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1)  Objecte 

L’objecte d’aquest document és determinar els costos estimats de les unitats de 

recuperació d’energia que s’han utilitzat per fer l’estudi de viabilitat tècnica i 

econòmica.  
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2)  Determinació del cost dels recuperadors de 

calor de plaques sensibles 

Per a l’estudi tècnic i econòmic dels recuperadors de calor s’han estimat els 

preus de 9 recuperadors de calor de plaques sensibles diferents. A continuació 

es mostra com s’ha obtingut el preu de cada unitat: 

2.1)  RN50 Plaques sensibles 

Recuperador amb un cabal màxim de ventilació de 500m3/h. 

Intercanviador de calor de la marca Hoval model SV-050/C-25.0 

amb by-pass 

167,97€

2 ventiladors de la marca Novovent model BP 24-24/4M 259,77€

Conjunt de la caixa envolvent fabricada en xapa d’acer galvanitzat 

amb gruix segons requeriments estructurals i aïllant acústic de 

30mm d’espessor. 

97,90€

Regulació, que inclou dos sensors de pressió diferencial, una caixa 

de connexions externes amb relé i tot el cablejat necessari per al 

funcionament dels ventiladors. 

300€

Motors (inclòs en el preu del ventilador) 0€

Mà d’obra necessari per al complet assemblatge, embalatge i 

tramitació de l’equip. (no s’inclou costos que no siguin dels 

departaments d’aprovisionament i fabricació) 

12h x 

25€/h = 

300€

Recuperador RN50 de plaques sensibles 1.119,46€

Costos comercials i administratius i marge comercial 1.343,36€

Total 2.462,92€

2.2)  RN125 Plaques sensibles 

Recuperador amb un cabal màxim de ventilació de 1.250m3/h. 

Intercanviador de calor de la marca Hoval model SV-060/D-35.0 

amb by-pass 

256,04€
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2 ventiladors de la marca Novovent model BP 24-24/4M 259,77€

Conjunt de la caixa envolvent fabricada en xapa d’acer galvanitzat 

amb gruix segons requeriments estructurals i aïllant acústic de 

30mm d’espessor. 

111,89€

Regulació, que inclou dos sensors de pressió diferencial, una caixa 

de connexions externes amb relé i tot el cablejat necessari per al 

funcionament dels ventiladors. 

300€

Motors (inclòs en el preu del ventilador) 0€

Mà d’obra necessari per al complet assemblatge, embalatge i 

tramitació de l’equip. (no s’inclou costos que no siguin dels 

departaments d’aprovisionament i fabricació) 

12h x 

25€/h = 

300€

Recuperador RN125 de plaques sensibles 1.227,70€

Costos comercials i administratius i marge comercial 1.473,24€

Total 2.700,94€

2.3)  RN200 Plaques sensibles 

Recuperador amb un cabal màxim de ventilació de 2.000m3/h. 

Intercanviador de calor de la marca Hoval model SV-060/X-42.0 

amb by-pass 

220,55€

2 ventiladors de la marca Novovent model BP 24-24/4M 259,77€

Conjunt de la caixa envolvent fabricada en xapa d’acer galvanitzat 

amb gruix segons requeriments estructurals i aïllant acústic de 

30mm d’espessor. 

123,66€

Regulació, que inclou dos sensors de pressió diferencial, una caixa 

de connexions externes amb relé i tot el cablejat necessari per al 

funcionament dels ventiladors. 

300€

Motors (inclòs en el preu del ventilador) 0€

Mà d’obra necessari per al complet assemblatge, embalatge i 

tramitació de l’equip. (no s’inclou costos que no siguin dels 

12h x 

25€/h = 
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departaments d’aprovisionament i fabricació) 300€

Recuperador RN200 de plaques sensibles 1.203,99€

Costos comercials i administratius i marge comercial 1.444,79€

Total 2.648,79€

2.4)  RN300 Plaques sensibles 

Recuperador amb un cabal màxim de ventilació de 3.000m3/h. 

Intercanviador de calor de la marca Hoval model SV-070/L-45.0 

amb by-pass 

244,13€

2 ventiladors de la marca Novovent model BPT 10-10, accionats 

mitjançant corretges de transmissió 

193,59€

Conjunt de la caixa envolvent fabricada en xapa d’acer galvanitzat 

amb gruix segons requeriments estructurals i aïllant acústic de 

30mm d’espessor. 

187,15€

Regulació, que inclou dos sensors de pressió diferencial, una caixa 

de connexions externes amb relé i tot el cablejat necessari per al 

funcionament dels ventiladors. 

300€

Motors elèctrics de la marca CIME de 0,75kW de consum nominal 120€

Mà d’obra necessari per al complet assemblatge, embalatge i 

tramitació de l’equip. (no s’inclou costos que no siguin dels 

departaments d’aprovisionament i fabricació) 

14h x 

25€/h = 

350€

Recuperador RN300 de plaques sensibles 1394,87€

Costos comercials i administratius i marge comercial 1.813,34€

Total 3.208,21€

2.5)  RN400 Plaques sensibles 

Recuperador amb un cabal màxim de ventilació de 4.000m3/h. 

