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1.- INTRODUCCIÓ 

Enginyeria Dosbes, SLP amb CIF B-61964680 i domicili social a la Plaça Europa 12, 
Baixos de la Població de 8600 Berga, i en nom seu els Enginyers Tècnics Industrials 
Joan Boixader Gonfaus i Josep A. Benavides Peña, col·legiats al Col·legi d’Enginyers 
Tècnics Industrials de Manresa, redacten el present projecte. 

 

2.- SOL:LICITANT DE L’ESTUDI I TITULAR DE L’ACTIVITAT 

El sol·licitant d’aquest estudi és la MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS BERGUEDANS 
PER A LA BIOMASSA, amb CIF P0800294A, i domicili al carrer Rafael Casanovas, 
núm. 4, de la població de Berga - 08600,  

 

 

3.- OBJECTE DEL PROJECTE  

L’objecte d’aquest projecte és el d’oferir a les indústries del polígon industrial de la 
Valldan, una xarxa de calor per poder prescindir de les seves fonts d’energia principal i 
connectar-les a aquesta xarxa, que com s’ha vist el la memòria anterior oferirà millors 
preus de kW/h que les energies convencionals. 

Donat que algunes de les indústries que s’han consultat precisen d’energia a alta 
temperatura 300 ºC, la xarxa de distribució es realitzarà a aquesta temperatura, 
emprant fluid d’oli tèrmic com a transmissor de la energia, al ser aquest molt estable i 
poder treballar a baixa pressió, ja que en vapor la pressió per poder treballar a aquesta 
temperatura s’eleva perillosament.   

A la vegada aquesta instal·lació és molt singular i pot oferir un atractiu a aquest 
polígon al donar energia a altes temperatures, 300 ºC. Actualment es desconeix cap 
altre instal·lació d’aquestes característiques a l’estat Espanyol. 

 

 



Mancomunitat de Municipis Berguedans per a la Biomassa – Projecte instal lacions

 n° colegiat: 12370



Mancomunitat de Municipis Berguedans per a la Biomassa – Projecte instal lacions

Energia tèrmica demandada: 

Capacitat tèrmica de la central de producció: 

Característiques de l’estella: 

Sitja:

Capacitat tèrmica de les xarxes de calor: 
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Temperatures de treball de les xarxes: 

Tipus de fluid caloportador: 
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7.7.1.- Potencia prevista 
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7.7.2.- Descripció de l’instal.lació 
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7.7.3.- Il.luminació 

7.7.4.- Grup d’emergència 
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7.7.5.- Proteccions 

Contra sobretensions 
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Contra contactes directes : 

Contra contactes indirectes : 

7.7.6.- Càlcul de línies 
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Pels circuits monofàsics, les formules seran:

V
100

V sk
mW=(e%)tensiódeCaiguda

V
W=(I)Intensitat

V
W=(I)Intensitat V

100
V sk
mW=(e%)tensiódeCaiguda
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Curvas

Creado por Fecha
2015-05-13

Altura de impulsión

Potencia en el eje P2

Valores NPSH

Rendimiento

Ø 265

82.2%
  Rend.

Ø 200

77.2%

Ø 265

82.2%

 99.7 m

 42.3 kW

 4.07 m

 69.1 %

 135 m³/h

55% 66% 74%

74%

78.5%
81%
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Ø 265 (P2)

 99.7 m
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 4.07 m
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Ø 265

Ø 200

Ø 265

 99.7 m

 42.3 kW

 4.07 m

 69.1 %

 135 m³/h
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Velocidad
Datos de potencia para:

Notas:
Caudal mínimo permitido 0.1 * Q(opt) con serv icio continuo

1) 134.78 m³/h 99.67 m 139.2 Nm

DIN EN ISO 9906:2013.03 3B

V3.2.7

NTT 80-250/02

Quotation / Offer No.

ID proyecto

Pos.No:

Página

2900 rpm

Charact. curves acc.

Curve number: 080 02250 0129 3B

Caution!: Minimum v iscosity  3 cSt at 100 °C, otherwise call product management.

Caudal

Item:

Moreno, Manel

Aceite térmico

2)
1.0 cSt 300.0 °C

Q H P Vis Temp Densidad
0.80 kg/dm³

Valores NPSH sin margen de seguridad

Par nominal
42.28 kW

ALLWEILER GmbH / 78315 Radolfzell Info-DE@colfaxcorp.com
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Curvas

Creado por Fecha
2015-05-13

Altura de impulsión

Potencia en el eje P2

Valores NPSH

Rendimiento

Ø 170

62.9%
  Rend.

Ø 125

47.2% Ø 155

58.5%
 29 m

 2.83 kW

 2.32 m

 58.4 %

 26 m³/h

30%

30%

40%

40%

45%

45%

50% 56% 60%
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 29 m
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 58.4 %

 26 m³/h

Ø 170
Ø 125

Ø 155

 29 m

 2.83 kW

 2.32 m

 58.4 %

 26 m³/h

Ø 170

Ø 125

Ø 155

 29 m

 2.83 kW

 2.32 m

 58.4 %

 26 m³/h

[m]

8

12

16

20

24

28

32

36

40

[kW]

2

4

6

[m]

2

4

6

[%]

20

40

[m³/h]0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44

1
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Datos de potencia para:

Notas:
Caudal mínimo permitido 0.1 * Q(opt) con serv icio continuo

1) 26.00 m³/h 29.00 m 9.3 Nm

DIN EN ISO 9906:2013.03 3B

V3.2.7

NTT 32-160/01

Quotation / Offer No.

ID proyecto

Pos.No:

Página

2900 rpm

Charact. curves acc.

Curve number: 032 01160 0129 3B

Caution!: Minimum v iscosity  3 cSt at 100 °C, otherwise call product management.

Caudal

Item:

Moreno, Manel

Aceite térmico

2)
1.0 cSt 300.0 °C

Q H P Vis Temp Densidad
0.80 kg/dm³

Valores NPSH sin margen de seguridad

Par nominal
2.83 kW

ALLWEILER GmbH / 78315 Radolfzell Info-DE@colfaxcorp.com
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Curvas

Creado por Fecha
2015-05-13

Altura de impulsión

Potencia en el eje P2

Valores NPSH

Rendimiento

Ø 173

72.9%
  Rend.

Ø 115
55.5%

Ø 153

66.9%

 7 m

 0.513 kW

 1.38 m

 65.6 %

 22 m³/h
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70%
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Velocidad
Datos de potencia para:

Notas:
Caudal mínimo permitido 0.1 * Q(opt) con serv icio continuo

1) 22.00 m³/h 7.00 m 3.4 Nm

DIN EN ISO 9906:2013.03 3B

V3.2.7

NTT 40-160/02

Quotation / Offer No.

ID proyecto

Pos.No:

Página

1450 rpm

Charact. curves acc.

Curve number: 040 02160 0114 3B

Caution!: Minimum v iscosity  3 cSt at 100 °C, otherwise call product management.

Caudal

Item:

Moreno, Manel

Aceite térmico

2)
1.0 cSt 300.0 °C

Q H P Vis Temp Densidad
0.80 kg/dm³

Valores NPSH sin margen de seguridad

Par nominal
0.51 kW

ALLWEILER GmbH / 78315 Radolfzell Info-DE@colfaxcorp.com
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Curvas

Creado por Fecha
2014-05-14

Altura de impulsión

Potencia en el eje P2

Valores NPSH

Rendimiento

Ø 420

85.4%
  Rend.

Ø 350

81.4%

Ø 362

81.9%
 40 m

 37.5 kW

 1.83 m

 81.9 %

 332 m³/h
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82% 84%
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Velocidad
Datos de potencia para:

Notas:
Caudal mínimo permitido 0.1 * Q(opt) con serv icio continuo

1) 332.00 m³/h 40.00 m 247.1 Nm

DIN EN ISO 9906:2013.03 3B

V3.2.1

NTT 150-400/02

Quotation / Offer No.

ID proyecto

Pos.No:

Página

1450 rpm

Charact. curves acc.

Curve number: 150 02400 0114 3B

Caution!: Minimum v iscosity  3 cSt at 100 °C, otherwise call product management.

Caudal

Item:

Moreno, Manel

ACEITE TERMICO

2)
1.0 cSt 300.0 °C

Q H P Vis Temp Densidad
0.85 kg/dm³

Valores NPSH sin margen de seguridad

Par nominal
37.51 kW

ALLWEILER GmbH / 78315 Radolfzell Info-DE@colfaxcorp.com
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Empresa: -
Creado Por: -
Teléfono: -
Fax: -
Datos: -

Impresión del WinCAPS Grundfos [2015.03.047]

Posición Contar Descripción
1 MAGNA1 D 32-100

Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: 97924370

La bomba circuladora MAGNA1 ofrece una slección sencilla de los ajustes de la bomba
La bomba es de tipo rotor encapsulado, la bomba y el motor forman una unidad sin cierre
mecánico y con solo dos juntas para el sellado.
Los cojinetes están lubricados mediante el líquido bombeado.
Para evitar problemas en su eliminación, se ha dado una gran importancia al uso de pocos
materiales diferentes en su fabricación.
Es una bomba sin mantenimiento y con un coste del ciclo vital extremadamente bajo.

Sistemas de calefacción
• Bomba principal
• bucles de mezcla
• superficies de calefacción
• superficies de aire acondicionado.
Las bombas circuladoras MAGNA1 han sido diseñadas para la circulación de líquidos en
sistemas de calefacción con caudales variables donde se requiere optimizar el punto de ajuste
de la bomba, reduciendo los costes energéticos.
Las bombas son también adecuadas para sistemas de agua caliente doméstica.
Para asegurar un funcionamiento correcto, es importante que la gama seleccionada en el
sistema esté en el rango del punto de trabajo de la bomba.

Beneficios
• Selección segura.
• Instalación simple.
• Bajo consumo de energía. Todas las bombas MAGNA1 cumplen que los requisitos de la
normativa EuP.
• Nueve campos luminosos para indicar el ajuste de la bomba. Tres curvas de presión
proporcional, tres de presión constante y tres curvas de velocidad fija.
• Bajo nivel de ruido.
• Sin mantenimiento y larga vida útil.

Líquido:
Líquido bombeado: Agua de calefacción
Rango de temperatura del líquido: -10 .. 110 °C
Temp. líquido: 60 °C
Densidad: 983.2 kg/m³
Viscosidad cinemática: 1 mm2/s

Técnico:
Caudal real calculado: 5.3 m³/h

1/10
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Empresa: -
Creado Por: -
Teléfono: -
Fax: -
Datos: -

Impresión del WinCAPS Grundfos [2015.03.047]

Posición Contar Descripción
Altura resultante de la bomba: 6.24 m
Clase TF: 110
Homologaciones en placa: CE,VDE,EAC

Materiales:
Cuerpo hidráulico: Fundición

EN-GJL-200
ASTM A48-200B

Impulsor: PES 30 % FIBRA VIDRIO

Instalación:
Rango de temperaturas ambientes: 0 .. 40 °C
Presión de trabajo máxima: 10 bar
Diámetro de conexiones: G 2"
Presión: PN10
Distancia entre conexiones de aspiración y descarga: 180 mm

Datos eléctricos:
Potencia - P1: 8 .. 175 W
Consumo de corriente máximo: 0.08 .. 1.41 A
Frecuencia de alimentación: 50 Hz
Tensión nominal: 1 x 230 V
Grado de protección (IEC 34-5): X4D
Clase de aislamiento (IEC 85): F

Otros:
Etiqueta: Grundfos Blueflux
Energía (IEE): 0.22
Peso neto: 11.2 kg
Peso bruto: 13 kg
Volumen: 0.045 m3

2/10
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Empresa: -
Creado Por: -
Teléfono: -
Fax: -
Datos: -

Impresión del WinCAPS Grundfos [2015.03.047]

97924370 MAGNA1 D 32-100 50 Hz
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MAGNA1 D 32-100, 1*230 V, 50Hz

Q = 5.3 m³/h
H = 6.23 m
Líquido bombeado = Agua de calefacción
Temp. del líquido = 60 °C
Densidad = 983.2 kg/m³

Bomba+motor eta = 57.8 %
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MAGNA1 D 32-100, 1*230 V, 50Hz

Q = 5.3 m³/h
H = 6.23 m
Líquido bombeado = Agua de calefacción
Temp. del líquido = 60 °C
Densidad = 983.2 kg/m³

Bomba+motor eta = 57.8 %
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Descripción Valor

Información general:
Producto:: MAGNA1 D 32-100
Posición
Código:: 97924370
Número EAN:: 5710626494460

Técnico:
Altura máxima: 100 dm
Clase TF: 110
Homologaciones en placa: CE,VDE,EAC
Modelo: A

Materiales:
Cuerpo hidráulico: Fundición

EN-GJL-200
ASTM A48-200B

Impulsor: PES 30 % FIBRA VIDRIO

Instalación:
Rango de temperaturas ambientes: 0 .. 40 °C
Presión de trabajo máxima: 10 bar
Diámetro de conexiones: G 2"
Presión: PN10
Distancia entre conexiones de
aspiración y descarga:

180 mm

Líquido:
Rango de temperatura del líquido: -10 .. 110 °C
Viscosidad cinemática: 1 mm2/s

Datos eléctricos:
Potencia - P1: 8 .. 175 W
Consumo de corriente máximo: 0.08 .. 1.41 A
Frecuencia de alimentación: 50 Hz
Tensión nominal: 1 x 230 V
Grado de protección (IEC 34-5): X4D
Clase de aislamiento (IEC 85): F

Otros:
Etiqueta: Grundfos Blueflux
Energía (IEE): 0.22
Peso neto: 11.2 kg
Peso bruto: 13 kg
Volumen: 0.045 m3

4/10
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Empresa: -
Creado Por: -
Teléfono: -
Fax: -
Datos: -

Impresión del WinCAPS Grundfos [2015.03.047]

97924370 MAGNA1 D 32-100 50 Hz

Nota: Todas las unidades están en [mm] a menos que se establezcan otras.
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Empresa: -
Creado Por: -
Teléfono: -
Fax: -
Datos: -

Impresión del WinCAPS Grundfos [2015.03.047]

97924370 MAGNA1 D 32-100 50 Hz

¡Nota!Uds en [mm] a menos que otras estén expresadas

L N

L N
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Empresa: -
Creado Por: -
Teléfono: -
Fax: -
Datos: -

Impresión del WinCAPS Grundfos [2015.03.047]

97924370 MAGNA1 D 32-100 50 Hz
Entrada

General
Aplicación Calefacción
Área de aplicación Edificios

comerciales
Instalación Bomba circuladora

principal
Caudal (Q) 5.2 m³/h
Altura (H) 6 m

Sus requisitos
Líquido bombeado Agua de

calefacción
Temperatura mínima del líquido 20 °C
Temperatura del líquido en trabajo 60 °C
Temperatura máxima del líquido 60 °C
Presión de entrada mínima 1.5 bar
Caudal min. permitido 2 %

Modo de control
Modo de control Presión

Proporcional
Disminuye a bajo caudal 50 %
Grado de protección IP20

Edite Perfil de Carga
Temporada de calefacción 285 días
Perfil de consumo Explotación

estándar
Funcionamiento nocturno No
Consumo Q1 100.0 %
Consumo Q2 75.0 %
Consumo Q3 50.0 %
Consumo Q4 25.0 %
Consumo Q1 5.2 m³/h
Consumo Q2 3.9 m³/h
Consumo Q3 2.6 m³/h
Consumo Q4 1.3 m³/h
Tiempo T1 410 h/a
Tiempo T2 1026 h/a
Tiempo T3 2394 h/a
Tiempo T4 3010 h/a
Tiempo T5 0 h/a

Configuración
Bomba doble

Diseño de la bomba
Doble cabezal en línea con rotor
encapsulado

Sí

Doble cabezal en línea Sí

Condiciones de funcionamiento
Frecuencia 50 Hz
Fase 1 o 3
Límite min. de potencia para arranque
est./triang.

