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CYPETHERM SCE-HAB 

COMO CONSIDERAR O EREN 
PROVENIENTE DE BOMBAS DE CALOR  

1. INTRODUÇÃO 

Pretende-se exemplificar como efetuar no programa CYPETHERM SCE-HAB, a introdução e 
contabilização da energia renovável (Eren), proveniente da eficiência de Bombas de calor. 

2. DESENVOLVIMENTO 

Pretende-se assim através de exemplos, mostrar aos utilizadores como devem introduzir os seus 
sistemas no programa, de forma que seja corretamente considerada a energia renovável no cálculo 
do Ntc. 

Apresentam-se seguidamente alguns exemplos: 

2.1. Bomba de calor para AQS 

Se o utilizador possui uma bomba de calor para AQS, deve primeiramente introduzir o equipamento 
Bomba de calor para AQS. 

Especificando o valor da eficiência do sistema (igual à eficiência sazonal) e de referência. 

Indicando o valor da parcela das necessidades de energia útil que vai ser suprido pelo sistema.  

E por fim, ativando a nova opção “Forçar o valor da parcela quando existe Eren de bombas de calor”, 
colocando o mesmo valor definido na parcela das necessidades, como mostram as figuras seguintes. 

 

Fig. 2.1 
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Fig. 2.2 

Por fim, é necessário introduzir o sistema de energia renovável relativo à contribuição dada pela 
bomba de calor no termo AQS. 

Porém é necessário primeiramente quantificar o valor dessa energia. 

𝐸𝑟𝑒𝑛 = Parcela × 𝑄𝑢𝑠𝑎𝑏𝑙𝑒 × (1 −
1

𝑆𝑃𝐹
)        [𝑘𝑊ℎ 𝑎𝑛𝑜⁄ ] 

Sendo que: 

Parcela, diz respeito à parcela das necessidades de energia útil que vai ser suprido pelo sistema, neste 
exemplo é 1. 

Qusable, diz respeito às necessidades de AQS (QA) e pode ser obtido de imediato no resumo de cálculo 
das fichas, sendo neste caso de 2673.98 kWh/ano. 

 

Fig. 2.3 

SPF diz respeito à eficiência da bomba de calor, neste caso é 3.3. 

Assim,  

𝐸𝑟𝑒𝑛 = 1.0 × 2673.98 × (1 −
1

3.3
) = 1863.7        [𝑘𝑊ℎ 𝑎𝑛𝑜⁄ ] 

Cria-se então o sistema de energia renovável proveniente da bomba de calor, ter em atenção que o 
texto que caracteriza a Marca, Modelo e Gama deve ser o mesmo que se introduziu aquando da 
definição do sistema de AQS, de forma que o programa identifique o mesmo equipamento. 

Na informação adicional, introduz-se o valor Eren obtido manualmente, a percentagem da parcela do 
termo a que se destina, a potência e eficiência da bomba de calor e por fim ativa-se a nova opção 
“Forçar o valor da parcela quando existe Eren de bombas de calor”, colocando o mesmo valor definido 
na parcela das necessidades, como mostram as figuras seguintes. 

 

Fig. 2.4 
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Fig. 2.5 

Após o cálculo, ao consultar a Ficha G3 visualiza-se no termo AQS o somatório da energia não 
renovável e renovável. 

 

Fig. 2.6 

Bem como na Ficha G6, visualiza-se o somatório obtido na Ficha G3 e a subtração da energia 
renovável: 

 

Fig. 2.7 

2.2.  Bomba de calor para Aquecimento e Arrefecimento 

Neste exemplo, supõe-se que irá existir uma bomba de calor para Aquecimento e Arrefecimento e que 
a mesma suprirá 80% das necessidades de energia útil em ambos os termos. 

Assim, relativamente ao equipamento Bomba de calor deve introduzir os sistemas Bomba de calor 
para Aquecimento e Arrefecimento, tendo em conta que o texto que caracteriza a Marca, Modelo e 
Gama seja igual. 

Especificando o valor da eficiência do sistema (igual à eficiência sazonal) e de referência. 
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Indicando o valor da parcela das necessidades de energia útil que vai ser suprido pelo sistema.  

Ativando por fim, a nova opção “Forçar o valor da parcela quando existe Eren de bombas de calor”, 
com o valor de 0.8 (corresponde aos 80%). 

Como mostram as figuras seguintes. 

 

Fig. 2.8 
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Fig. 2.9 

Por outro lado, é necessário introduzir os sistemas de energia renovável relativo à contribuição dada 
pela bomba de calor no termo aquecimento e arrefecimento. 