Intercanviador de calor de la marca Hoval model SV-085/R-60.0 

amb by-pass 

491,24€
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2 ventiladors de la marca Novovent model BPT 10-10, accionats 

mitjançant corretges de transmissió 

193,59€

Conjunt de la caixa envolvent fabricada en xapa d’acer galvanitzat 

amb gruix segons requeriments estructurals i aïllant acústic de 

30mm d’espessor. 

259,48€

Regulació, que inclou dos sensors de pressió diferencial, una caixa 

de connexions externes amb relé i tot el cablejat necessari per al 

funcionament dels ventiladors. 

300€

Motors elèctrics de la marca CIME de 0,75kW de consum nominal 120€

Mà d’obra necessari per al complet assemblatge, embalatge i 

tramitació de l’equip. (no s’inclou costos que no siguin dels 

departaments d’aprovisionament i fabricació) 

16h x 

25€/h = 

400€

Recuperador RN400 de plaques sensibles 1.764,31€

Costos comercials i administratius i marge comercial 2.470,03€

Total 4.234,34€

2.6)  RN500 Plaques sensibles 

Recuperador amb un cabal màxim de ventilació de 5.000m3/h. 

Intercanviador de calor de la marca Hoval model SV-085/X-65.0 

amb by-pass 

465,99€

2 ventiladors de la marca Novovent model BPT 12-12, accionats 

mitjançant corretges de transmissió 

230,85€

Conjunt de la caixa envolvent fabricada en xapa d’acer galvanitzat 

amb gruix segons requeriments estructurals i aïllant acústic de 

30mm d’espessor. 

308,24€

Regulació, que inclou dos sensors de pressió diferencial, una caixa 

de connexions externes amb relé i tot el cablejat necessari per al 

funcionament dels ventiladors. 

300€

Motors elèctrics de la marca CIME de 1kW de consum nominal 180€

Mà d’obra necessari per al complet assemblatge, embalatge i 16h x 
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tramitació de l’equip. (no s’inclou costos que no siguin dels 

departaments d’aprovisionament i fabricació) 

25€/h = 

400€

Recuperador RN500 de plaques sensibles 1.885,09€

Costos comercials i administratius i marge comercial 2.827,63€

Total 4712,72€

2.7)  RN800 Plaques sensibles 

Recuperador amb un cabal màxim de ventilació de 8.000m3/h. 

Intercanviador de calor de la marca Hoval model SV-120/X-75.0 

amb by-pass 

1.208,21€

2 ventiladors de la marca Novovent model BPT 15-15, accionats 

mitjançant corretges de transmissió 

334,36€

Conjunt de la caixa envolvent fabricada en xapa d’acer galvanitzat 

amb gruix segons requeriments estructurals i aïllant acústic de 

30mm d’espessor. 

455,47€

Regulació, que inclou dos sensors de pressió diferencial, una caixa 

de connexions externes amb relé i tot el cablejat necessari per al 

funcionament dels ventiladors. 

360€

Motors elèctrics de la marca CIME de 1,5kW de consum nominal 240€

Mà d’obra necessari per al complet assemblatge, embalatge i 

tramitació de l’equip. (no s’inclou costos que no siguin dels 

departaments d’aprovisionament i fabricació) 

20h x 

25€/h = 

500€

Recuperador RN800 de plaques sensibles 2.850,05€

Costos comercials i administratius i marge comercial 4.845,09€

Total 7.695,14€

2.8)  RN1000 Plaques sensibles 

Recuperador amb un cabal màxim de ventilació de 10.000m3/h. 

Intercanviador de calor de la marca Hoval model SV-120/L-80.0 1.014,68€



10 
 

amb by-pass 

2 ventiladors de la marca Novovent model BPT 18-18, accionats 

mitjançant corretges de transmissió 

431,57€

Conjunt de la caixa envolvent fabricada en xapa d’acer galvanitzat 

amb gruix segons requeriments estructurals i aïllant acústic de 

30mm d’espessor. 

530,00€

Regulació, que inclou dos sensors de pressió diferencial, una caixa 

de connexions externes amb relé i tot el cablejat necessari per al 

funcionament dels ventiladors. 

360€

Motors elèctrics de la marca CIME de 3kW de consum nominal 320€

Mà d’obra necessari per al complet assemblatge, embalatge i 

tramitació de l’equip. (no s’inclou costos que no siguin dels 

departaments d’aprovisionament i fabricació) 

25h x 

25€/h = 

625€

Recuperador RN1000 de plaques sensibles 3.281,24€

Costos comercials i administratius i marge comercial 6.234,37€

Total 9.515,61€

2.9)  RN1500 Plaques sensibles 

Recuperador amb un cabal màxim de ventilació de 15.000m3/h. 

Intercanviador de calor de la marca Hoval model SV-140/L-120.0 

amb by-pass 

1926,00€

2 ventiladors de la marca Novovent model BPT 18-18, accionats 

mitjançant corretges de transmissió 

431,57€

Conjunt de la caixa envolvent fabricada en xapa d’acer galvanitzat 

amb gruix segons requeriments estructurals i aïllant acústic de 

30mm d’espessor. 

1.082,08€

Regulació, que inclou dos sensors de pressió diferencial, una caixa 

de connexions externes amb relé i tot el cablejat necessari per al 

funcionament dels ventiladors. 