5.5 kW

tension 1 x 230 o 3 x 400 V

Temperatura ambiente 20 °C

Coste c. vida
¿Quiere hacer una comparación? Ninguna

comparación

Resultado de la selección
Tipo MAGNA1 D 32-100
Cantidad 2
Caud 5.3 m³/h ( +2%)
Alt. 6.24 m ( +4%)
Entrad presión mín 0.2 bar ( 60 °C, contra la

atmosfera)
Pot. P1 0.153 kW
Bomb+motor Eta 57.8 % =Bomba Eta *motor Eta
Total Eta 57.8 % =Eta relativa punto de

trabajo
Consumo energía 457 kWh/Año
Emisión CO2 260 kg/Año
Prec. Bajo pedido
Precio+Costes energ. Bajo pedido /15Años
Controlador no incluido,se tiene que adjuntar para cumplir los
requisitos.
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MAGNA1 D 32-100, 1*230 V, 50Hz

Q = 5.3 m³/h
H = 6.23 m
Líquido bombeado = Agua de calefacción
Temp. del líquido = 60 °C
Densidad = 983.2 kg/m³

Bomba+motor eta = 57.8 %
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P1 = 153 W
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¿Con qué nivel de detalle desea realizar el
análisis del coste de ciclo vital?

Análisis simple del
LCC

Ajustes de la lista de selección
Número max. por grupo de productos 2
Número máximo de resultados 8
Criterio de evaluación Índice preferencia
Incluir sol. más barata Sí
Precio de energía 0.15 €/kWh
Incremento del precio de la energía 6 %
Periodo ce cálculo 15 años

Perfil func.
1 2 3 4

Caud 100 75 50 25 %
Alt. 103 91 79 66 %
P1 0.149 0.105 0.069 0.041 kW
Total Eta 57.5 53.9 47.4 34.1 %
Time 410 1026 2394 3010 h/a
Consumo energía 61 108 165 122 kWh/Año
Cantidad 1 1 1 1
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Perfil carga
Q
[m3/h] 5,2

3,9

2,6

1,3

t
[h]

410 1.436 3.830 6.840

1 2 3 4
Caud 100 75 50 25 %
Alt. 103 91 79 66 %
P1 0.149 0.105 0.069 0.041 kW
Total Eta 57.5 53.9 47.4 34.1 %
Time 410 1026 2394 3010 h/a
Consumo energía 61 108 165 122 kWh/Año
Cantidad 1 1 1 1

Altura total 6 mH

Caudal requerido 5.2 m3/h
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Dados da encomenda:

Producto: MAGNA1 D 32-100
Cantidad: 1
Código prod.: 97924370

Total: Precio bajo pedido
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Posición Contar Descripción
1 MAGNA3 D 50-150 F

Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: 97924480

MAGNA3 – Más que una bomba
Con una eficiencia nunca vista, With its unrivalled efficiency, una gama muy amplia y funciones
adicionales de comunicación que sustituyen a sistemas de componentes, la MAGNA3 es idónea
para ingenieros y especificadores que buscan incrementar el rendmiento de los edificios.

Esta excepcional bomba encaja tanto en aplicaiones de calefacción como refrigeración, siendo
la elección lógica para la mayoría de los proyectos de edificación.

MAGNA3 es de tipo rotor encapsulado, es decir, la bomba y el motor forman una única unidad
sin cierre mecánico y con solo dos juntas para el sellado. Los cojinetes están lubricados con el
líquido bombeado.
La innovadora abrazadera con solo un tornillo permite una sustitución sencilla del cabezal de la
bomba.
La bomba MAGNA3 no requiere mentenimiento y tiene un Coste del Ciclo Vital extremadamente
bajo.

La bomba se caracteriza por:
• controlador integrado en la caja de control
• panel de control con una pantalla TFT en la caja de control
• caja de control preparada para módulos opcionales CIM
• sensor de presión diferencial y de temperatura incorporado
• cuerpo de la bomba en fundición (dependiendo del modelo)
• rotor en composite reforzado con fibra de carbono
• base del cojinete y recubrimiento del rotor en acero inoxidable
• cuerpo del estator en aleación de aluminio
• electrónica refrigerada por aire
La MAGNA3 es una bomba monofásica.

Funciones
• AUTOADAPT.
• FLOWADAPT y FLOWLIMIT (es más que una función de la bomba ya que reduce la
necesidad de válvulas de estrangulamiento).
• Control de presión proporcional.
• Control de presión constante.
• Control de temperatura constante.
• Curva constante de trabajo.
• Curva de trabajo máx. o mín.
• Funcionamiento Nocturno Automático.
• No requiere protecciones externas del motor.
• Carcasas de aislamiento suministrada en las bombas simples para sistemas de calegfacción.
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Posición Contar Descripción
• Amplio rango de temperaturas donde la temperatura del líquido y la temperatura ambiente son
independientes la una de la otra.

Communicación
La MAGNA3 permite la comuncación mediante los siguientes dispositivos:
• wireless Grundfos GO Remote
• comunicacion fieldbus via módulos CIM
• entradas digital
• salidas de relé
• entrada analógica (más de una función de bomba como medidor de energía)

Motor y controlador electrónico
MAGNA3 incorporata un motor síncrono de 4 polos de imán permanente(motor PM). Este tipo
de motor se caracteriza por una eficiencia superior que un motor convencional ásincrono de
hjaula de ardilla.
La velocidad de la bomba está controlada mediante un convertidor de frecuencia integrada.
Un sensor de presión diferenciañ y de temperatura se incorpora en la bomba.

Líquido:
Líquido bombeado: Agua de calefacción
Rango de temperatura del líquido: -10 .. 110 °C
Temp. líquido: 90 °C
Densidad: 965.3 kg/m³
Viscosidad cinemática: 1 mm2/s

Técnico:
Caudal real calculado: 18 m³/h
Altura resultante de la bomba: 8.01 m
Clase TF: 110
Homologaciones en placa: CE,VDE,EAC

Materiales:
Cuerpo hidráulico: Fundición

EN-GJL-250
ASTM A48-250B

Impulsor: PES 30 % FIBRA VIDRIO

Instalación:
Rango de temperaturas ambientes: 0 .. 40 °C
Presión de trabajo máxima: 10 bar
Tipo de brida: DIN
Diámetro de conexiones: DN 50
Presión: PN6/10
Distancia entre conexiones de aspiración y descarga: 280 mm

Datos eléctricos:
Potencia - P1: 22 .. 630 W
Consumo de corriente máximo: 0.23 .. 2.78 A
Frecuencia de alimentación: 50 Hz
Tensión nominal: 1 x 230 V
Grado de protección (IEC 34-5): X4D
Clase de aislamiento (IEC 85): F

Otros:
Etiqueta: Grundfos Blueflux
Energía (IEE): 0.18
Peso neto: 35.8 kg
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Posición Contar Descripción
Peso bruto: 43.5 kg
Volumen: 0.132 m3

3/11

 n° colegiat: 12370



Empresa: -
Creado Por: -
Teléfono: -
Fax: -
Datos: -

Impresión del WinCAPS Grundfos [2015.03.047]

97924480 MAGNA3 D 50-150 F 50 Hz
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MAGNA3 D 50-150 F, 1*230 V, 50Hz

Q = 18 m³/h
H = 8 m
n = 78 % / 3463 rpm
Líquido bombeado = Agua de calefacción
Temp. del líquido = 90 °C
Densidad = 965.3 kg/m³

Bomba+motor eta = 65.8 %
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P1 = 0.573 kW
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MAGNA3 D 50-150 F, 1*230 V, 50Hz

Q = 18 m³/h
H = 8 m
n = 78 % / 3463 rpm
Líquido bombeado = Agua de calefacción
Temp. del líquido = 90 °C
Densidad = 965.3 kg/m³

Bomba+motor eta = 65.8 %
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Descripción Valor

Información general:
Producto:: MAGNA3 D 50-150 F
Posición
Código:: 97924480
Número EAN:: 5710626495580

Técnico:
Altura máxima: 150 dm
Clase TF: 110
Homologaciones en placa: CE,VDE,EAC
Modelo: B

Materiales:
Cuerpo hidráulico: Fundición

EN-GJL-250
ASTM A48-250B

Impulsor: PES 30 % FIBRA VIDRIO

Instalación:
Rango de temperaturas ambientes: 0 .. 40 °C
Presión de trabajo máxima: 10 bar
Tipo de brida: DIN
Diámetro de conexiones: DN 50
Presión: PN6/10
Distancia entre conexiones de
aspiración y descarga:

280 mm

Líquido:
Rango de temperatura del líquido: -10 .. 110 °C
Viscosidad cinemática: 1 mm2/s

Datos eléctricos:
Potencia - P1: 22 .. 630 W
Consumo de corriente máximo: 0.23 .. 2.78 A
Frecuencia de alimentación: 50 Hz
Tensión nominal: 1 x 230 V
Grado de protección (IEC 34-5): X4D
Clase de aislamiento (IEC 85): F

Otros:
Etiqueta: Grundfos Blueflux
Energía (IEE): 0.18
Peso neto: 35.8 kg
Peso bruto: 43.5 kg
Volumen: 0.132 m3
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97924480 MAGNA3 D 50-150 F 50 Hz

Nota: Todas las unidades están en [mm] a menos que se establezcan otras.
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97924480 MAGNA3 D 50-150 F 50 Hz

¡Nota!Uds en [mm] a menos que otras estén expresadas
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97924480 MAGNA3 D 50-150 F 50 Hz
Entrada

General
Aplicación Calefacción
Área de aplicación Edificios

comerciales
Instalación Bomba circuladora

principal
Caudal (Q) 18 m³/h
Altura (H) 8 m

Sus requisitos
Líquido bombeado Agua de

calefacción
Temperatura mínima del líquido 20 °C
Temperatura del líquido en trabajo 90 °C
Temperatura máxima del líquido 100 °C
Presión de entrada mínima 1.5 bar
Caudal min. permitido 2 %

Modo de control
Modo de control Presión diferencial

constante
Convertidor de frecuencia Integrado

Edite Perfil de Carga
Temporada de calefacción 285 días
Perfil de consumo Explotación

estándar
Funcionamiento nocturno No
Consumo Q1 100.0 %
Consumo Q2 75.0 %
Consumo Q3 50.0 %
Consumo Q4 25.0 %
Consumo Q1 18 m³/h
Consumo Q2 13.5 m³/h
Consumo Q3 9 m³/h
Consumo Q4 4.5 m³/h
Tiempo T1 410 h/a
Tiempo T2 1026 h/a
Tiempo T3 2394 h/a
Tiempo T4 3010 h/a
Tiempo T5 0 h/a

Configuración
Bomba doble

Diseño de la bomba
Doble cabezal en línea con rotor
encapsulado

Sí

Doble cabezal en línea Sí

Condiciones de funcionamiento
Frecuencia 50 Hz
Fase 1 o 3
Límite min. de potencia para arranque
est./triang.

5.5 kW

tension 1 x 230 o 3 x 400 V

Temperatura ambiente 20 °C

Coste c. vida
¿Quiere hacer una comparación? Ninguna

comparación
¿Con qué nivel de detalle desea realizar el
análisis del coste de ciclo vital?

Análisis simple del
LCC

Resultado de la selección
Tipo MAGNA3 D 50-150 F
Cantidad 2
Motor
Caud 18 m³/h
Alt. 8.01 m
Entrad presión mín 1.07 bar ( 100 °C, contra la

atmosfera)
Pot. P1 0.573 kW
Bomb+motor Eta 65.8 % =Bomba Eta *motor Eta
Total Eta 65.8 % =Eta relativa punto de

trabajo
Consumo energía 2417 kWh/Año
Emisión CO2 1380 kg/Año
Prec. Bajo pedido
Precio+Costes energ. Bajo pedido /15Años
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MAGNA3 D 50-150 F, 1*230 V, 50Hz

Q = 18 m³/h
H = 8 m
n = 78 % / 3463 rpm
Líquido bombeado = Agua de calefacción
Temp. del líquido = 90 °C
Densidad = 965.3 kg/m³

Bomba+motor eta = 65.8 %
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P1 = 0.573 kW
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Ajustes de la lista de selección
Número max. por grupo de productos 2
Número máximo de resultados 8
Criterio de evaluación Índice preferencia
Incluir sol. más barata Sí
Precio de energía 0.15 €/kWh
Incremento del precio de la energía 6 %
Periodo ce cálculo 15 años

Perfil func.
1 2 3 4

Caud 100 75 50 25 %
Alt. 100 100 100 100 %
P1 0.573 0.46 0.364 0.279 kW
Total Eta 65.8 61.5 51.8 33.9 %
Time 410 1026 2394 3010 h/a
Consumo energía 235 472 871 838 kWh/Año
Cantidad 1 1 1 1
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Perfil carga
Q
[m3/h] 18,0

13,5

9,0

4,5

t
[h]

410 1.436 3.830 6.840

1 2 3 4
Caud 100 75 50 25 %
Alt. 100 100 100 100 %
P1 0.573 0.46 0.364 0.279 kW
Total Eta 65.8 61.5 51.8 33.9 %
Time 410 1026 2394 3010 h/a
Consumo energía 235 472 871 838 kWh/Año
Cantidad 1 1 1 1

Altura total 8 mH

Caudal requerido 18 m3/h
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Dados da encomenda:

Producto: MAGNA3 D 50-150 F
Cantidad: 1
Código prod.: 97924480

Total: Precio bajo pedido
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Posición Contar Descripción
1 TPE3 D 32-200-S A-F-A-BUBE

Código: 98438199

Bomba de una etapa, acoplamiento cerrado y voluta con puertos de aspiración y descarga en
línea de idéntico diámetro. Bomba doble de una etapa, acoplamiento cerrado y voluta con
puertos de aspiración y descarga en línea de idéntico diámetro. La bomba doble cuenta con dos
cabezales motores paralelos. El diseño de la bomba incluye un sistema de extracción superior
que facilita el desmontaje del cabezal motor (el motor, el cabezal de la bomba y el impulsor) con
fines de mantenimiento o reparación sin necesidad de desconectar las tuberías de la carcasa de
la bomba.