Porém é necessário primeiramente quantificar o valor dessa energia para ambos os termos. 

𝐸𝑟𝑒𝑛 = Parcela × 𝑄𝑢𝑠𝑎𝑏𝑙𝑒 × (1 −
1

𝑆𝑃𝐹
)        [𝑘𝑊ℎ 𝑎𝑛𝑜⁄ ] 

• Eren Bomba de calor Aquecimento 
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Parcela = 0.8 para este exemplo; 

Qusable = 6515.76 kWh/ano (retirado da ficha E.4) 

 

Fig. 2.10 

SPF diz respeito à eficiência da bomba de calor para aquecimento, neste exemplo é 4.43. 

Assim,  

𝐸𝑟𝑒𝑛 = 0.80 × 6515.76 × (1 −
1

4.43
) = 4035.9        [𝑘𝑊ℎ 𝑎𝑛𝑜⁄ ] 

Seguidamente, cria-se o sistema de energia renovável para aquecimento proveniente da bomba de 
calor, ter em atenção que o texto que caracteriza a Marca, Modelo e Gama deve ser o mesmo que se 
introduziu aquando da definição do sistema da bomba de calor para aquecimento, de forma que o 
programa identifique o mesmo equipamento. 

Na informação adicional, introduz-se o valor Eren obtido manualmente, a percentagem da parcela do 
termo a que se destina, a potência e eficiência da bomba de calor e por fim ativa-se a nova opção 
“Forçar o valor da parcela quando existe Eren de bombas de calor”, colocando o mesmo valor definido 
na parcela das necessidades, como mostram as figuras seguintes. 

 

Fig. 2.11 
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Fig. 2.12 

• Eren Bomba de calor Arrefecimento 

Parcela = 0.8 para este exemplo; 

Qusable = Nvc/Ap = 8.45 x 185.05 = 1563.67 kWh/ano (valores retirados da ficha F.5) 

 

Fig. 2.13 

SPF diz respeito à eficiência da bomba de calor para arrefecimento, neste exemplo é 6.18. 

Assim,  

𝐸𝑟𝑒𝑛 = 0.80 × 1563.67 × (1 −
1

6.18
) = 1048.5        [𝑘𝑊ℎ 𝑎𝑛𝑜⁄ ] 

Seguidamente, cria-se o sistema de energia renovável para arrefecimento proveniente da bomba de 
calor, ter em atenção que o texto que caracteriza a Marca, Modelo e Gama deve ser o mesmo que se 
introduziu aquando da definição do sistema da bomba de calor para arrefecimento, de forma que o 
programa identifique o mesmo equipamento. 

Na informação adicional, introduz-se o valor Eren obtido manualmente, a percentagem da parcela do 
termo a que se destina, a potência e eficiência da bomba de calor e por fim ativa-se a nova opção 
“Forçar o valor da parcela quando existe Eren de bombas de calor”, colocando o mesmo valor definido 
na parcela das necessidades, como mostram as figuras seguintes. 
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Fig. 2.14 

 

Fig. 2.15 

Após o cálculo, ao consultar a Ficha G1 visualiza-se o somatório da energia não renovável e 
renovável da bomba de calor, neste caso relativo a 80% das necessidades de energia útil para 
aquecimento supridas por esta bomba de calor, e por fim os restantes 20% que neste caso dizem 
respeito a um sistema de referência previamente introduzido. 

 

Fig. 2.16 
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Ao consultar a Ficha G2, visualiza-se o somatório da energia não renovável e renovável da bomba de 
calor, neste caso relativo a 80% das necessidades de energia útil para arrefecimento supridas por esta 
bomba de calor, e por fim os restantes 20% que neste caso dizem respeito a um sistema de referência 
previamente introduzido. 

 

Fig. 2.17 

Na ficha G5, visualiza-se o somatório da energia renovável da bomba de calor relativo ao aquecimento 
e arrefecimento. 

 

Fig. 2.18 

Por fim na Ficha G6, visualiza-se o valor obtido do Ntc, tendo em conta os valores provenientes das 
fichas anteriores. 

 

Fig. 2.19 

3. CONCLUSÃO 

Para que o CYPETHERM SCE-HAB possa ter em conta corretamente a energia renovável da bomba 
de calor, deve o utilizador ativar sempre a opção “Forçar o valor da parcela quando existe Eren de 
bombas de calor” no momento de definir os sistemas relacionados com a bomba de calor. 