500€

Motors elèctrics de la marca CIME de 4kW de consum nominal 380€
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Mà d’obra necessari per al complet assemblatge, embalatge i 

tramitació de l’equip. (no s’inclou costos que no siguin dels 

departaments d’aprovisionament i fabricació) 

30h x 

25€/h = 

750€

Recuperador RN1500 de plaques sensibles 5.069,64€

Costos comercials i administratius i marge comercial 10.646,25€

Total 15.715,89€
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3)  Determinació del cost dels recuperadors de 

calor de plaques entàlpiques 

Per a l’estudi tècnic i econòmic dels recuperadors de calor s’han estimat els 

preus de 7 recuperadors de calor de plaques latents diferents. A continuació es 

mostra com s’ha obtingut el preu de cada unitat: 

3.1)  RN50 Plaques latents 

Recuperador amb un cabal màxim de ventilació de 500m3/h. 

Intercanviador de calor de la marca DPoint model EXC-18-24 amb 

by-pass 

231,54€

2 ventiladors de la marca Novovent model BP 24-24/4M 259,77€

Conjunt de la caixa envolvent fabricada en xapa d’acer galvanitzat 

amb gruix segons requeriments estructurals i aïllant acústic de 

30mm d’espessor. 

97,90€

Regulació, que inclou dos sensors de pressió diferencial, una caixa 

de connexions externes amb relé i tot el cablejat necessari per al 

funcionament dels ventiladors. 

300€

Motors (inclòs en el preu del ventilador) 0€

Mà d’obra necessari per al complet assemblatge, embalatge i 

tramitació de l’equip. (no s’inclou costos que no siguin dels 

departaments d’aprovisionament i fabricació) 

12h x 

25€/h = 

300€

Recuperador RN50 de plaques latents 1.183,46€

Costos comercials i administratius i marge comercial 1.419,21€

Total 2.602,67€

3.2)  RN1250 Plaques latents 

Recuperador amb un cabal màxim de ventilació de 1.250m3/h. 

Intercanviador de calor de la marca DPoint model EXC-24-24 amb 

by-pass 

363,92€

2 ventiladors de la marca Novovent model BP 24-24/4M 259,77€
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Conjunt de la caixa envolvent fabricada en xapa d’acer galvanitzat 

amb gruix segons requeriments estructurals i aïllant acústic de 

30mm d’espessor. 

111,88€

Regulació, que inclou dos sensors de pressió diferencial, una caixa 

de connexions externes amb relé i tot el cablejat necessari per al 

funcionament dels ventiladors. 

300€

Motors (inclòs en el preu del ventilador) 0€

Mà d’obra necessari per al complet assemblatge, embalatge i 

tramitació de l’equip. (no s’inclou costos que no siguin dels 

departaments d’aprovisionament i fabricació) 

12h x 

25€/h = 

300€

Recuperador RN125 de plaques latents 1.335,58€

Costos comercials i administratius i marge comercial 1.602,70€

Total 2.938,28€

3.3)  RN200 Plaques latents 

Recuperador amb un cabal màxim de ventilació de 500m3/h. 

Intercanviador de calor de la marca DPoint model EXC-MC-18-18 

amb by-pass 

1.179,08€

2 ventiladors de la marca Novovent model BP 25-25/4M 298,61€

Conjunt de la caixa envolvent fabricada en xapa d’acer galvanitzat 

amb gruix segons requeriments estructurals i aïllant acústic de 

30mm d’espessor. 

247,33€

Regulació, que inclou dos sensors de pressió diferencial, una caixa 

de connexions externes amb relé i tot el cablejat necessari per al 

funcionament dels ventiladors. 

300€

Motors (inclòs en el preu del ventilador) 0€

Mà d’obra necessari per al complet assemblatge, embalatge i 

tramitació de l’equip. (no s’inclou costos que no siguin dels 

departaments d’aprovisionament i fabricació) 

14h x 

25€/h = 

350€
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Recuperador RN200 de plaques latents 2.375,02€

Costos comercials i administratius i marge comercial 2850,02€

Total 5.225,04€

3.4)  RN300 Plaques latents  

Recuperador amb un cabal màxim de ventilació de 3.000m3/h. 

Intercanviador de calor de la marca DPoint model EXC-MC-24-21 

amb by-pass 

1.473,32€

2 ventiladors de la marca Novovent model BPT 10-10, accionats 

mitjançant corretges de transmissió 

193,59€

Conjunt de la caixa envolvent fabricada en xapa d’acer galvanitzat 

amb gruix segons requeriments estructurals i aïllant acústic de 

30mm d’espessor. 

374,31€

Regulació, que inclou dos sensors de pressió diferencial, una caixa 

de connexions externes amb relé i tot el cablejat necessari per al 

funcionament dels ventiladors. 

300€

Motors elèctrics de la marca CIME de 0,75kW de consum nominal 120€

Mà d’obra necessari per al complet assemblatge, embalatge i 

tramitació de l’equip. (no s’inclou costos que no siguin dels 

departaments d’aprovisionament i fabricació) 

15h x 

25€/h = 

375€

Recuperador RN300 de plaques latents 2.836,22€

Costos comercials i administratius i marge comercial 3.687,08€

Total 6.523,30€

3.5)  RN400 Plaques latents 

Recuperador amb un cabal màxim de ventilació de 4.000m3/h. 