Cada cabezal motor está equipado con un cierre de fuelle de caucho no equilibrado. El cierre
mecánico satisface los requisitos establecidos por la norma EN 12756. La conexión de las
tuberías se lleva a cabo por medio de bridas DIN de PN 6/10 (normas EN 1092-2 e ISO 7005-2).

Cada cabezal está equipado con un motor síncrono de imanes permanentes, refrigerado por
ventilador y de idéntico tamaño. El motor incluye un convertidor de frecuencia y un controlador
PI en la caja de conexiones. Ello facilita el control variable y continuo de la velocidad del motor,
lo cual, a su vez, permite adaptar el rendimiento a un determinado conjunto de requisitos. La
eficiencia combinada del motor y el convertidor de frecuencia supera los requisitos del nivel de
eficiencia IE4, el máximo establecido para motores de velocidad fija por la norma IEC
60034-30-1, edición 1 (CD).

La bomba está equipada con un sensor de temperatura y presión diferencial.

Más información acerca del producto
La bomba es apta para aplicaciones que requieren control de la presión o la temperatura y
cuenta con los siguientes modos de control:

- AUTOADAPT. Esta función ajusta continuamente la curva de presión proporcional y
establece de forma automática la curva más eficiente para el sistema, sin comprometer la
demanda de confort en ningún caso.

- FLOWADAPT. Este modo de control combina la función AUTOADAPT con una función
de limitación del caudal. La bomba monitoriza continuamente el caudal para garantizar
que no se supere el caudal máximo deseado. Esto evita la necesidad de instalar una
válvula reductora independiente.

- Presión diferencial constante. La altura de la bomba se mantiene constante,
independientemente del caudal del sistema.

- Presión proporcional. La altura de la bomba aumenta de forma proporcional al caudal del
sistema para compensar las grandes pérdidas de presión en las tuberías de distribución.

- Temperatura constante. La temperatura de la tubería de retorno se mantiene constante.
Nota: Si la bomba se instala en la tubería de alimentación, deberá instalarse un sensor
de temperatura externo en la tubería de retorno del sistema.

- Temperatura diferencial constante. La temperatura diferencial se puede medir empleando
un sensor de temperatura diferencial o dos sensores de temperatura independientes.

- Curva constante. La bomba se puede ajustar para que funcione a una velocidad
constante y comprendida entre el 25 y el 100 % de la velocidad máxima.

El establecimiento de la comunicación inalámbrica entre los dos cabezales es rápido y sencillo.
Los cabezales de la bomba se pueden configurar para que funcionen en cascada, de forma
alternativa o en régimen de trabajo/espera.

El panel de control de la caja de conexiones del motor cuenta con una pantalla TFT de cuatro
pulgadas, pulsadores y un indicador Grundfos Eye.
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La pantalla permite acceder a todas las funciones de forma intuitiva y sencilla. Los pulsadores facilitan la
navegación a través de los menús y el acceso a los datos relacionados con la bomba y su rendimiento in
situ, así como el establecimiento del punto de ajuste necesario y los modos de funcionamiento "Mín.", "Máx."
o "Parada".

La comunicación con la bomba también es posible por medio del accesorio de control remoto
Grundfos GO Remote. El accesorio de control remoto, además, facilita el ajuste y la lectura de
parámetros como el "Valor actual", la "Velocidad", la "Potencia de entrada" y el "Consumo
energético" total.
El indicador Grundfos Eye del panel de control proporciona información visual acerca del estado
de la bomba:

- "Encendido": El motor se encuentra en funcionamiento (indicadores luminosos de color
verde girando) o en espera (indicadores luminosos de color verde estáticos).

- "Advertencia": El motor continúa en funcionamiento (indicadores luminosos de color
amarillo girando) o se ha detenido (indicadores luminosos de color amarillo estáticos).

- "Alarma": El motor se ha detenido (indicadores luminosos de color rojo intermitentes).

El producto ostenta la etiqueta Grundfos Blueflux®. Dicha etiqueta distingue los motores y
convertidores de frecuencia Grundfos de mayor eficiencia energética. Las soluciones Grundfos
Blueflux® satisfacen o exceden los requisitos legales establecidos por normas como la Directiva
EuP en sus niveles IE3 e IE4.

MEI=0.7 | MEI>0.7

Bomba
La carcasa y el cabezal de la bomba están tratados por cataforesis para mejorar su resistencia a
la corrosión.
El tratamiento por cataforesis incluye:
1) Limpieza basada en agentes alcalinos.
2) Pretratamiento con revestimiento de fosfato de zinc.
3) Tratamiento por cataforesis catódica (epoxi).
4) Secado de la capa de pintura a 200-250 °C.

1: Carcasa de la bomba
2: Impulsor
3: Anillo de cierre
4: Cabezal de la bomba/soporte del motor
5: Mangueta del eje

La bomba doble cuenta con dos cabezales motores paralelos. Una válvula de clapeta instalada
en el puerto de descarga común permite el paso del líquido bombeado e impide el reflujo de
líquido hacia el cabezal de la bomba cuando ésta no se encuentra en funcionamiento.
La carcasa de la bomba está dotada de un anillo de collar de acero inoxidable/PTFE sustituible
que minimiza la cantidad de líquido que se transfiere desde el lado de descarga del impulsor
hasta el lado de aspiración. El impulsor se encuentra fijado al eje con una tuerca.

La bomba está equipada con un cierre de fuelle de caucho no equilibrado con transmisión de
par a través del muelle y alrededor del fuelle. El fuelle evita que el cierre desgaste el eje e
impide que el movimiento axial se vea obstaculizado por la presencia de depósitos en el eje.
Cierre primario:
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Posición Contar Descripción
- Material del anillo del cierre giratorio: Carburo de tungsteno (WC)
- Material del asiento estacionario: Grafito de carbono impregnado con resina

Esta es una combinación de materiales de uso muy frecuente. Si el líquido bombeado contiene
partículas, es probable que las superficies del cierre se deterioren. Dadas las buenas
propiedades que presenta el grafito de carbono en relación con la lubricación, el cierre es apto
para el uso incluso en malas condiciones de lubricación (como las que suelen darse al tratar
agua caliente). En tales condiciones, no obstante, el desgaste del grafito de carbono afecta
negativamente a la vida útil del cierre.

Material del cierre secundario: EPDM (caucho de etileno-propileno)
El EPDM posee una excelente resistencia al agua caliente. El EPDM no es apto para el uso con
aceites minerales.

La circulación de líquido a través del conducto del tornillo de purga de aire garantiza la
lubricación y la refrigeración del cierre mecánico.
Las bombas dobles instaladas en tuberías horizontales deben equiparse con un purgador de
aire automático en la parte superior de la carcasa. El purgador de aire automático no se
suministra con la bomba.

El soporte del motor forma la conexión entre la carcasa de la bomba y el motor, y está equipado
con un tornillo de purga de aire manual que permite purgar la carcasa de la bomba y la cámara
del cierre mecánico. El cierre entre el soporte del motor y la carcasa de la bomba es una junta
tórica.
La parte central del soporte del motor está provista de cubiertas que protegen el eje y el
acoplamiento. La mangueta del eje de la bomba se sujeta directamente al eje del motor
empleando una llave y tornillos de fijación.

Motor
El motor es totalmente cerrado, cuenta con refrigeración por ventilador y sus principales
dimensiones se ajustan a las normas IEC y DIN. Las tolerancias eléctricas satisfacen los
requisitos establecidos por la norma IEC 60034.

El motor no precisa protección externa. La unidad de control del motor incorpora protección
contra los aumentos de temperatura lentos y rápidos (como aquellos que tienen lugar en
condiciones de sobrecarga constante y atasco).

La caja de conexiones contiene terminales que facilitan el establecimiento de las siguientes
conexiones:

- una entrada digital dedicada
- dos entradas analógicas (0(4)-20 mA, 0-10 V)
- una entrada digital configurable o salida de colector abierto
- sensor de temperatura y presión diferencial Grundfos (conectado de forma

independiente)
- alimentación de 24 V para los sensores
- dos salidas para relé de señal (contactos de libre potencial)
- los dos cabezales se pueden comunicar a través de una conexión GENIair inalámbrica o

GENI por cable
- interfaz para módulo fieldbus CIM de Grundfos

Datos técnicos

Líquido:
Líquido bombeado: Agua de calefacción
Rango de temperatura del líquido: 0 .. 120 °C
Temp. líquido: 90 °C
Densidad: 965.3 kg/m³
Viscosidad cinemática: 1 mm2/s
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Posición Contar Descripción
Técnico:
Velocidad para datos de bomba: 5200 rpm
Caudal real calculado: 11 m³/h
Altura resultante de la bomba: 14 m
Cierre: BUBE
Tolerencia de curva: ISO9906:2012 3B

Materiales:
Cuerpo hidráulico: Fundición
Impulsor: Composite PES/PP 30% GF

Instalación:
Temperatura ambiental máxima: 50 °C
Presión de trabajo máxima: 10 bar
Presión máxima a la temp. declarada: 10 bar /  120 °C
Tipo de brida: DIN
Diámetro de conexiones: DN 32
Presión: PN 6/10
Distancia entre conexiones de aspiración y descarga: 220 mm
Tamaño de la brida del motor: 56C

Datos eléctricos:
Tipo de motor: 80A
Clase eficiencia IE: NA
Potencia nominal - P2: 2 x 0.75 kW
Frecuencia de alimentación: 50 Hz
Tensión nominal: 3 x 380-500 V
Corriente nominal: 1,70-1,60 A
Cos phi - Factor de potencia: 0,82-0,66
Velocidad nominal: 480-5900 rpm
Eficiencia: 88,1%
Grado de protección (IEC 34-5): IP55
Clase de aislamiento (IEC 85): F

Otros:
Etiqueta: Grundfos Blueflux
Índice eficiencia mínima, MEI : 0.7
Estado ErP: Prod. independiente (directiva EuP)
Peso neto: 49.3 kg
Peso bruto: 62.6 kg
Volumen: 0.25 m3

4/11

 n° colegiat: 12370



Impresión del WinCAPS Grundfos [2015.03.047]

98438199 TPE3 D 32-200-S 50 Hz
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Descripción Valor

Información general:
Producto:: TPE3 D 32-200-S

A-F-A-BUBE
Posición
Código:: 98438199
Número EAN:: 5711495015497

Técnico:
Velocidad para datos de bomba: 5200 rpm
Caudal nominal: 13.4 m³/h
Altura nominal: 14.2 m
Altura máxima: 200 dm
Cierre: BUBE
Tolerencia de curva: ISO9906:2012 3B
Versión de la bomba: A
Modelo: A

Materiales:
Cuerpo hidráulico: Fundición
Impulsor: Composite PES/PP

30% GF
Código de material: A

Instalación:
Temperatura ambiental máxima: 50 °C
Presión de trabajo máxima: 10 bar
Presión máxima a la temp. declarada: 10 bar /  120 °C
Tipo de brida: DIN
Código de conexión: F
Diámetro de conexiones: DN 32
Presión: PN 6/10
Distancia entre conexiones de aspiración y
descarga:

220 mm

Tamaño de la brida del motor: 56C

Líquido:
Rango de temperatura del líquido: 0 .. 120 °C
Viscosidad cinemática: 1 mm2/s

Datos eléctricos:
Tipo de motor: 80A
Clase eficiencia IE: NA
Potencia nominal - P2: 2 x 0.75 kW
Frecuencia de alimentación: 50 Hz
Tensión nominal: 3 x 380-500 V
Corriente nominal: 1,70-1,60 A
Cos phi - Factor de potencia: 0,82-0,66
Velocidad nominal: 480-5900 rpm
Eficiencia: 88,1%
Grado de protección (IEC 34-5): IP55
Clase de aislamiento (IEC 85): F
Protección del motor: Sí
Motor Nº: 98362400

Paneles control:
Panel de control: HMI300 (gráfica)
Módulo función: FM200 (estándar)

Otros:
Etiqueta: Grundfos Blueflux
Índice eficiencia mínima, MEI : 0.7
Estado ErP: Prod. independiente

(directiva EuP)
Peso neto: 49.3 kg
Peso bruto: 62.6 kg
Volumen: 0.25 m3
Programa Nº: 98484846
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98438199 TPE3 D 32-200-S 50 Hz

Nota: Todas las unidades están en [mm] a menos que se establezcan otras.
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98438199 TPE3 D 32-200-S 50 Hz

¡Nota!Uds en [mm] a menos que otras estén expresadas
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98438199 TPE3 D 32-200-S 50 Hz
Entrada

General
Aplicación Calefacción
Área de aplicación Edificios

comerciales
Instalación Bomba circuladora

principal
Caudal (Q) 11 m³/h
Altura (H) 14 m

Sus requisitos
Líquido bombeado Agua de

calefacción
Temperatura mínima del líquido 20 °C
Temperatura del líquido en trabajo 90 °C
Temperatura máxima del líquido 100 °C
Presión de entrada mínima 1.5 bar
Caudal min. permitido 2 %

Modo de control
Modo de control Presión diferencial

constante
Convertidor de frecuencia Integrado

Edite Perfil de Carga
Temporada de calefacción 285 días
Perfil de consumo Explotación

estándar
Funcionamiento nocturno No
Consumo Q1 100.0 %
Consumo Q2 75.0 %
Consumo Q3 50.0 %
Consumo Q4 25.0 %
Consumo Q1 11 m³/h
Consumo Q2 8.3 m³/h
Consumo Q3 5.5 m³/h
Consumo Q4 2.8 m³/h
Tiempo T1 410 h/a
Tiempo T2 1026 h/a
Tiempo T3 2394 h/a
Tiempo T4 3010 h/a
Tiempo T5 0 h/a

Configuración
Bomba doble

Diseño de la bomba
Doble cabezal en línea con rotor
encapsulado

Sí

Doble cabezal en línea Sí

Condiciones de funcionamiento
Frecuencia 50 Hz
Fase 1 o 3
Límite min. de potencia para arranque
est./triang.

