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CYPETHERM SCE-HAB 

COMO CONSIDERAR UM SISTEMA 
BOMBA DE CALOR E EREN SOLAR 

1. INTRODUÇÃO 

Pretende-se mostrar o procedimento para contabilizar num termo (aquecimento, arrefecimento ou 
AQS), um sistema técnico bomba de calor e um sistema solar (térmico ou fotovoltaico). 

2. DESENVOLVIMENTO 

Um sistema técnico com bomba de calor deverá possuir a parcela de energia renovável e não 
renovável. 

Assim, deverá o utilizador definir o sistema (Aquecimento, Arrefecimento ou AQS) da bomba de calor 
e também o sistema EREN da Bomba de Calor. Ambos devem ter ativado a opção “Forçar o valor da 
parcela quando existe o Eren de bombas de calor”. 

Nos seguintes links, possui informação sobre os procedimentos para introdução de sistemas técnicos 
com bomba de calor, consulte os seguintes links: 

https://www.topinformatica.pt/FAQs/SCJ-como-considerar-o-eren-proveniente-de-bombas-de-
calor.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=CwT7vjLFJ0c 

Porém, existe uma particularidade que é o caso de se possuir no mesmo termo (aquecimento, 
arrefecimento ou AQS) um sistema técnico com bomba de calor e um sistema solar (térmico ou 
fotovoltaico).  

A razão desta particularidade reside no facto do sistema solar diminuir o consumo energético por 
parte do sistema bomba de calor. Como o sistema bomba de calor possui ativada a opção “Forçar o 
valor da parcela quando existe Eren de bombas de calor”, então o programa não consegue diminuir o 
correspondente valor da parcela em virtude do contributo do sistema solar. 

Nesse sentido, exemplifica-se seguidamente como proceder para que no mesmo termo (aquecimento, 
arrefecimento ou AQS), se possua um sistema com bomba de calor e um sistema solar. 

Primeiro que tudo, define-se o sistema bomba de calor sem a opção ativada “Forçar o valor da parcela 
quando existe Eren de bombas de calor”, para este exemplo considerou-se um Multisplit para 
Aquecimento, admitindo-se que é o único sistema e dessa forma o valor 1 como parcela. Não é 
necessário para já definir o sistema com o contributo de EREN da bomba de calor. 

 

Fig. 2.1 
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Seguidamente, define-se o sistema solar com o respetivo EREN, para este exemplo considerou-se 
solar fotovoltaico). 

 

Fig. 2.2 

Atribui-se à zona em questão, o sistema com bomba de calor sem a opção ativada “Forçar o valor da 
parcela…” e o sistema solar. Salienta-se que deve direcionar o sistema solar para o equipamento 
Multisplit, de forma a diminuir o consumo desse mesmo equipamento, conforme a figura seguinte. 

De notar que se colocou uma referência no sistema solar Fotovoltaico, isto para que surja essa 
referência nas fichas de cálculo. 

 

Fig. 2.3 

Consultando a listagem Fichas de cálculo, nomeadamente a ficha correspondente ao termo em 
questão (G1-Aquecimento; G2-Arrefecimento e G3-AQS), visualiza-se o valor da parcela com que ficou 
o sistema com bomba de calor, em virtude da contribuição do sistema solar.  

Assim, tendo por base a figura seguinte relativa a um exemplo, visualiza-se que a parcela para o 
sistema com bomba de calor ficou nos 0.87. 

 

Fig. 2.4 

Sabendo então que o valor da parcela é de 0.87, procede-se à edição e retificação do sistema com 
bomba de calor,  ativando as seguintes opções:  

• “Forçar o valor da parcela quando existe Eren de bombas de calor” cujo valor da parcela é de 
0.87 (valor anteriormente obtido na ficha G1); 
 

• “Forçar o valor da parcela das necessidades de energia para o edifício de referência” cujo 
valor da parcela neste exemplo é de 1, uma vez que no edifício de referência não se 
contabiliza o sistema de energia renovável e também porque neste exemplo só existe este 
equipamento para aquecimento. 
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Fig. 2.5 

Por fim, cria-se o sistema EREN da bomba de calor, tendo em conta que a parcela é de 0.87. 

 

Fig. 2.6 

 

Fig. 2.7 

Consultando as fichas de cálculo, neste caso do exemplo relativas ao termo aquecimento, visualiza-
se na ficha G1, o sistema bomba de calor (Multisplit) com a correspondente parcela de 0.87 (energia 
não renovável), o sistema solar fotovoltaico com a restante parcela de 0.13 e por fim a energia 
renovável relativa ao sistema com bomba de calor. 

 

Fig. 2.8 
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Na ficha G7, relativa às necessidades de aquecimento do edifício de referência, visualiza-se a bomba 
de calor com a parcela de valor 1. 

 

Fig. 2.9 

Salienta-se que o equipamento técnico sendo o mesmo em diversos sistemas, deve estar preenchido 
com o mesmo conteúdo (Marca, Modelo, Gama, Descrição, Potência e Eficiência). 

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. No caso 
de existir também um sistema solar no mesmo termo, é necessário conhecer o valor da parcela do 
sistema com bomba de calor em virtude do contributo do sistema solar, e para além disso, ativar a 
opção “Forçar o valor da parcela das necessidades de energia para o edifício de referência” no sistema 
com bomba de calor. 