Intercanviador de calor de la marca DPoint model EXC-MC-24-21 

amb by-pass 

1.473,32€

2 ventiladors de la marca Novovent model BPT 12-12, accionats 230,85€
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mitjançant corretges de transmissió 

Conjunt de la caixa envolvent fabricada en xapa d’acer galvanitzat 

amb gruix segons requeriments estructurals i aïllant acústic de 

30mm d’espessor. 

374,31€

Regulació, que inclou dos sensors de pressió diferencial, una caixa 

de connexions externes amb relé i tot el cablejat necessari per al 

funcionament dels ventiladors. 

300€

Motors elèctrics de la marca CIME de 1kW de consum nominal 180€

Mà d’obra necessari per al complet assemblatge, embalatge i 

tramitació de l’equip. (no s’inclou costos que no siguin dels 

departaments d’aprovisionament i fabricació) 

15h x 

25€/h = 

375€

Recuperador RN400 de plaques latents 2.933,48€

Costos comercials i administratius i marge comercial 3.962,88€

Total 6.896,36€

3.6)  RN500 Plaques latents 

Recuperador amb un cabal màxim de ventilació de 4.000m3/h. 

Intercanviador de calor de la marca DPoint model EXC-MC-30-30 

amb by-pass 

1.656,86€

2 ventiladors de la marca Novovent model BPT 12-12, accionats 

mitjançant corretges de transmissió 

230,85€

Conjunt de la caixa envolvent fabricada en xapa d’acer galvanitzat 

amb gruix segons requeriments estructurals i aïllant acústic de 

30mm d’espessor. 

616,49€

Regulació, que inclou dos sensors de pressió diferencial, una caixa 

de connexions externes amb relé i tot el cablejat necessari per al 

funcionament dels ventiladors. 

300€

Motors elèctrics de la marca CIME de 1kW de consum nominal 180€

Mà d’obra necessari per al complet assemblatge, embalatge i 

tramitació de l’equip. (no s’inclou costos que no siguin dels 

18h x 

25€/h = 
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departaments d’aprovisionament i fabricació) 450€

Recuperador RN500 de plaques latents 3.434,20€

Costos comercials i administratius i marge comercial 5.151,31€

Total 8.585,51€

3.7)  RN800 Plaques latents 

Recuperador amb un cabal màxim de ventilació de 8.000m3/h. 

Intercanviador de calor de la marca DPoint model EXC-MC-30-30 

amb by-pass 

1.656,86€

2 ventiladors de la marca Novovent model BPT 18-18, accionats 

mitjançant corretges de transmissió 

399,2€

Conjunt de la caixa envolvent fabricada en xapa d’acer galvanitzat 

amb gruix segons requeriments estructurals i aïllant acústic de 

30mm d’espessor. 

374,31€

Regulació, que inclou dos sensors de pressió diferencial, una caixa 

de connexions externes amb relé i tot el cablejat necessari per al 

funcionament dels ventiladors. 

300€

Motors elèctrics de la marca CIME de 4kW de consum nominal 380€

Mà d’obra necessari per al complet assemblatge, embalatge i 

tramitació de l’equip. (no s’inclou costos que no siguin dels 

departaments d’aprovisionament i fabricació) 

18h x 

25€/h = 

450€

Recuperador RN800 de plaques latents 3.894,72€

Costos comercials i administratius i marge comercial 6.324,03€

Total 10.218,75€
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4)  Determinació del cost dels recuperadors de 

calor de tubs 

Per a l’estudi tècnic i econòmic dels recuperadors de calor s’han demanat a 

l’empresa subministradora HeatPipe preus d’11 recuperadors de calor de tubs 

diferents. A continuació es mostra com s’ha el preu de cada unitat: 

Model Cabal  [m3/h] Preu [€] 

12HRHP10.6-7T-30x30 500 4.090 

12HRHP10.6-11T-45x45 1.250 4.720 

12HRHP10.6-13T-50x50 2.000 5.440 

12HRHP12.6-17T-65x65 3.000 5.990 

12HRHP12.6-19T-75x75 4.000 6.325 

12HRHP12.6-22T-85x85 5.000 6.745 

12HRHP12.6-26T-100x100 6.000 8.162 

12HRHP10.8-28T-110x110 8.000 8.570 

12HRHP10.8-32T-125x125 10.000 12.020 

12HRHP12.8-36T-140x140 12.500 16.300 

12HRHP12.8-39T-150x150 15.000 12.980 
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5)  Determinació del cost dels recuperadors de 

calor rotatius sensibles 

Per a l’estudi tècnic i econòmic dels recuperadors de calor s’han estimat els 

preus de 9 recuperadors de calor rotatius sensibles. A continuació es mostra 

com s’ha obtingut el preu de cada unitat: 

5.1)  RN50 Rotatiu sensible 

Recuperador amb un cabal màxim de ventilació de 500m3/h. 

Intercanviador de calor de la marca Fläkt Woods model PUMA-1-

095-07-4-1 amb by-pass 

468,24€

2 ventiladors de la marca Novovent model BP 24-24/4M 259,77€

Conjunt de la caixa envolvent fabricada en xapa d’acer galvanitzat 

amb gruix segons requeriments estructurals i aïllant acústic de 

30mm d’espessor. 