5.5 kW

tension 1 x 230 o 3 x 400 V

Temperatura ambiente 20 °C

Coste c. vida
¿Quiere hacer una comparación? Ninguna

comparación
¿Con qué nivel de detalle desea realizar el
análisis del coste de ciclo vital?

Análisis simple del
LCC

Ajustes de la lista de selección
Número max. por grupo de productos 2
Número máximo de resultados 8
Criterio de evaluación Índice preferencia
Incluir sol. más barata Sí

Resultado de la selección
Tipo TPE3 D 32-200-S
Cantidad 2
Motor 0.75 kW
Caud 11 m³/h
Alt. 14 m
Entrad presión mín 0.34 bar ( 100 °C, contra la

atmosfera)
Pot. P1 0.701 kW
Pot. P2 0.604 kW
BombaEta 66.5 %
Motor Eta 86.1 %
Bomb+motor Eta 57.3 % =Bomba Eta *motor Eta
Total Eta 57.3 % =Eta relativa punto de

trabajo
Consumo energía 3309 kWh/Año
Emisión CO2 1890 kg/Año
Prec. Bajo pedido
Precio+Costes energ. Bajo pedido /15Años
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Precio de energía 0.15 €/kWh
Incremento del precio de la energía 6 %
Periodo ce cálculo 15 años

Perfil func.
1 2 3 4

Caud 100 75 50 25 %
Alt. 100 100 100 100 %
P1 0.701 0.586 0.493 0.412 kW
Total Eta 57.3 51.5 40.7 24.4 %
Time 410 1026 2394 3010 h/a
Consumo energía 288 601 1181 1239 kWh/Año
Cantidad 1 1 1 1
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Perfil carga
Q
[m3/h]

11,0

8,3

5,5

2,8

t
[h]

410 1.436 3.830 6.840

1 2 3 4
Caud 100 75 50 25 %
Alt. 100 100 100 100 %
P1 0.701 0.586 0.493 0.412 kW
Total Eta 57.3 51.5 40.7 24.4 %
Time 410 1026 2394 3010 h/a
Consumo energía 288 601 1181 1239 kWh/Año
Cantidad 1 1 1 1

Altura total 14 mH

Caudal requerido 11 m3/h
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Posición Contar Descripción
1 TPE3 D 32-200-S A-F-A-BUBE

Código: 98438199

Bomba de una etapa, acoplamiento cerrado y voluta con puertos de aspiración y descarga en
línea de idéntico diámetro. Bomba doble de una etapa, acoplamiento cerrado y voluta con
puertos de aspiración y descarga en línea de idéntico diámetro. La bomba doble cuenta con dos
cabezales motores paralelos. El diseño de la bomba incluye un sistema de extracción superior
que facilita el desmontaje del cabezal motor (el motor, el cabezal de la bomba y el impulsor) con
fines de mantenimiento o reparación sin necesidad de desconectar las tuberías de la carcasa de
la bomba.

Cada cabezal motor está equipado con un cierre de fuelle de caucho no equilibrado. El cierre
mecánico satisface los requisitos establecidos por la norma EN 12756. La conexión de las
tuberías se lleva a cabo por medio de bridas DIN de PN 6/10 (normas EN 1092-2 e ISO 7005-2).

Cada cabezal está equipado con un motor síncrono de imanes permanentes, refrigerado por
ventilador y de idéntico tamaño. El motor incluye un convertidor de frecuencia y un controlador
PI en la caja de conexiones. Ello facilita el control variable y continuo de la velocidad del motor,
lo cual, a su vez, permite adaptar el rendimiento a un determinado conjunto de requisitos. La
eficiencia combinada del motor y el convertidor de frecuencia supera los requisitos del nivel de
eficiencia IE4, el máximo establecido para motores de velocidad fija por la norma IEC
60034-30-1, edición 1 (CD).

La bomba está equipada con un sensor de temperatura y presión diferencial.

Más información acerca del producto
La bomba es apta para aplicaciones que requieren control de la presión o la temperatura y
cuenta con los siguientes modos de control:

- AUTOADAPT. Esta función ajusta continuamente la curva de presión proporcional y
establece de forma automática la curva más eficiente para el sistema, sin comprometer la
demanda de confort en ningún caso.

- FLOWADAPT. Este modo de control combina la función AUTOADAPT con una función
de limitación del caudal. La bomba monitoriza continuamente el caudal para garantizar
que no se supere el caudal máximo deseado. Esto evita la necesidad de instalar una
válvula reductora independiente.

- Presión diferencial constante. La altura de la bomba se mantiene constante,
independientemente del caudal del sistema.

- Presión proporcional. La altura de la bomba aumenta de forma proporcional al caudal del
sistema para compensar las grandes pérdidas de presión en las tuberías de distribución.

- Temperatura constante. La temperatura de la tubería de retorno se mantiene constante.
Nota: Si la bomba se instala en la tubería de alimentación, deberá instalarse un sensor
de temperatura externo en la tubería de retorno del sistema.

- Temperatura diferencial constante. La temperatura diferencial se puede medir empleando
un sensor de temperatura diferencial o dos sensores de temperatura independientes.

- Curva constante. La bomba se puede ajustar para que funcione a una velocidad
constante y comprendida entre el 25 y el 100 % de la velocidad máxima.

El establecimiento de la comunicación inalámbrica entre los dos cabezales es rápido y sencillo.
Los cabezales de la bomba se pueden configurar para que funcionen en cascada, de forma
alternativa o en régimen de trabajo/espera.

El panel de control de la caja de conexiones del motor cuenta con una pantalla TFT de cuatro
pulgadas, pulsadores y un indicador Grundfos Eye.
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La pantalla permite acceder a todas las funciones de forma intuitiva y sencilla. Los pulsadores facilitan la
navegación a través de los menús y el acceso a los datos relacionados con la bomba y su rendimiento in
situ, así como el establecimiento del punto de ajuste necesario y los modos de funcionamiento "Mín.", "Máx."
o "Parada".

La comunicación con la bomba también es posible por medio del accesorio de control remoto
Grundfos GO Remote. El accesorio de control remoto, además, facilita el ajuste y la lectura de
parámetros como el "Valor actual", la "Velocidad", la "Potencia de entrada" y el "Consumo
energético" total.
El indicador Grundfos Eye del panel de control proporciona información visual acerca del estado
de la bomba:

- "Encendido": El motor se encuentra en funcionamiento (indicadores luminosos de color
verde girando) o en espera (indicadores luminosos de color verde estáticos).

- "Advertencia": El motor continúa en funcionamiento (indicadores luminosos de color
amarillo girando) o se ha detenido (indicadores luminosos de color amarillo estáticos).

- "Alarma": El motor se ha detenido (indicadores luminosos de color rojo intermitentes).

El producto ostenta la etiqueta Grundfos Blueflux®. Dicha etiqueta distingue los motores y
convertidores de frecuencia Grundfos de mayor eficiencia energética. Las soluciones Grundfos
Blueflux® satisfacen o exceden los requisitos legales establecidos por normas como la Directiva
EuP en sus niveles IE3 e IE4.

MEI=0.7 | MEI>0.7

Bomba
La carcasa y el cabezal de la bomba están tratados por cataforesis para mejorar su resistencia a
la corrosión.
El tratamiento por cataforesis incluye:
1) Limpieza basada en agentes alcalinos.
2) Pretratamiento con revestimiento de fosfato de zinc.
3) Tratamiento por cataforesis catódica (epoxi).
4) Secado de la capa de pintura a 200-250 °C.

1: Carcasa de la bomba
2: Impulsor
3: Anillo de cierre
4: Cabezal de la bomba/soporte del motor
5: Mangueta del eje

La bomba doble cuenta con dos cabezales motores paralelos. Una válvula de clapeta instalada
en el puerto de descarga común permite el paso del líquido bombeado e impide el reflujo de
líquido hacia el cabezal de la bomba cuando ésta no se encuentra en funcionamiento.
La carcasa de la bomba está dotada de un anillo de collar de acero inoxidable/PTFE sustituible
que minimiza la cantidad de líquido que se transfiere desde el lado de descarga del impulsor
hasta el lado de aspiración. El impulsor se encuentra fijado al eje con una tuerca.

La bomba está equipada con un cierre de fuelle de caucho no equilibrado con transmisión de
par a través del muelle y alrededor del fuelle. El fuelle evita que el cierre desgaste el eje e
impide que el movimiento axial se vea obstaculizado por la presencia de depósitos en el eje.
Cierre primario:
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Posición Contar Descripción
- Material del anillo del cierre giratorio: Carburo de tungsteno (WC)
- Material del asiento estacionario: Grafito de carbono impregnado con resina

Esta es una combinación de materiales de uso muy frecuente. Si el líquido bombeado contiene
partículas, es probable que las superficies del cierre se deterioren. Dadas las buenas
propiedades que presenta el grafito de carbono en relación con la lubricación, el cierre es apto
para el uso incluso en malas condiciones de lubricación (como las que suelen darse al tratar
agua caliente). En tales condiciones, no obstante, el desgaste del grafito de carbono afecta
negativamente a la vida útil del cierre.

Material del cierre secundario: EPDM (caucho de etileno-propileno)
El EPDM posee una excelente resistencia al agua caliente. El EPDM no es apto para el uso con
aceites minerales.

La circulación de líquido a través del conducto del tornillo de purga de aire garantiza la
lubricación y la refrigeración del cierre mecánico.
Las bombas dobles instaladas en tuberías horizontales deben equiparse con un purgador de
aire automático en la parte superior de la carcasa. El purgador de aire automático no se
suministra con la bomba.

El soporte del motor forma la conexión entre la carcasa de la bomba y el motor, y está equipado
con un tornillo de purga de aire manual que permite purgar la carcasa de la bomba y la cámara
del cierre mecánico. El cierre entre el soporte del motor y la carcasa de la bomba es una junta
tórica.
La parte central del soporte del motor está provista de cubiertas que protegen el eje y el
acoplamiento. La mangueta del eje de la bomba se sujeta directamente al eje del motor
empleando una llave y tornillos de fijación.

Motor
El motor es totalmente cerrado, cuenta con refrigeración por ventilador y sus principales
dimensiones se ajustan a las normas IEC y DIN. Las tolerancias eléctricas satisfacen los
requisitos establecidos por la norma IEC 60034.

El motor no precisa protección externa. La unidad de control del motor incorpora protección
contra los aumentos de temperatura lentos y rápidos (como aquellos que tienen lugar en
condiciones de sobrecarga constante y atasco).

La caja de conexiones contiene terminales que facilitan el establecimiento de las siguientes
conexiones:

- una entrada digital dedicada
- dos entradas analógicas (0(4)-20 mA, 0-10 V)
- una entrada digital configurable o salida de colector abierto
- sensor de temperatura y presión diferencial Grundfos (conectado de forma

independiente)
- alimentación de 24 V para los sensores
- dos salidas para relé de señal (contactos de libre potencial)
- los dos cabezales se pueden comunicar a través de una conexión GENIair inalámbrica o

GENI por cable
- interfaz para módulo fieldbus CIM de Grundfos

Datos técnicos

Líquido:
Líquido bombeado: Agua de calefacción
Rango de temperatura del líquido: 0 .. 120 °C
Temp. líquido: 90 °C
Densidad: 965.3 kg/m³
Viscosidad cinemática: 1 mm2/s

3/11

 n° colegiat: 12370



Impresión del WinCAPS Grundfos [2015.03.047]

Posición Contar Descripción
Técnico:
Velocidad para datos de bomba: 5200 rpm
Caudal real calculado: 11 m³/h
Altura resultante de la bomba: 14 m
Cierre: BUBE
Tolerencia de curva: ISO9906:2012 3B

Materiales:
Cuerpo hidráulico: Fundición
Impulsor: Composite PES/PP 30% GF

Instalación:
Temperatura ambiental máxima: 50 °C
Presión de trabajo máxima: 10 bar
Presión máxima a la temp. declarada: 10 bar /  120 °C
Tipo de brida: DIN
Diámetro de conexiones: DN 32
Presión: PN 6/10
Distancia entre conexiones de aspiración y descarga: 220 mm
Tamaño de la brida del motor: 56C

Datos eléctricos:
Tipo de motor: 80A
Clase eficiencia IE: NA
Potencia nominal - P2: 2 x 0.75 kW
Frecuencia de alimentación: 50 Hz
Tensión nominal: 3 x 380-500 V
Corriente nominal: 1,70-1,60 A
Cos phi - Factor de potencia: 0,82-0,66
Velocidad nominal: 480-5900 rpm
Eficiencia: 88,1%
Grado de protección (IEC 34-5): IP55
Clase de aislamiento (IEC 85): F

Otros:
Etiqueta: Grundfos Blueflux
Índice eficiencia mínima, MEI : 0.7
Estado ErP: Prod. independiente (directiva EuP)
Peso neto: 49.3 kg
Peso bruto: 62.6 kg
Volumen: 0.25 m3
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98438199 TPE3 D 32-200-S 50 Hz
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Descripción Valor

Información general:
Producto:: TPE3 D 32-200-S

A-F-A-BUBE
Posición
Código:: 98438199
Número EAN:: 5711495015497

Técnico:
Velocidad para datos de bomba: 5200 rpm
Caudal nominal: 13.4 m³/h
Altura nominal: 14.2 m
Altura máxima: 200 dm
Cierre: BUBE
Tolerencia de curva: ISO9906:2012 3B
Versión de la bomba: A
Modelo: A

Materiales:
Cuerpo hidráulico: Fundición
Impulsor: Composite PES/PP

30% GF
Código de material: A

Instalación:
Temperatura ambiental máxima: 50 °C
Presión de trabajo máxima: 10 bar
Presión máxima a la temp. declarada: 10 bar /  120 °C
Tipo de brida: DIN
Código de conexión: F
Diámetro de conexiones: DN 32
Presión: PN 6/10
Distancia entre conexiones de aspiración y
descarga:

