vida 
útil que li proveeix el perfi l elàstic. l

tat, l’economia i la sostenibilitat de 
la natura. Durant la pandèmia, els 
sistemes de difusió d’aire condicionat 
han contribuït en la propagació del 
virus, en les restriccions als edifi cis i 
d’accés als centres de salut. ASHRAE, 
REVHA i CIBSE van desaconsellar la 
recirculació d’aire per evitar la propa-
gació de la covid. Un fet que no hem 
d’oblidar. Afortunadament, tenim 
l’opció de la ventilació controlada i 
els sostres tèrmics, però és necessària 
una ENGINYERIA amb majúscules 
capaç d’interpretar i justifi car la solu-
ció òptima. Actualment, no és sufi ci-
ent que quelcom funcioni sinó que cal 
que maximitzi el benefi ci, la rentabi-
litat i respecti la natura. Hem d’aban-
donar el culte a allò difícil, complex 
i innecessari, a construir un món de 
laboratori insostenible.
 
LA SOLUCIÓ ÒPTIMA
Per raons d’efi ciència i altres benefi cis 
exposats, està integrada per: un siste-

 

a) Muntatge dels mòduls tèrmics 4EClima. b) Sostre tèrmic 4EClima acabat. c) Fotografi a tèrmica 4EClima en refrigeració. 

Diferències socials, pobresa, dany al medi ambient, una xacra difícil 
d’erradicar i excessivament ignorada [una situació similar la va descriure 
Hans Christian Andersen (1837) al seu conte per infants The Emperor’s 
new clothes. 

La solució, adaptar el MEDI de vida, NO pretendre que la població adapti 
la seva vida. Afortunadament avui és possible. En el sector de l’automoció 
ja ha començat amb el canvi del motor de combustió a l’elèctric, inclús 
desenvolupant al mateix temps la tecnologia. En la climatització, la 
tecnologia la tenim disponible, però és necessària una ENGINYERIA amb 
majúscules, capaç de plantejar solucions senzilles i efi cients, sostenibles, 
allunyades de la complexitat oportunista d’allò innecessari.

Salut/Confort tèrmic

Energia = 45% de reducció

Economia = +60% de benefi ci

Beneficis dels sostres tèrmics