516,40€

Regulació, que inclou dos sensors de pressió diferencial, una caixa 

de connexions externes amb relé i tot el cablejat necessari per al 

funcionament dels ventiladors. 

350€

Motors (inclòs en el preu del ventilador) 0€

Mà d’obra necessari per al complet assemblatge, embalatge i 

tramitació de l’equip. (no s’inclou costos que no siguin dels 

departaments d’aprovisionament i fabricació) 

18h x 

25€/h = 

450€

Recuperador RN50 rotatiu sensible 2038,23€

Costos comercials i administratius i marge comercial 2.445,88€

Total 4.484,11€

5.2)  RN125 Rotatiu sensible 

Recuperador amb un cabal màxim de ventilació de 1.250m3/h. 

Intercanviador de calor de la marca Fläkt Woods model PUMA-1-

095-07-4-1 amb by-pass 

468,24€

2 ventiladors de la marca Novovent model BP 24-24/4M 259,77€
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Conjunt de la caixa envolvent fabricada en xapa d’acer galvanitzat 

amb gruix segons requeriments estructurals i aïllant acústic de 

30mm d’espessor. 

516,4€

Regulació, que inclou dos sensors de pressió diferencial, una caixa 

de connexions externes amb relé i tot el cablejat necessari per al 

funcionament dels ventiladors. 

350€

Motors (inclòs en el preu del ventilador) 0€

Mà d’obra necessari per al complet assemblatge, embalatge i 

tramitació de l’equip. (no s’inclou costos que no siguin dels 

departaments d’aprovisionament i fabricació) 

18h x 

25€/h = 

450€

Recuperador RN125 de rotatiu sensible 2038,23€

Costos comercials i administratius i marge comercial 2.445,88€

Total 4.484,11€

5.3)  RN200 Rotatiu sensible 

Recuperador amb un cabal màxim de ventilació de 2.000m3/h. 

Intercanviador de calor de la marca Fläkt Woods model PUMA-1-

095-07-4-1 amb by-pass 

468,24€

2 ventiladors de la marca Novovent model BP 25-25/4M 298,61€

Conjunt de la caixa envolvent fabricada en xapa d’acer galvanitzat 

amb gruix segons requeriments estructurals i aïllant acústic de 

30mm d’espessor. 

516,4€

Regulació, que inclou dos sensors de pressió diferencial, una caixa 

de connexions externes amb relé i tot el cablejat necessari per al 

funcionament dels ventiladors. 

350€

Motors (inclòs en el preu del ventilador) 0€

Mà d’obra necessari per al complet assemblatge, embalatge i 

tramitació de l’equip. (no s’inclou costos que no siguin dels 

departaments d’aprovisionament i fabricació) 

18h x 

25€/h = 

450€
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Recuperador RN200 rotatiu sensible 2.083,25€

Costos comercials i administratius i marge comercial 2.499,89€

Total 4.583,14€

5.4)  RN300 Rotatiu sensible 

Recuperador amb un cabal màxim de ventilació de 3.000m3/h. 

Intercanviador de calor de la marca Fläkt Woods model PUMA-1-

095-07-4-1 amb by-pass 

468,24€

2 ventiladors de la marca Novovent model BPT 10-10, accionats 

mitjançant corretges de transmissió 

193,59€

Conjunt de la caixa envolvent fabricada en xapa d’acer galvanitzat 

amb gruix segons requeriments estructurals i aïllant acústic de 

30mm d’espessor. 

516,4€

Regulació, que inclou dos sensors de pressió diferencial, una caixa 

de connexions externes amb relé i tot el cablejat necessari per al 

funcionament dels ventiladors. 

350€

Motors elèctrics de la marca CIME de 0,75kW de consum nominal 120€

Mà d’obra necessari per al complet assemblatge, embalatge i 

tramitació de l’equip. (no s’inclou costos que no siguin dels 

departaments d’aprovisionament i fabricació) 

18h x 

25€/h = 

450€

Recuperador RN300 rotatiu sensible 2.098,23€

Costos comercials i administratius i marge comercial 2.727,70€

Total 4.825,93€

5.5)  RN400 Rotatiu sensible 

Recuperador amb un cabal màxim de ventilació de 4.000m3/h. 

Intercanviador de calor de la marca Fläkt Woods model PUMA-1-

095-07-4-1 amb by-pass 

468,24€

2 ventiladors de la marca Novovent model BPT 12-12, accionats 230,85€



21 
 

mitjançant corretges de transmissió 

Conjunt de la caixa envolvent fabricada en xapa d’acer galvanitzat 

amb gruix segons requeriments estructurals i aïllant acústic de 

30mm d’espessor. 

516,4€

Regulació, que inclou dos sensors de pressió diferencial, una caixa 

de connexions externes amb relé i tot el cablejat necessari per al 

funcionament dels ventiladors. 

350€

Motors elèctrics de la marca CIME de 1kW de consum nominal 180€

Mà d’obra necessari per al complet assemblatge, embalatge i 

tramitació de l’equip. (no s’inclou costos que no siguin dels 

departaments d’aprovisionament i fabricació) 

18h x 

25€/h = 

450€

Recuperador RN400 rotatiu sensible 2.195,49€

Costos comercials i administratius i marge comercial 2.929,59€

Total 5.125,18€

5.6)  RN500 Rotatiu sensible 

Recuperador amb un cabal màxim de ventilació de 5.000m3/h. 