220 mm

Tamaño de la brida del motor: 56C

Líquido:
Rango de temperatura del líquido: 0 .. 120 °C
Viscosidad cinemática: 1 mm2/s

Datos eléctricos:
Tipo de motor: 80A
Clase eficiencia IE: NA
Potencia nominal - P2: 2 x 0.75 kW
Frecuencia de alimentación: 50 Hz
Tensión nominal: 3 x 380-500 V
Corriente nominal: 1,70-1,60 A
Cos phi - Factor de potencia: 0,82-0,66
Velocidad nominal: 480-5900 rpm
Eficiencia: 88,1%
Grado de protección (IEC 34-5): IP55
Clase de aislamiento (IEC 85): F
Protección del motor: Sí
Motor Nº: 98362400

Paneles control:
Panel de control: HMI300 (gráfica)
Módulo función: FM200 (estándar)

Otros:
Etiqueta: Grundfos Blueflux
Índice eficiencia mínima, MEI : 0.7
Estado ErP: Prod. independiente

(directiva EuP)
Peso neto: 49.3 kg
Peso bruto: 62.6 kg
Volumen: 0.25 m3
Programa Nº: 98484846
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98438199 TPE3 D 32-200-S 50 Hz

Nota: Todas las unidades están en [mm] a menos que se establezcan otras.
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98438199 TPE3 D 32-200-S 50 Hz

¡Nota!Uds en [mm] a menos que otras estén expresadas
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98438199 TPE3 D 32-200-S 50 Hz
Entrada

General
Aplicación Calefacción
Área de aplicación Edificios

comerciales
Instalación Bomba circuladora

principal
Caudal (Q) 11 m³/h
Altura (H) 14 m

Sus requisitos
Líquido bombeado Agua de

calefacción
Temperatura mínima del líquido 20 °C
Temperatura del líquido en trabajo 90 °C
Temperatura máxima del líquido 100 °C
Presión de entrada mínima 1.5 bar
Caudal min. permitido 2 %

Modo de control
Modo de control Presión diferencial

constante
Convertidor de frecuencia Integrado

Edite Perfil de Carga
Temporada de calefacción 285 días
Perfil de consumo Explotación

estándar
Funcionamiento nocturno No
Consumo Q1 100.0 %
Consumo Q2 75.0 %
Consumo Q3 50.0 %
Consumo Q4 25.0 %
Consumo Q1 11 m³/h
Consumo Q2 8.3 m³/h
Consumo Q3 5.5 m³/h
Consumo Q4 2.8 m³/h
Tiempo T1 410 h/a
Tiempo T2 1026 h/a
Tiempo T3 2394 h/a
Tiempo T4 3010 h/a
Tiempo T5 0 h/a

Configuración
Bomba doble

Diseño de la bomba
Doble cabezal en línea con rotor
encapsulado

Sí

Doble cabezal en línea Sí

Condiciones de funcionamiento
Frecuencia 50 Hz
Fase 1 o 3
Límite min. de potencia para arranque
est./triang.

5.5 kW

tension 1 x 230 o 3 x 400 V

Temperatura ambiente 20 °C

Coste c. vida
¿Quiere hacer una comparación? Ninguna

comparación
¿Con qué nivel de detalle desea realizar el
análisis del coste de ciclo vital?

Análisis simple del
LCC

Ajustes de la lista de selección
Número max. por grupo de productos 2
Número máximo de resultados 8
Criterio de evaluación Índice preferencia
Incluir sol. más barata Sí

Resultado de la selección
Tipo TPE3 D 32-200-S
Cantidad 2
Motor 0.75 kW
Caud 11 m³/h
Alt. 14 m
Entrad presión mín 0.34 bar ( 100 °C, contra la

atmosfera)
Pot. P1 0.701 kW
Pot. P2 0.604 kW
BombaEta 66.5 %
Motor Eta 86.1 %
Bomb+motor Eta 57.3 % =Bomba Eta *motor Eta
Total Eta 57.3 % =Eta relativa punto de

trabajo
Consumo energía 3309 kWh/Año
Emisión CO2 1890 kg/Año
Prec. Bajo pedido
Precio+Costes energ. Bajo pedido /15Años
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Impresión del WinCAPS Grundfos [2015.03.047]

Precio de energía 0.15 €/kWh
Incremento del precio de la energía 6 %
Periodo ce cálculo 15 años

Perfil func.
1 2 3 4

Caud 100 75 50 25 %
Alt. 100 100 100 100 %
P1 0.701 0.586 0.493 0.412 kW
Total Eta 57.3 51.5 40.7 24.4 %
Time 410 1026 2394 3010 h/a
Consumo energía 288 601 1181 1239 kWh/Año
Cantidad 1 1 1 1
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Perfil carga
Q
[m3/h]

11,0

8,3

5,5

2,8

t
[h]

410 1.436 3.830 6.840

1 2 3 4
Caud 100 75 50 25 %
Alt. 100 100 100 100 %
P1 0.701 0.586 0.493 0.412 kW
Total Eta 57.3 51.5 40.7 24.4 %
Time 410 1026 2394 3010 h/a
Consumo energía 288 601 1181 1239 kWh/Año
Cantidad 1 1 1 1

Altura total 14 mH

Caudal requerido 11 m3/h
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Este catálogo tiene como objeto presentar a las diversas o  cinas técnicas y a las 
ingenierías de proyectos todas las informaciones relativas a los tubos preaislados 
fabricados por INPAL Industries. Contiene todos los datos necesarios para el estu-
dio, para la redacción de las especi  caciones de adquisición y para el montaje de 
una red e  ciente y rentable.

Este resumen de datos técnicos tiene sólo un valor indicativo e informativo. No 
constituye en modo alguno una oferta dirigida al cliente. Exclusivamente las Condi-
ciones Generales de Venta de la sociedad INPAL Industries pueden ser cali  cadas 
como documento contractual de la sociedad.

Así pues, las informaciones proporcionadas a continuación, pueden estar sujetas 
a modi  caciones en cualquier momento y sin preaviso en función del resultado de 
las investigaciones en curso que tienen el objetivo de mejorar la calidad de nues-
tros productos.

Sin embargo, les recordamos que la optimización de la vida útil y la rentabilidad 
de una red de calor dependen de su proyecto y de su instalación que deben ser 
respectivamente realizados por la o  cina técnica y por el montador, de acuerdo 
con las reglas del arte.

En consecuencia, el montador y el gestor de la red tienen la plena y entera respon-
sabilidad del buen funcionamiento de la misma y de la compatibilidad de los pro-
ductos de la sociedad INPAL Industries según las condiciones especí  cas de uso.
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INPAL
Los cambios demográ  cos, la escasez de recursos globales de petróleo, el consecuente au-
mento de los precios del carburante, la legislación restrictiva en términos de emisiones de 
carbono y la migración de las poblaciones de las áreas rurales a la ciudad, han contribuido 
a la creación  de soluciones e  caces y económicas para reducir las emisiones de CO2.

En respuesta a estos desafíos, muchas naciones han adoptado nuevas políticas ambien-
tales dirigidas a combatir los cambios climáticos e INPAL Industries es parte de este im-
portante reto del siglo XXI.

INPAL Industries se ha convertido en uno de los principales actores europeos en el sector 
de los tubos preaislados, ofreciendo soluciones  para una red de calor a un coste sostenible 
para sus abonados y para sus inversores. Durante un periodo de más de 30 años y con 
más de 10.000 Km de tubos suministrados, INPAL Industries ha ofrecido sus conocimien-
tos para optimizar el uso de la energía y estudiado los trazados de las canalizaciones para 
permitir importantes ahorros a sus clientes.

La red de distribución de energía es un aspecto fundamental en un proyecto de Red de Calor 
y/o de Frío. Porque la central energética (CHP, Biomasa, Geotérmica o Solar) es una parte 
importante del proceso decisorio y los trabajos relativos a la red de distribución pueden 
generar mucho trabajo en fase de proyecto, sobretodo si se trata de viejos cascos urbanos 
más que de zonas de nueva urbanización. INPAL Industries tiene una larga experiencia de 
colaboraciones con las autoridades locales así como con las sociedades energéticas.

Nuestros 3 productos principales cubren un amplio margen de temperaturas de funciona-
miento que nos permite ofrecer las soluciones más aptas para cada tipo de problema.

Además está disponible un sistema de detección de fugas.

Con sus dos fábricas en Sens (Sur de Paris) y en Creutzwald (cerca de Luxemburgo), INPAL 
Industries está en el centro de Europa y puede ofrecer soluciones alternativas para reducir 
el impacto ecológico ligado al transporte.

INPAL Industries es única. Nos diferenciamos de nuestros competidores ofreciendo nuestro 
asesoramiento en fase de proyecto y de montaje y estamos orgullosos de ser particular-
mente activos durante la realización de la obra, suministrando piezas especiales en un 
corto plazo de entrega.

TUBO FLEXIBLE: ISOPAL

Temperatura: de 5º C a 
90º C
De DN25 a DN110
Tubo de servicio indivi-
dual y doble.
Aislamiento con inyec-
ción de poliuretano.
Funda exterior de PEBD.

TUBO RIGIDO: POLYURETUB

Temperatura: de -50º C a 
148º C
De DN20 a DN1000
Tubo de servicio individual.
Aislamiento con inyección de 
poliuretano con aditivo de ci-
clopentano.
Funda exterior PEAD.  

ALTAS TEMPERATURAS: TUCAL

Temperatura: hasta 450º C
De DN20 a DN500
Sistema de doble envoltura de 
acero.
Aislamiento con lana de roca y 
cámara de aire.
Funda exterior de acero reves-
tido PE.

- 50° C + 450° C
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CALIDAD
Desde hace muchos años, los productos INPAL Industries gozan de un éxito creciente en 
numerosos países. El perfecto control de las técnicas de producción, la experiencia de su 
o  cina técnica y la prestación del servicio de asistencia en obra, contribuyen fuertemente 
en la calidad de los productos y servicios de INPAL Industries, construyendo de este modo 
el éxito de la marca. Los más importantes gestores de las redes de calor o de frío, deposi-
tan su con  anza en INPAL Industries.

Mediante las certi  caciones ISO 9001, válidas para todas nuestras  liales y de las audito-
rias efectuadas regularmente por TÜV Saarland, garantizamos una calidad permanente de 
nuestros productos. Respetamos escrupulosamente todo el conjunto de normativas para la 
protección de los productos hasta su comercialización.

Los productos INPAL Industries están fabricados respetando las siguientes Normas Euro-
peas:

EN 253 para los tubos preaislados
EN 448 para los empalmes
EN 488 para las válvulas
EN 489 para las conexiones
En 14419 para el sistema de alarma
EN 13941 para los proyectos y los cálculos.

Nuestra organización se caracteriza por una política de mejora continua que se traduce a 
través de nuestra voluntad de suministrar productos siempre más competitivos y de per-
feccionar nuestras prestaciones de servicio. Esto nos permite mantener un nivel de reac-
tividad muy apreciado por nuestros clientes. Su satisfacción, mediante un preciso control 
del proceso de calidad, es el objetivo principal de nuestra sociedad.

MEDIO AMBIENTE
Hoy es de interés general reducir las emisiones de CO2 y todos e INPAL Industries tienen 
la responsabilidad de participar de esta misión. Nos apuntamos a introducir todas las me-
didas posibles para utilizar materiales ecocompatibles durante nuestro proceso productivo.
Todas nuestras espumas aislantes están exentas de CFC. Reciclamos todos nuestros mate-
riales sobrantes de los distintos lugares productivos: esto nos permite mantener el elevado 
estándar cualitativo de la ISO 9001 así como de la certi  cación vigente ISO 14001.
INPAL Industries utiliza tecnología IT para controlar la totalidad del proceso de desarrollo, 
producción, acopio e instalación de nuestros productos y minorizar de esta manera el im-
pacto ambiental. Este acercamiento garantiza una mejora constante del servicio a nuestros 
clientes.
Sin embargo, no se trata sólo de nuestra misión. Es también la suya y debemos compartir 
ideas, conceptos, soluciones para ser, juntos, parte de esta misión global del siglo XXI.
El calor y el frío no son sólo un ejercicio  nanciero, sino la mejor solución para garantizar 
energía limpia para las generaciones futuras.
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POLYURETUB
DATOS TECNICOS
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Tubo Acero

Aislamiento
estándar Aislamiento + Aislamiento + +

Funda ext. Funda ext. Funda ext.