Intercanviador de calor de la marca Fläkt Woods model PUMA-1-

095-07-4-1 amb by-pass 

468,24€

2 ventiladors de la marca Novovent model BPT 12-12, accionats 

mitjançant corretges de transmissió 

230,85€

Conjunt de la caixa envolvent fabricada en xapa d’acer galvanitzat 

amb gruix segons requeriments estructurals i aïllant acústic de 

30mm d’espessor. 

516,40€

Regulació, que inclou dos sensors de pressió diferencial, una caixa 

de connexions externes amb relé i tot el cablejat necessari per al 

funcionament dels ventiladors. 

350€

Motors elèctrics de la marca CIME de 1kW de consum nominal 180€

Mà d’obra necessari per al complet assemblatge, embalatge i 

tramitació de l’equip. (no s’inclou costos que no siguin dels 

18h x 

25€/h = 
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departaments d’aprovisionament i fabricació) 450€

Recuperador RN500 rotatiu sensible 2.195,49€

Costos comercials i administratius i marge comercial 2.929,59€

Total 5.125,18€

5.7)  RN1000 Rotatiu sensible 

Recuperador amb un cabal màxim de ventilació de 10.000m3/h. 

Intercanviador de calor de la marca Fläkt Woods model PUMA-1-

150-07-4-1 amb by-pass 

1.004,78€

2 ventiladors de la marca Novovent model BPT 18-18, accionats 

mitjançant corretges de transmissió 

431,57€

Conjunt de la caixa envolvent fabricada en xapa d’acer galvanitzat 

amb gruix segons requeriments estructurals i aïllant acústic de 

30mm d’espessor. 

731,58€

Regulació, que inclou dos sensors de pressió diferencial, una caixa 

de connexions externes amb relé i tot el cablejat necessari per al 

funcionament dels ventiladors. 

410€

Motors elèctrics de la marca CIME de 4kW de consum nominal 380€

Mà d’obra necessari per al complet assemblatge, embalatge i 

tramitació de l’equip. (no s’inclou costos que no siguin dels 

departaments d’aprovisionament i fabricació) 

28h x 

25€/h = 

700€

Recuperador RN1000 rotatiu sensible 3.597,92€

Costos comercials i administratius i marge comercial 6.836,06€

Total 10.433,98€

5.8)  RN2000 Rotatiu sensible 

Recuperador amb un cabal màxim de ventilació de 20.000m3/h. 

Intercanviador de calor de la marca Fläkt Woods model PUMA-2-

215-07-4-2 amb by-pass 

3.151,89€
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2 ventiladors de la marca Novovent model BPT 18-18, accionats 

mitjançant corretges de transmissió 

431,57€

Conjunt de la caixa envolvent fabricada en xapa d’acer galvanitzat 

amb gruix segons requeriments estructurals i aïllant acústic de 

30mm d’espessor. 

1.032,81€

Regulació, que inclou dos sensors de pressió diferencial, una caixa 

de connexions externes amb relé i tot el cablejat necessari per al 

funcionament dels ventiladors. 

550€

Motors elèctrics de la marca CIME de 5,5kW de consum nominal 440€

Mà d’obra necessari per al complet assemblatge, embalatge i 

tramitació de l’equip. (no s’inclou costos que no siguin dels 

departaments d’aprovisionament i fabricació) 

35h x 

25€/h = 

875€

Recuperador RN2000 rotatiu sensible 6.421,27€

Costos comercials i administratius i marge comercial 13.484,67€

Total 19.905,94€

5.9)  RN5000 Rotatiu sensible 

Recuperador amb un cabal màxim de ventilació de 50.000m3/h. 

Intercanviador de calor de la marca Fläkt Woods model PUMA-2-

320-04-4-2 amb by-pass 

6.391,32€

2 ventiladors de la marca Novovent model BPT 30-28, accionats 

mitjançant corretges de transmissió 

1.858,08€

Conjunt de la caixa envolvent fabricada en xapa d’acer galvanitzat 

amb gruix segons requeriments estructurals i aïllant acústic de 

30mm d’espessor. 

1850,46€

Regulació, que inclou dos sensors de pressió diferencial, una caixa 

de connexions externes amb relé i tot el cablejat necessari per al 

funcionament dels ventiladors. 

1.000€

Motors elèctrics de la marca CIME de 11kW de consum nominal 960€

Mà d’obra necessari per al complet assemblatge, embalatge i 40h x 
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tramitació de l’equip. (no s’inclou costos que no siguin dels 

departaments d’aprovisionament i fabricació) 

25€/h = 

1000€

Recuperador RN5000 rotatiu sensible 13.059,85€

Costos comercials i administratius i marge comercial 27.425,69€

Total 40.485,54€

 

6)  Determinació del cost dels recuperadors de 

calor rotatius entàlpics 

Per a l’estudi tècnic i econòmic dels recuperadors de calor s’han estimat els 

preus de 9 recuperadors de calor rotatius entàlpics. A continuació es mostra com 

s’ha obtingut el preu de cada unitat: 

6.1)  RN50 Rotatiu entàlpic 

Recuperador amb un cabal màxim de ventilació de 500m3/h. 

Intercanviador de calor de la marca Fläkt Woods model PUMB-1-

095-07-4-1 amb by-pass 

1.527,18€

2 ventiladors de la marca Novovent model BP 24-24/4M 259,77€

Conjunt de la caixa envolvent fabricada en xapa d’acer galvanitzat 

amb gruix segons requeriments estructurals i aïllant acústic de 

30mm d’espessor. 

516,40€

Regulació, que inclou dos sensors de pressió diferencial, una caixa 

de connexions externes amb relé i tot el cablejat necessari per al 

funcionament dels ventiladors. 

350€

Motors (inclòs en el preu del ventilador) 0€

Mà d’obra necessari per al complet assemblatge, embalatge i 

tramitació de l’equip. (no s’inclou costos que no siguin dels 

departaments d’aprovisionament i fabricació) 

18h x 

25€/h = 

450€

Recuperador RN50 rotatiu entàlpic 3.097,17€
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Costos comercials i administratius i marge comercial 3.716,60€

Total 6.813,77€

6.2)  RN125 Rotatiu entàlpic 

Recuperador amb un cabal màxim de ventilació de 1.250m3/h. 

Intercanviador de calor de la marca Fläkt Woods model PUMB-1-

095-07-4-1 amb by-pass 

1.527,18€

2 ventiladors de la marca Novovent model BP 24-24/4M 259,77€

Conjunt de la caixa envolvent fabricada en xapa d’acer galvanitzat 

amb gruix segons requeriments estructurals i aïllant acústic de 

30mm d’espessor. 

516,4€

Regulació, que inclou dos sensors de pressió diferencial, una caixa 

de connexions externes amb relé i tot el cablejat necessari per al 

funcionament dels ventiladors. 

350€

Motors (inclòs en el preu del ventilador) 0€

Mà d’obra necessari per al complet assemblatge, embalatge i 

tramitació de l’equip. (no s’inclou costos que no siguin dels 

departaments d’aprovisionament i fabricació) 

18h x 

25€/h = 

450€

Recuperador RN125 de rotatiu entàlpic 3.097,17€

Costos comercials i administratius i marge comercial 3.716,60€

Total 6.813,77€

6.3)  RN200 Rotatiu entàlpic 

Recuperador amb un cabal màxim de ventilació de 2.000m3/h. 

Intercanviador de calor de la marca Fläkt Woods model PUMB-1-

095-07-4-1 amb by-pass 

1.527,18€

2 ventiladors de la marca Novovent model BP 25-25/4M 298,61€

Conjunt de la caixa envolvent fabricada en xapa d’acer galvanitzat 

amb gruix segons requeriments estructurals i aïllant acústic de 

516,40€



26 
 

30mm d’espessor. 

Regulació, que inclou dos sensors de pressió diferencial, una caixa 

de connexions externes amb relé i tot el cablejat necessari per al 

funcionament dels ventiladors. 

350€

Motors (inclòs en el preu del ventilador) 0€

Mà d’obra necessari per al complet assemblatge, embalatge i 

tramitació de l’equip. (no s’inclou costos que no siguin dels 

departaments d’aprovisionament i fabricació) 

18h x 

25€/h = 

450€

Recuperador RN200 rotatiu entàlpic 3.142,19€

Costos comercials i administratius i marge comercial 3.770,62€

Total 6.912,81€

6.4)  RN300 Rotatiu entàlpic 

Recuperador amb un cabal màxim de ventilació de 3.000m3/h. 

Intercanviador de calor de la marca Fläkt Woods model PUMB-1-

095-07-4-1 amb by-pass 

1.527,18€

2 ventiladors de la marca Novovent model BPT 10-10, accionats 

mitjançant corretges de transmissió 

193,59€

Conjunt de la caixa envolvent fabricada en xapa d’acer galvanitzat 

amb gruix segons requeriments estructurals i aïllant acústic de 

30mm d’espessor. 

516,4€

Regulació, que inclou dos sensors de pressió diferencial, una caixa 

de connexions externes amb relé i tot el cablejat necessari per al 

funcionament dels ventiladors. 

350€

Motors elèctrics de la marca CIME de 0,75kW de consum nominal 120€

Mà d’obra necessari per al complet assemblatge, embalatge i 

tramitació de l’equip. (no s’inclou costos que no siguin dels 

departaments d’aprovisionament i fabricació) 

18h x 

25€/h = 

450€

Recuperador RN300 rotatiu entàlpic 3.157,17€
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Costos comercials i administratius i marge comercial 4.104,32€

Total 7.261,49€

6.5)  RN400 Rotatiu entàlpic 

Recuperador amb un cabal màxim de ventilació de 4.000m3/h. 

Intercanviador de calor de la marca Fläkt Woods model PUMB-1-

095-07-4-1 amb by-pass 

1.527,18€

2 ventiladors de la marca Novovent model BPT 12-12, accionats 

mitjançant corretges de transmissió 

230,85€

Conjunt de la caixa envolvent fabricada en xapa d’acer galvanitzat 

amb gruix segons requeriments estructurals i aïllant acústic de 

30mm d’espessor. 

516,4€

Regulació, que inclou dos sensors de pressió diferencial, una caixa 

de connexions externes amb relé i tot el cablejat necessari per al 

funcionament dels ventiladors. 