DN Ø Ext. Espesor Ø Ext. Espesor Ø Ext. Espesor Ø Ext. Espesor

mm mm mm mm mm mm mm mm mm

20 26,9 2,0 90 3,0 110 3 125 3,0

25 33,7 2,6 90 3,0 110 3 125 3,0

32 42,4 2,6 110 3,0 125 3 140 3,0

40 48,3 2,6 110 3,0 125 3 140 3,0

50 60,3 2,9 125 3,0 140 3 160 3,0

65 76,1 2,9 140 3,0 160 3 180 3,0

80 88,9 3,2 160 3,0 180 3 200 3,2

100 114,3 3,6 180 3,0 225 3,5 250 3,6

100 114,3 3,6 200 3,2 225 3,5 250 3,6

125 139,7 3,6 200 3,2 250 3,6 280 4,4

125 139,7 3,6 225 3,5* 250 3,6 280 4,4

150 168,3 4,0 250 3,6* 280 4,4 315 4,5

200 219,1 4,5 315 4,5* 355 5,1 400 5,7

250 273,0 5,0 355 5,1* 450 7 500 7,8

250 273,0 5,0 400 5,7* 450 7 500 7,8

300 323,9 5,6 400 5,7* 500 7,8 560 8,8

300 323,9 5,6 450 7,0* 500 7,8 560 8,8

350 355,6 5,6 450 7,0* 560 8,8 630 9,8

350 355,6 5,6 500 7,8* 560 8,8 630 9,8

400 406,4 6,3 500 7,8* 630 9,8 710 11,1

400 406,4 6,3 560 8,8* 630 9,8 710 11,1

450 457,0 6,3 560 8,8* 630 9,8 710 11,1

500 508,0 6,3 630 9,8* 710 11,1 800 12,5

600 610,0 7,1 710 11,1* 800 12,5 900 14,0

700 711,0 8,0 900 14,0* Bajo pedido

800 813,0 8,8 1000 15,6* Bajo pedido

900 914,0 10,0 1100 Bajo pedido

1000 1016,0 11,0 1200 Bajo pedido
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Aislamiento

* Nos reservamos el derecho de fabricar en todo momento con espesores mínimos reque-
ridos por la EN253, sin noti  cación previa.
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Tubo Acero Funda Tubo Preaislado

DN Ø Ext. 1 Ø Ext. 2 Long. L Peso Contenido
de agua

mm mm mm m kg / m l / m

20 26,9 90 6 2 , 5 0,4

25 33,7 90 6 2 , 9 0,7

32 42,4 110 12 4 , 2 1,1

40 48,3 110 12 4 , 5 1,5

50 60,3 125 12 6 , 1 2,3

65 76,1 140 12 8 , 2 3,9

80 88,9 160 12 9 , 8 5,3

100 114,3 180 12 12 , 9 9,0

100 114,3 200 12 13 , 6 9,0

125 139,7 200 12 15 , 0 13,8

125 139,7 225 12 16 , 1 13,8

150 168,3 250 12 20 , 9 20,2

200 219,1 315 12 33 , 0 34,7

250 273,1 355 12 42 , 7 54,4

300 323,9 400 12 55 , 3 76,8

300 323,9 450 12 59 , 6 76,8

350 355,6 450 12 62 , 6 93,2

350 355,6 500 12 67 , 8 93,2

400 406,4 500 12 81 , 7 121,8

450 457,0 560 12 91 , 5 155,1

500 508,0 630 12 106 , 0 192,8

600 610,0 710 12 137 , 0 278,8

700 711,0 900 12 196 , 0 379,4

800 813,0 1000 12 243 , 0 496,9

900 Bajo pedido

1000 Bajo pedido
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Tubos Rectos
Según EN 253
Tubos acero soldado según EN 10217-1, 10217-2, 10217-5*.
Tubos acero sin soldadura según EN 10216-2*.
*Unas clases equivalentes se pueden proponer según el tipo y el 
diámetro de los tubos.
Temperatura máxima de servicio + 120 °C
Extremos lisos para soldar por testa
Dos extremos de tubo de acero no aislados: longitud = 150 mm
Cables de alarma Brandes o Nórdico colocados a las 10h10, bajo 
pedido. Ø1

L

Ø2

Las características de los tubos corresponden a un uso estándar. INPAL Industries puede 
proponer otros tipos de productos para responder a exigencias de pliegos de condiciones 
particulares (aislamiento o funda más espesa).
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Tubo Acero Funda Codos preaislado

DN Ø Ext. 1 Ø Ext. 2 Radio Brazo 90° Peso 90° 
indicativo Brazo 45° Peso 45° 

indicativo

mm mm mm mm m kg/ud. m kg/ud.

20 26 ,9 90 a100,0 1,0 x 1,0 6 1,0 x 1,0 5

25 33 ,7 90 a140,0 1,0 x 1,0 7 1,0 x 1,0 6

32 42 ,4 110 a160,0 1,0 x 1,0 8 1,0 x 1,0 8

40 48 ,3 110 a190,0 1,0 x 1,0 11 1,0 x 1,0 9

50 60 ,3 125 a250,0 1,0 x 1,0 11 1,0 x 1,0 11

65 76 ,1 140 a250,0 1,0 x 1,0 15 1,0 x 1,0 15

80 88 ,9 160 a270,0 1,0 x 1,0 19 1,0 x 1,0 18

100 114 ,0 180 a285,0 1,0 x 1,0 26 1,0 x 1,0 25

100 114 ,0 200 a190,0 1,0 x 1,0 28 1,0 x 1,0 27

125 140 ,0 200 a229,0 1,0 x 1,0 29 1,0 x 1,0 20

125 140 ,0 225 a305,0 1,0 x 1,0 31 1,0 x 1,0 21

150 168 ,0 250 a381,0 1,0 x 1,0 40 1,0 x 1,0 28

200 219 ,0 315 a381,0 1,0 x 1,0 58 1,0 x 1,0 42

250 243 ,0 355 a457,0 1,0 x 1,0 76 1,0 x 1,0 57

300 324 ,0 400 a457,0 1,0 x 1,0 97 1,0 x 1,0 75

300 324 ,0 450 a533,0 1,0 x 1,0 105 1,0 x 1,0 82

350 356 ,0 450 a533,0 1,0 x 1,0 110 1,0 x 1,0 92

350 356 ,0 500 a610,0 1,0 x 1,0 119 1,0 x 1,0 100

400 406 ,0 500 a610,0 1,0 x 1,0 138 1,0 x 1,0 118

450 457 ,0 560 a686,0 1,0 x 1,0 152 1,0 x 1,0 137

500 508 ,0 630 a762,0 1,1 x 1,1 177 1,0 x 1,0 173

600 610 ,0 710 a914,0 1,3 x 1,3 336 1,0 x 1,0 263

700 711 ,0 900 1067,0 1,4 x 1,4 489 1,0 x 1,0 401

800 813 ,0 1000 1219,0 1,6 x 1,6 670 1,0 x 1,0 515

900 Bajo pedido

1000 Bajo pedido
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L

Ø1
Ø2

Codos

Ángulos estándar 3D: 90° y 45°
Según EN 448
Diferentes ángulos bajo pedido.
Cada extremo del caloportador no está aislado en una longitud 
de 150 mm.
Las fundas PEAD de los accesorios están soldadas en fábrica.
Cables de alarma Brandes o Nórdico colocados a las 10h10, 
bajo pedido.

Unas longitudes particulares de brazos se pueden fabricar bajo pedido.
Los codos también están disponibles con brazos alargados de un lado para las entradas en 
edi  cios, y para las eses o las liras de dilatación.
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Tubo Acero Funda Codos preaislado

DN Ø Ext. 1 Ø Ext. 2 Radio Brazo 90° Peso 90° 
indicativo Brazo 45° Peso 45° 

indicativo

mm mm mm mm m kg / ud. m kg / ud.

20 a26,9 90 100,0 1,0 x 1,0 6 1,0 x 1,0 5

25 a33,7 90 140,0 1,0 x 1,0 7 1,0 x 1,0 6

32 a42,4 110 160,0 1,0 x 1,0 8 1,0 x 1,0 8

40 a48,3 110 190,0 1,0 x 1,0 11 1,0 x 1,0 9

50 a60,3 125 250,0 1,0 x 1,0 11 1,0 x 1,0 11

65 a76,1 140 250,0 1,0 x 1,0 15 1,0 x 1,0 15

80 a88,9 160 270,0 1,0 x 1,0 19 1,0 x 1,0 18

100 114,3 180 285,0 1,0 x 1,0 26 1,0 x 1,0 25

100 114,3 200 311,5 1,0 x 1,0 28 1,0 x 1,0 27

125 139,7 200 349,2 1,0 x 1,0 30 1,0 x 1,0 22

125 139,7 225 349,2 1,0 x 1,0 31 1,0 x 1,0 22

150 168,3 250 420,7 1,0 x 1,0 41 1,0 x 1,0 30

200 219,1 315 507,0 1,0 x 1,0 60 1,0 x 1,0 45

250 273,1 355 650,0 1,3 x 1,3 80 1,15 x 1,15 60

300 323,9 400 775,0 1,5 x1,5 105 1,35 x 1,35 82

300 323,9 450 775,0 1,5 x 1,5 115 1,35 x 1,35 90

350 355,6 450 850,0 1,6 x 1,6 132 1,4 x 1,4 112

350 355,6 500 850,0 1,6 x1,6 143 1,4 x 1,4 120

400 406,4 500 970,0 1,6 x 1,6 183 1,4 x 1,4 160

450 457,0 560 1122,0 1,4 x 1,4 239 1,0 x 1,0 216

500 508,0 630 1245,0 1,6 x 1,6 302 1,6 x 1,6 290

600 610,0 710 1525,0 1,9 x 1,9 510 1,0 x 1,0 398

700 711,0 900 1778,0 2,1 x 2,1 781 1,1 x 1,1 640

800 813,0 1000 2033,0 2,4 x 2,4 1062 1,2 x 1,2 807

900 Bajo pedido

1000 Bajo pedido

13
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Ø1
Ø2
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Codos

Ángulos 5D: 90° y 45°
Según EN 448
Diferentes ángulos bajo pedido.
Cada extremo del caloportador no está aislado en una longitud 
de 150 mm.
Las fundas PEAD de los accesorios están soldadas en fábrica.
Cables de alarma Brandes o Nórdico colocados a las 10h10, 
bajo pedido. Unas longitudes particulares de brazos se pueden 
fabricar bajo pedido.
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Tubo Acero Funda Te Igual Preaislada

DN Ø Ext. Ø Ext. Long.
principal L

Long. Brazo 
l

Long. entre ejes 
H

Peso 
Indicativo

mm mm mm m m m kg/ud.

20 x 20 a26,9 90 1,0 1,0 0,14 5

25 x 25 a33,7 90 1,0 1,0 0,14 6

32 x 32 a42,4 110 1,0 1,0 0,16 9

40 x 40 a48,3 110 1,0 1,0 0,16 9

50 x 50 a60,3 125 1,0 1,0 0,18 13

65 x 65 a76,1 140 1,0 1,0 0,19 17

80 x 80 a88,9 160 1,0 1,0 0,21 20

100 x 100 114,3 180 1,0 1,0 0,23 27

100 x 100 114,3 200 1,0 1,0 0,25 29

125 x 125 139,7 200 1,0 1,0 0,25 36

125 x 125 139,7 225 1,0 1,0 0,28 41

150 x 150 168,3 250 1,0 1,0 0,30 50

200 x 200 219,1 315 1,1 1,0 0,37 76

250 x 250 273,1 355 1,1 1,0 0,41 100

300 x 300 323,9 400 1,1 1,0 0,45 132

300 x 300 323,9 450 1,2 1,0 0,50 147

350 x 350 355,6 450 1,2 1,0 0,50 158

350 x 350 355,6 500 1,2 1,0 0,55 170

400 x 400 406,4 500 1,2 1,1 0,55 218

450 x 450 457,0 560 1,3 1,1 0,61 258

500 x 500 508,0 630 1,4 1,3 0,68 333

600 x 600 610,0 710 1,5 1,5 0,76 518

700 x 700 711,0 900 1,6 1,7 0,95 792

800 x 800 813,0 1000 1,7 1,9 1,05 1065

900 x 900 Bajo pedido

1000 x 1000 Bajo pedido
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H

L l

Tes con salto 45° 
Según EN 448
Las Tes son prefabricadas en fábrica y se pueden entregar to-
das las combinaciones de la Te igual a una reducción de DN 20 
como mínimo.
Cada extremo del caloportador no está aislado en una longitud 
de 150 mm.
Las fundas PEAD de los accesorios están soldadas en fábrica.
Cables de alarma Brandes o Nórdico colocados a las 10h10, 
bajo pedido.
Se pueden fabricar longitudes particulares de derivación.
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Derivación

Tubería principal

20 25 32 40 50 65 80 100 100 125 125 150 200

90 90 110 110 125 140 160 180 200 200 225 250 315

L x l L x l L x l L x l L x l L x l L x l L x l L x l L x l L x l L x l L x l

20 90

25 90

32 110

40 110

50 125

65 140

80 160

100 180

100 200

125 200

125 225

Derivación

250 300 300 350 350 400 450 500 600 700 800

355 400 450 450 500 500 560 630 710 900 1000

L x l L x l L x l L x l L x l L x l L x l L x l L x l L x l L x l

20 90

25 90

32 110

40 110

50 125

65 140

80 160

100 180

100 200

125 200

125 225

150 250

200 315 1,2 x 1,0 1,2 x 1,0 1,2 x 1,0 1,1 x 1,0 1,1 x 1,0 1,1 x 1,0 1,1 x 1,0 1,1 x 1,0 1,1 x 1,0 1,1 x 1,0 1,1 x 1,1

250 355 1,2 x 1,0 1,2 x 1,0 1,1 x 1,0 1,1 x 1,0 1,1 x 1,0 1,1 x 1,0 1,1 x 1,0 1,1 x 1,1 1,1 x 1,1 1,1 x 1,1

300 400 1,1 x 1,0 1,1 x 1,0 1,1 x 1,0 1,1 x 1,0 1,1 x 1,1 1,1 x 1,1 1,1 x 1,1 1,1 x 1,1

300 450 1,2 x 1,0 1,2 x 1,0 1,2 x 1,0 1,2 x 1,0 1,2 x 1,0 1,2 x 1,0 1,2 x 1,2 1,2 x 1,2

350 450 1,2 x 1,1 1,2 x 1,1 1,2 x 1,1 1,2 x 1,1 1,2 x 1,3 1,2 x 1,3

350 500 1,2 x 1,1 1,2 x 1,1 1,2 x 1,1 1,2 x 1,1 1,2 x 1,2 1,2 x 1,3

400 500 1,2 x 1,1 1,2 x 1,2 1,2 x 1,2 1,2 x 1,3 1,2 x 1,3

450 560 1,3 x 1,2 1,3 x 1,2 1,3 x 1,3 1,3 x 1,4

500 630 1,4 x 1,4 1,4 x 1,5 1,4 x 1,5

600 710 1,5 x 1,6 1,5 x 1,6

700 900 1,6 x 1,8
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Gama de Tes Reducidas

1,0 x 1,0
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Tubo Acero Funda Te Preaislado

DN Ø Ext. Ø Ext. Long.
principal L

Long. entre 
ejes h Altura total H Peso 

Indicativo

mm mm mm m m m kg/ud.