350€

Motors elèctrics de la marca CIME de 1kW de consum nominal 180€

Mà d’obra necessari per al complet assemblatge, embalatge i 

tramitació de l’equip. (no s’inclou costos que no siguin dels 

departaments d’aprovisionament i fabricació) 

18h x 

25€/h = 

450€

Recuperador RN400 rotatiu entàlpic 3.134,43€

Costos comercials i administratius i marge comercial 4.532,31€

Total 7.666,64€

6.6)  RN500 Rotatiu entàlpic 

Recuperador amb un cabal màxim de ventilació de 5.000m3/h. 

Intercanviador de calor de la marca Fläkt Woods model PUMB-1-

095-07-4-1 amb by-pass 

1.527,18€

2 ventiladors de la marca Novovent model BPT 12-12, accionats 

mitjançant corretges de transmissió 

230,85€
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Conjunt de la caixa envolvent fabricada en xapa d’acer galvanitzat 

amb gruix segons requeriments estructurals i aïllant acústic de 

30mm d’espessor. 

516,40€

Regulació, que inclou dos sensors de pressió diferencial, una caixa 

de connexions externes amb relé i tot el cablejat necessari per al 

funcionament dels ventiladors. 

350€

Motors elèctrics de la marca CIME de 1kW de consum nominal 180€

Mà d’obra necessari per al complet assemblatge, embalatge i 

tramitació de l’equip. (no s’inclou costos que no siguin dels 

departaments d’aprovisionament i fabricació) 

18h x 

25€/h = 

450€

Recuperador RN500 rotatiu entàlpic 3.134,43€

Costos comercials i administratius i marge comercial 4.532,31€

Total 7.666,64€

6.7)  RN1000 Rotatiu entàlpic 

Recuperador amb un cabal màxim de ventilació de 10.000m3/h. 

Intercanviador de calor de la marca Fläkt Woods model PUMB-1-

150-07-4-1 amb by-pass 

3.401,18€

2 ventiladors de la marca Novovent model BPT 18-18, accionats 

mitjançant corretges de transmissió 

431,57€

Conjunt de la caixa envolvent fabricada en xapa d’acer galvanitzat 

amb gruix segons requeriments estructurals i aïllant acústic de 

30mm d’espessor. 

731,58€

Regulació, que inclou dos sensors de pressió diferencial, una caixa 

de connexions externes amb relé i tot el cablejat necessari per al 

funcionament dels ventiladors. 

410€

Motors elèctrics de la marca CIME de 4kW de consum nominal 380€

Mà d’obra necessari per al complet assemblatge, embalatge i 

tramitació de l’equip. (no s’inclou costos que no siguin dels 

departaments d’aprovisionament i fabricació) 

28h x 

25€/h = 

700€
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Recuperador RN1000 rotatiu entàlpic 6.054,32€

Costos comercials i administratius i marge comercial 11.329,22€

Total 17.383,54€

6.8)  RN2000 Rotatiu entàlpic 

Recuperador amb un cabal màxim de ventilació de 20.000m3/h. 

Intercanviador de calor de la marca Fläkt Woods model PUMB-2-

215-07-4-2 amb by-pass 

7.217,91€

2 ventiladors de la marca Novovent model BPT 18-18, accionats 

mitjançant corretges de transmissió 

431,57€

Conjunt de la caixa envolvent fabricada en xapa d’acer galvanitzat 

amb gruix segons requeriments estructurals i aïllant acústic de 

30mm d’espessor. 

1.032,81€

Regulació, que inclou dos sensors de pressió diferencial, una caixa 

de connexions externes amb relé i tot el cablejat necessari per al 

funcionament dels ventiladors. 

550€

Motors elèctrics de la marca CIME de 5,5kW de consum nominal 440€

Mà d’obra necessari per al complet assemblatge, embalatge i 

tramitació de l’equip. (no s’inclou costos que no siguin dels 

departaments d’aprovisionament i fabricació) 

35h x 

25€/h = 

875€

Recuperador RN2000 rotatiu entàlpic 10.547,29€

Costos comercials i administratius i marge comercial 15.670,94€

Total 26.218,23€

6.9)  RN5000 Rotatiu entàlpic 

Recuperador amb un cabal màxim de ventilació de 50.000m3/h. 

Intercanviador de calor de la marca Fläkt Woods model PUMB-2-

320-04-4-2 amb by-pass 

19.085,22€

2 ventiladors de la marca Novovent model BPT 30-28, accionats 1.858,08€



30 
 

mitjançant corretges de transmissió 

Conjunt de la caixa envolvent fabricada en xapa d’acer galvanitzat 

amb gruix segons requeriments estructurals i aïllant acústic de 

30mm d’espessor. 

1850,46€

Regulació, que inclou dos sensors de pressió diferencial, una caixa 

de connexions externes amb relé i tot el cablejat necessari per al 

funcionament dels ventiladors. 

1.000€

Motors elèctrics de la marca CIME de 11kW de consum nominal 960€

Mà d’obra necessari per al complet assemblatge, embalatge i 

tramitació de l’equip. (no s’inclou costos que no siguin dels 

departaments d’aprovisionament i fabricació) 

40h x 

25€/h = 

1000€

Recuperador RN5000 rotatiu entàlpic 25.753,75€

Costos comercials i administratius i marge comercial 38.630,63€

Total 64.384,38€

 