20 x 20 a26,9 90 1,0 0,24 0,33 4

25 x 25 a33,7 90 1,0 0,24 0,33 5

32 x 32 a42,4 110 1,0 0,26 0,37 7

40 x 40 a48,3 110 1,0 0,26 0,37 7

50 x 50 a60,3 125 1,0 0,28 0,40 10

65 x 65 a76,1 140 1,0 0,29 0,43 14

80 x 80 a88,9 160 1,0 0,31 0,47 17

100 x 100 114,3 180 1,0 0,34 0,51 23

100 x 100 114,3 200 1,0 0,35 0,55 24

125 x 125 139,7 200 1,1 0,39 0,60 34

125 x 125 139,7 225 1,1 0,40 0,63 36

150 x 150 168,3 250 1,2 0,45 0,70 52

200 x 200 219,1 315 1,4 0,56 0,88 90

250 x 250 273,1 355 1,5 0,66 1,00 132

300 x 300 323,9 400 1,7 0,76 1,16 198

300 x 300 323,9 450 1,7 0,78 1,20 211

350 x 350 355,6 450 1,8 0,86 1,31 245

350 x 350 355,6 500 1,8 0,88 1,34 262

400 x 400 406,4 500 2,0 0,96 1,46 359

450 x 450 457,0 560 2,1 1,07 1,62 434

500 x 500 508,0 630 2,3 1,18 1,80 552

600 x 600 610,0 710 2,6 1,37 2,08 894

700 x 700 711,0 900 2,9 1,62 2,51 1401

800 x 800 813,0 1000 3,2 1,82 2,83 1879

900 x 900 Bajo pedido

1000 x 1000 Bajo pedido

16
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Tes Paralelas
Según EN 448
Las Tes son prefabricadas en fábrica y se pueden entregar 
todas las combinaciones de la Te igual a una reducción de DN 
20 como mínimo.
Cada extremo del caloportador no está aislado en una longi-
tud de 150 mm.
Las fundas PEAD de los accesorios están soldadas en fábrica.
Cables de alarma Brandes o Nórdico colocados a las 10h10, 
bajo pedido.
Se pueden fabricar unas longitudes particulares de deriva-
ción.
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Derivación

Tubería principal
25 32 40 50 65 80 100 100 125 125 150

90 110 110 125 140 160 180 200 200 225 250

L x h L x h L x h L x h L x h L x h L x h L x h L x h L x h L x h

20 90 1,0x0,24 1,0x0,25 1,0x0,25 1,0x0,26 1,0x0,27 1,0x0,28 1,0x0,29 1,0x0,30 1,0x0,30 1,0x0,31 1,0x0,32

25 90 1,0x0,25 1,0x0,25 1,0x0,26 1,0x0,27 1,0x0,28 1,0x0,29 1,0x0,30 1,0x0,30 1,0x0,31 1,0x0,32

32 110 1,0x0,26 1,0x0,27 1,0x0,28 1,0x0,29 1,0x0,30 1,0x0,31 1,0x0,31 1,0x0,32 1,0x0,33

40 110 1,0x0,27 1,0x0,28 1,0x0,29 1,0x0,30 1,0x0,31 1,0x0,31 1,0x0,32 1,0x0,33

50 125 1,0x0,28 1,0x0,29 1,0x0,30 1,0x0,31 1,0x0,31 1,0x0,33 1,0x0,34

65 140 1,0x0,30 1,0x0,31 1,0x0,32 1,0x0,32 1,0x0,33 1,0x0,35

80 160 1,0x0,32 1,0x0,33 1,0x0,33 1,0x0,34 1,0x0,36

100 180 1,0x0,35 1,0x0,37 1,0x0,38

100 200 1,0x0,35 1,0x0,37 1,0x0,38

125 200 1,1x0,42

125 225 1,1x0,42

Derivación

200 250 300 300 350 350 400 450 500 600 700 800

315 355 400 450 450 500 500 560 630 710 900 1000

L x h L x h L x h L x h L x h L x h L x h L x h L x h L x h L x h L x h

20 90 1,0x0,35 1,0x0,37 1,0x0,4 1,0x0,42 1,0x0,42 1,0x0,45 1,0x0,45 1,0x0,48 1,0x0,51 1,0x0,55 1,0x0,65 1,0x0,70

25 90 1,0x0,35 1,0x0,37 1,0x0,4 1,0x0,42 1,0x0,42 1,0x0,45 1,0x0,45 1,0x0,48 1,0x0,51 1,0x0,55 1,0x0,65 1,0x0,70

32 110 1,0x0,36 1,0x0,38 1,0x0,41 1,0x0,43 1,0x0,43 1,0x0,46 1,0x0,46 1,0x0,49 1,0x0,52 1,0x0,56 1,0x0,66 1,0x0,71

40 110 1,0x0,36 1,0x0,38 1,0x0,41 1,0x0,43 1,0x0,43 1,0x0,46 1,0x0,46 1,0x0,49 1,0x0,52 1,0x0,56 1,0x0,66 1,0x0,71

50 125 1,0x0,37 1,0x0,39 1,0x0,41 1,0x0,44 1,0x0,44 1,0x0,46 1,0x0,46 1,0x0,49 1,0x0,53 1,0x0,57 1,0x0,66 1,0x0,71

65 140 1,0x0,38 1,0x0,4 1,0x0,42 1,0x0,45 1,0x0,45 1,0x0,47 1,0x0,47 1,0x0,5 1,0x0,54 1,0x0,58 1,0x0,67 1,0x0,72

80 160 1,0x0,39 1,0x0,41 1,0x0,43 1,0x0,46 1,0x0,46 1,0x0,48 1,0x0,48 1,0x0,51 1,0x0,55 1,0x0,59 1,0x0,68 1,0x0,73

100 180 1,0x0,41 1,0x0,43 1,0x0,45 1,0x0,48 1,0x0,48 1,0x0,5 1,0x0,5 1,0x0,53 1,0x0,57 1,0x0,61 1,0x0,7 1,0x0,75

100 200 1,0x0,41 1,0x0,43 1,0x0,45 1,0x0,48 1,0x0,48 1,0x0,5 1,0x0,5 1,0x0,53 1,0x0,57 1,0x0,61 1,0x0,7 1,0x0,75

125 200 1,1x0,45 1,1x0,47 1,1x0,49 1,1x0,52 1,1x0,52 1,1x0,54 1,1x0,54 1,1x0,57 1,1x0,61 1,1x0,65 1,1x0,74 1,1x0,79

125 225 1,1x0,45 1,1x0,47 1,1x0,49 1,1x0,52 1,1x0,52 1,1x0,54 1,1x0,54 1,1x0,57 1,1x0,64 1,1x0,65 1,1x0,74 1,1x0,79

150 250 1,2x0,49 1,2x0,51 1,2x0,53 1,2x0,56 1,2x0,56 1,2x0,58 1,2x0,58 1,2x0,61 1,2x0,72 1,2x0,68 1,2x0,78 1,2x0,83

200 315 1,4x0,58 1,4x0,61 1,4x0,63 1,4x0,63 1,4x0,66 1,4x0,66 1,4x0,69 1,4x0,8 1,4x0,76 1,4x0,86 1,4x0,91

250 355 1,5x0,68 1,5x0,71 1,5x0,71 1,5x0,73 1,5x0,73 1,5x0,76 1,5x0,87 1,5x0,84 1,5x0,93 1,5x0,98

300 400 1,7x0,78 1,7x0,81 1,7x0,81 1,7x0,84 1,7x0,87 1,7x0,91 1,7x1,01 1,7x1,05

300 450 1,7x0,78 1,7x0,81 1,7x0,81 1,7x0,84 1,7x0,95 1,7x0,91 1,7x1,01 1,7x1,05

350 450 1,8x0,88 1,8x0,91 1,8x0,95 1,8x0,99 1,8x1,08 1,8x1,13

350 500 1,8x0,88 1,8x0,99 1,8x1,03 1,8x0,99 1,8x1,08 1,8x1,13

400 500 2,0x1,06 2,0x1,1 2,0x1,07 2,0x1,16 2,0x1,21

450 560 2,1x1,0 2,1x1,14 2,1x1,24 2,1x1,29

500 630 2,3x1,22 2,3x1,31 2,3x1,35

600 710 2,6x1,46 2,6x1,51

700 900 2,9x1,67
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Tubo Acero Funda Te Preaislado

DN Ø Ext. Ø Ext. Long. principal 
L Long. brazo l Peso Indicativo

mm mm mm m m kg/ud.

20 x 20 a26,9 90 1,0 1,0 5

25 x 25 a33,7 90 1,0 1,0 6

32 x 32 a42,4 110 1,0 1,0 9

40 x 40 a48,3 110 1,0 1,0 9

50 x 50 a60,3 125 1,0 1,0 13

65 x 65 a76,1 140 1,0 1,0 17

80 x 80 a88,9 160 1,0 1,0 20

100 x 100 114,3 180 1,0 1,0 27

100 x 100 114,3 200 1,0 1,0 29

125 x 125 139,7 200 1,0 1,0 36

125 x 125 139,7 225 1,0 1,0 41

150 x 150 168,3 250 1,0 1,0 50

200 x 200 219,1 315 1,1 1,0 76

250 x 250 273,1 355 1,1 1,0 100

300 x 300 323,9 400 1,1 1,0 132

300 x 300 323,9 450 1,2 1,0 147

350 x 350 355,6 450 1,2 1,1 158

350 x 350 355,6 500 1,2 1,1 170

400 x 400 406,4 500 1,2 1,1 218

450 x 450 457,0 560 1,3 1,1 258

500 x 500 508,0 630 1,4 1,3 333

600 x 600 610,0 710 1,5 1,5 518

700 x 700 711,0 900 1,6 1,7 792

800 x 800 813,0 1000 1,7 1,9 1065

900 x 900 Bajo pedido

1000 x 1000 Bajo pedido

18
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Tes Rectas
Las Tes verticales se utilizan principalmente para los venteos 
y las purgas. 
Unas Tes especiales están disponibles con válvula de servicio.
Según EN 448
Las Tes son prefabricadas en fábrica y se pueden entregar 
todas las combinaciones de la Te igual a una reducción de DN 
20 como mínimo.
Cada extremo del caloportador no está aislado en una longi-
tud de 150 mm.
Las fundas PEAD de los accesorios están soldadas en fábrica.
Cables de alarma Brandes o Nórdico colocados a las 10h10, 
bajo pedido.Se pueden fabricar longitudes particulares de 
derivación.
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Derivación

250 300 300 350 350 400 450 500 600 700 800

355 400 450 450 500 500 560 630 710 900 1000

L x l L x l L x l L x l L x l L x l L x l L x l L x l L x l L x l

20 90

25 90

32 110

40 110

50 125

65 140

80 160

100 180

100 200

125 200

125 225

150 250

200 280 1,1 x 1,0 1,1 x 1,0 1,1 x 1,0 1,1 x 1,0 1,1 x 1,0 1,1 x 1,0 1,1 x 1,0 1,1 x 1,0 1,1 x 1,0 1,1 x 1,0 1,1 x 1,0

200 315 1,1 x 1,0 1,1 x 1,0 1,1 x 1,0 1,1 x 1,0 1,1 x 1,0 1,1 x 1,0 1,1 x 1,0 1,1 x 1,0 1,1 x 1,0 1,1 x 1,0

250 355 1,1 x 1,0 1,1 x 1,0 1,1 x 1,0 1,1 x 1,0 1,1 x 1,0 1,1 x 1,0 1,1 x 1,0 1,1 x 1,0

300 400 1,1 x 1,0 1,1 x 1,0 1,1 x 1,0 1,1 x 1,0 1,1 x 1,0 1,1 x 1,0 1,1 x 1,0 1,1 x 1,0

300 450 1,1 x 1,0 1,1 x 1,0 1,1 x 1,0 1,1 x 1,0 1,1 x 1,0 1,1 x 1,0

350 450 1,1 x 1,0 1,1 x 1,0 1,1 x 1,0 1,1 x 1,0 1,1 x 1,0 1,1 x 1,0

350 500 1,1 x 1,0 1,1 x 1,0 1,1 x 1,0 1,1 x 1,0 1,1 x 1,0

400 500 1,2 x 1,0 1,2 x 1,0 1,2 x 1,0 1,2 x 1,0

450 560 1,3 x 1,0 1,3 x 1,0 1,3 x 1,0

500 630 1,4 x 1,0 1,4 x 1,0

600 710 1,5 x 1,0

Derivación

Tubería principal

25 32 40 50 65 80 100 100 125 125 150 200

90 110 110 125 140 160 180 200 200 225 250 315

L x l L x l L x l L x l L x l L x l L x l L x l L x l L x l L x l L x l

20 90

25 90

32 110

40 110

50 125

65 140

80 160

100 180

100 200

125 200

125 225

150 250
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1,0 x 1,0
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Tubo Acero Funda Anclaje Preaislado

DN Ø Ext. Ø Ext. Disco
Ø A Esp. Disco B Long. L Peso Indicativo

mm mm mm mm mm m kg/ud.

20 a26,9 90 200 12 2 7

25 a33,7 90 200 12 2 8

32 a42,4 110 220 14 2 12

40 a48,3 110 220 14 2 12

50 a60,3 125 235 15 2 16

65 a76,1 140 250 18 2 20

80 a88,9 160 270 20 2 24

100 114,3 180 290 20 2 32

100 114,3 200 310 20 2 34

125 139,7 200 310 25 2 42

125 139,7 225 335 25 2 45

150 168,3 250 370 25 2 57

200 219,1 315 450 25 2 78

250 273,1 355 560 30 2 100

300 323,9 400 630 35 2 117

300 323,9 450 630 35 2 122

350 355,6 450 680 35 2 134

350 355,6 500 680 35 2 139

400 406,4 500 750 35 2 165

450 457,0 560 810 40 2 200

500 508,0 630 880 40 2 337

600 610,0 710 960 40 2 407

700 711,0 900 1150 50 2 640

800 813,0 1000 1250 50 2 762

900 Bajo pedido

1000 Bajo pedido

20

L

ØA
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Anclajes (Puntos  jos)
Los anclajes preaislados se utilizan para bloquear las 
fuerzas de dilatación de la red con el  n de evitar movi-
mientos incontrolados de las canalizaciones.
Según EN 448
Los anclajes se entregan prefabricados de fábrica, listos 
para ser montados en las zapatas de hormigón.
Cada extremo del caloportador no está aislado en una 
longitud de 150 mm.
Las fundas PEAD de los accesorios están soldadas en 
fábrica.
Cables de alarma Brandes o Nórdico colocados a las 
10h10, bajo pedido. 
Los anclajes también se pueden entregar acodados.
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Tubo Acero Funda Compensadores

DN Ø Ext. Ø Ext. Dilatación Long. L Peso 
Indicativo

mm mm mm mm m Kg/ud.

40 a48,3 110 100 2 10

50 a60,3 125 100 2 14

65 a76,1 140 100 2 18

80 a88,9 160 100/150 2 26

100 114,3 180 125/155 2 31

100 114,3 200 125/155 2 33

125 139,7 200 125/160 2 41

125 139,7 225 125/160 2 48

150 168,3 250 125/165 2 110

200 219,1 315 170/125 2 163

250 273,1 355 170/125 2 138

300 323,9 400 125/190 2 189

300 323,9 450 125/190 2 194

350 355,6 450 125/200 2 218

350 355,6 500 125/200 2 234

400 406,4 500 125/200 2 273

450 457,0 560 125/200 2 353

500 508,0 630 200 2 361

600 610,0 710 200 2 817

700 711,0 900 Bajo pedido

800 813,0 1000 Bajo pedido

900 Bajo pedido

1000 Bajo pedido
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Compensadores (Dilatadores)
Axial
Preaislado y pretensado.
Los compensadores se destensan automáticamente en el 
momento en el que la red entra en carga.
Las protecciones no se deben quitar en el montaje.
Cada extremo del caloportador no está aislado en una 
longitud de 150 mm.
Las fundas PEAD de los accesorios están soldadas en fá-
brica.
Cables de alarma Brandes o Nórdico colocados a las 
10h10, bajo pedido.

L
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Tubería 
principal

32 40 50 65 80 100 100 125 125 150

42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3 114,3 139,7 139,7 168,3

110 110 125 140 160 180 200 200 225 250

Reducción

20 26,9 90 x x

25 33,7 90 x x x

32 42,4 110 x x x

40 48,3 110 x x x

50 60,3 125 x x x

65 76,1 140 x x x

80 88,9 160 x x x x

100 114,3 180 x x x x

100 114,3 200 x x x

125 139,7 200 x

125 139,7 225 x

Tubería 
principal

200 250 300 300 350 350 400 450 500 600 700 800

219,1 273,1 323,9 323,9 355,6 355,6 406,4 457,0 508,0 610,0 711,0 813,0

315 355 400 450 450 500 500 560 630 710 900 1000

Reducción

125 139,7 200 x

125 139,7 225 x x

150 168,3 250 x x x

200 219,1 315 x x x x

250 273,1 355 x x x x x

300 323,9 400 x x x x x

300 323,9 450 x x x

350 355,6 450 x x x

350 355,6 500 x x

400 406,4 500 x x x

450 457,0 560 x x x

500 508,0 630 x x

600 610,0 710 x

700 711,0 900 x
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Reducciones
Están prefabricadas para una reducción de funda de 1 a 3 
diámetros.
Según EN 448
Cada extremo del caloportador no está aislado en una lon-
gitud de 150 mm.
Las fundas PEAD de los accesorios están soldadas en fá-
brica.
Cables de alarma Brandes o Nórdico colocados a las 10h10, 
bajo pedido.

Longitud = 1,00 m para funda  315
  = 1,20 m para funda 315 < X < 500
  = 1.50 m para funda  500

L
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Válvulas de bola
Las válvulas de bola preaisladas se pueden enterrar directamente en el suelo durante la 
instalación de las canalizaciones. 
Recomendamos instalar estas válvulas en un lugar libre de cualquier movimiento de dila-
tación.

En las redes de calefacción urbana, existen a menudo tensiones de alargamiento y de 
compresión axial debidas a las variaciones de temperatura. Por lo tanto es muy importante 
que la prestación de la válvula preaislada no se vea afectada por esas fuerzas axiales para 
que se pueda abrir o cerrar en cualquier momento. La solución radica en una construcción 
del cuerpo de válvula totalmente soldado que conduzca las fuerzas axiales al exterior de 
la válvula. De este modo las fuerzas no afectan las partes mecánicas de la válvula. Un 
sistema de muelle so  sticado asegura la presión de las bases sobre la bola con una fuerza 
controlada, independientemente de las fuerzas axiales.

Ejemplo de características estándares de una válvula:

El cuerpo de válvula es de acero S235JR según la EN 10025 (Ídem ST 37). El eje y la bola 
son de acero inoxidable. Las bases son de carbono reforzado PTFE. Ofrecen una estan-
queidad óptima, una presión contra la bola y un par de torsión controlados. Las juntas 
de estanqueidad son de gra  to / PTFE. La carcasa de prensa estopa incluye una junta de 
estanqueidad de 4 capas de PTFE comprimido y carbono.
Antes del aislamiento en fábrica, es posible adaptar la altura del eje bajo pedido.
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Tubo Acero Funda Válvula Preaislada

DN Ø Ext. Ø Ext. Long. L Peso Indicativo

mm mm mm m kg/ud.

20 a26,9 90 1,5 3,8

25 a33,7 90 1,5 3,9

32 a42,4 110 1,5 4,5

40 a48,3 110 1,5 5,4

50 a60,3 125 1,5 a6,38

65 a76,1 140 1,5 a9,44

80 a88,9 160 1,5 11,27

100 114,3 180 1,5 16,09

100 114,3 200 1,5 16,76

125 139,7 200 1,5 31,60

125 139,7 225 1,5 32,57

150 168,3 250 1,5 43,50

200 219,1 315 1,5 82,67

250 273,1 355 1,5 157,60

300 323,9 400 1,5 o 1,8 247,0

300 323,9 450 1,5 o 1,8 253,4

350 355,6 450 1,5 293,5

350 355,6 500 1,5 303,9

400 406,4 500 2,0 a547**

450 457 560 2,2 a900**

500 508 630 2,2 a804**

600 610 710 2,2 980,0

700 Bajo pedido

800 Bajo pedido
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Válvulas de bola
Según EN 488
Cada extremo del caloportador no está aislado en una 
longitud de 150 mm.
Las fundas PEAD de los accesorios están soldadas en 
fábrica.
Cables de alarma Brandes o Nórdico colocados a las 
10h10, bajo pedido.

** Entregado con engranaje + desmultiplicador.

L
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Tubo Acero Funda Válvula Preaislada

DN Ø Ext. Ø Ext. Long. L Venteo

mm mm mm m DN aconsejado DN max.

25 a33,7 90 1,5 25 25

32 a42,4 110 1,5 32 32

40 a48,3 110 1,5 32 40

50 a60,3 125 1,5 32 50

65 a76,1 140 1,5 32 50

80 a88,9 160 1,5 32 50

100 114,3 180 1,5 32 50

100 114,3 200 1,5 32 50

125 139,7 200 1,5 32 50

125 139,7 225 1,5 32 50

150 168,3 250 1,5 50 50

200 219,1 315 1,5 50 50

250 273,1 355 2,1 50 50

300 323,9 400 2,1 50 50

300 323,9 450 2,1 50 50

350 355,6 450 2,1 50 50

350 355,6 500 2,1 50 50

400 406,4 500 2,1 50 50

450 457,0 560 2,8 50 50

500 508,0 630 2,8 50 50

600 610,0 710 2,8 50 50

700 Bajo pedido

800 Bajo pedido
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Válvulas de bola con 2 purgas / descarga
Material fabricado bajo pedido:
Especi  car el diámetro nominal DN de la válvula,
Especi  car la altura del eje H,
Especi  car la distancia entre las válvulas de servicio N,
Especi  car el diámetro nominal de las válvulas de servicio.

L

N

H
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Kit de Unión

En función del tipo de suelo de la obra y de las exigencias del cliente, podemos entregar 
distintos tipos de kits de unión.

Según EN 489
Cables de alarma Brandes o Nórdicos colocados a 10h10, bajo pedido.

A partir del DN 300 y para ciertos espesores de aislamiento, los kits de unión inyectados se 
pueden entregar en 1/2  o 1/3 de kits. Cada kit incluye entonces 2 o 3 cajas de Poliol y 2 o 
3 cajas de Isocianato. La indicación “1/2” o “1/3” de kit está inscrita en las cajas.

Kit Manguito Inyectado : i1

Los kits de unión estándar incluyen un manguito PEAD, 2 manguitos termoretráctiles, 2 
tapones de desgasi  cación, 2 tapones de cierre, 2 pastillas de protección termoretráctiles 
(FOPS) y un kit de espuma PU 2 componentes.
El aislamiento de la conexión se realiza vertiendo los componentes de la espuma de po-
liuretano líquida en el manguito in situ.

Kit Manguito Termo Inyectado : i2

Los kits de unión Termoretráctiles incluyen un manguito PEAD termoretráctil, 2 tapones de 
desgasi  cación, 2 tapones de cierre, 2 pastillas de protección termoretráctiles (FOPS) y un 
kit de espuma PU 2 componentes.
El aislamiento de la conexión se realiza vertiendo los componentes de la espuma de po-
liuretano líquida en el manguito in situ.

1 manguito PEAD termoretráctil 
con 2 agujeros.

2 bandas termoretráctiles

1 manguito PEAD con 2 agujeros
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Kit Manguito Inyectado Doble Estanqueidad : i3

Los kits de unión Doble Estanqueidad incluyen un manguito PEAD termoretráctil, 2 man-
guitos termoretráctiles, 2 tapones de desgasi  cación, 2 tapones de cierre, 2 pastillas de 
protección termoretráctiles (FOPS) y un kit de espuma PU 2 componentes.
El aislamiento de la conexión se realiza vertiendo los componentes de la espuma de po-
liuretano líquida en el manguito in situ.

Kit Electrosoldable : i10

Los kits de unión termoretráctiles se componen de un manguito PEAD termoretráctil, dos 
resistencias calentadoras de cobre, dos tapones de desgasi  cación, dos tapones de cierre, 
dos pastillas de protección termoretráctil (FOPS) y de un kit de espuma de poliuretano dos 
componentes.

El aislamiento de la unión se realiza vertiendo los componentes de la espuma de poliure-
tano en la unión in situ.

1 manguito PEAD termoretráctil con 
2 agujeros

manguito PEAD termore-
tráctil

 2 resistencias calentadoras de 
cobre

2 bandas termoretráctiles
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Kit de Toma en Carga : i8

Té de funda PEAD

Pieza acodada a 45°

Bandas
termoretráctiles

Kits sirviendo al aislamiento de una válvula de toma de carga. Se compone de dos elemen-
tos de funda PEAD: una base en Té y una pieza acodada a 45°, las dos partes encajan. 

La estanqueidad se realiza con bandas termoretráctiles de diferentes tamaños.

El aislamiento se realiza por inyección de espuma de poliuretano.

Kit de aislamiento de codo: i4

El kit de aislamiento i4 está compuesto por una curva de acero de 90º que se cortará a la 
medida del ángulo deseado en la obra y e un manguito termoretráctil  exible (ángulo entre 
0º y 90º).
El aislamiento se hará por inyección de espuma de poliuretano.
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Tubo Acero Funda PEAD Espuma Kit de unión

DN Ø Ext. Poliol Isocianato Long. Peso Indicativo

mm mm l l m Kg/ud.

20 90 0,076 0,087 0,5 1

25 90 0,072 0,082 0,5 1

32 110 0,107 0,121 0,5 1

40 110 0,101 0,115 0,5 1

50 125 0,124 0,141 0,5 1

65 140 0,143 0,162 0,5 1

80 160 0,183 0,208 0,5 1

100 180 0,199 0,227 0,5 2

100 200 0,278 0,316 0,5 3

125 200 0,230 0,262 0,5 2

125 225 0,339 0,387 0,5 2

150 250 0,352 0,401 0,5 3

200 315 0,528 0,601 0,5 4

250 355 0,530 0,605 0,5 4

300 400 0,567 0,647 0,5 5

300 450 1,005 1,145 0,5 8

350 450 0,793 0,893 0,5 8

350 500 1,272 1,450 0,5 10

400 500 0,873 0,966 0,5 9

450 560 1,078 1,229 0,5 10

500 630 1,429 1,629 0,5 11

600 710 1,359 1,549 0,5 12

aa700** 900 3,133 3,572 0,5 23

aa800** 1000 3,489 3,977 0,5 28

900 Bajo pedido

1000 Bajo pedido

Isocianato Poliol
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Kits de Unión Inyectados

Según EN 489
Cables de alarma Brandes o Nórdico 
colocados a las 10h10, bajo pedido.

Cantidad de los componentes de la espuma
Kit Manguito Inyectado i1

** Entregado en 1/2 Kit.
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Tubo Acero Funda PEAD Espuma Kit de unión

DN Ø Ext. Poliol Isocianato Long. Peso 
Indicativo

mm mm l l m kg/ud.

20 90 0,102 0,116 0,5 1

25 90 0,098 0,112 0,5 1

32 110 0,143 0,163 0,5 1

40 110 0,137 0,156 0,5 1

50 125 0,165 0,188 0,5 1

65 140 0,191 0,218 0,5 1

80 160 0,242 0,275 0,5 1

100 180 0,265 0,302 0,5 1

100 200 0,355 0,405 0,5 2

125 200 0,307 0,350 0,5 2

125 225 0,431 0,491 0,5 2

150 250 0,455 0,518 0,5 2

200 315 0,668 0,762 0,5 3

250 355 0,696 0,793 0,5 4

300 400 0,780 0,889 0,5 5

300 450 1,233 1,405 0,5 7

350 450 1,011 1,153 0,5 6

350 500 1,590 1,812 0,5 8

400 500 1,195 1,362 0,5 8

450 560 1,433 1,634 0,5 10

aa500** 630 1,827 2,083 0,5 12

aa600** 710 1,944 2,216 0,5 15

aaa700*** 900 4,066 4,635 0,5 26

aaa800*** 1000 5,650 6,441 0,5 33

900 Bajo pedido

1000 Bajo pedido
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Cantidad de los componentes de la espuma
Kit Manguito Termo Inyectado i2 et i3 (Idem Doble 

Estanqueidad)

** Entregado en 1/2 Kit.

*** Entregado en 1/3 Kit
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2 ½ coquillas

1 banda 
termoretráctil
Long 650 mm 

2 ½ coquillas
1 manguito 
PEAD termoretráctil 
no perforado

Kits de Unión ½ Coquillas

Kit ½ Coquillas Banda Termo : C1

Los kits de unión ½ coquillas banda termoretráctil incluyen una banda termoretráctil de 
longitud 650 mm, 2 ½ coquillas de espuma poliuretano rígido y un  lm de protección.

Kit ½ Coquillas Manguito Termo : C2

Los kits de unión ½ coquillas manguito termoretráctil incluyen un manguito PEAD termo-
retráctil no perforado, 2 ½ coquillas de espuma poliuretano rígido y un  lm de protección.
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Tubo Acero 1/2 Coquilla Kit de unión

DN Ø Ext. DN Ø Ext. Long. L Peso Indicativo

mm mm mm mm m kg/ud.

20 a26,9 30 90 0,5 1

25 a33,7 37 90 0,5 1

32 a42,4 45 110 0,5 1

40 a48,3 52 110 0,5 1

50 a60,3 63 125 0,5 1

65 a76,1 80 140 0,5 1

80 a88,9 93 180 0,5 1

100 114,3 121 180 0,5 2

100 114,3 121 200 0,5 3

125 139,7 139 200 0,5 2

125 139,7 139 225 0,5 2

150 168,3 175 250 0,5 3

200 219,1 222 315 0,5 4

250 273,1 280 355 0,5 4

300 323,9 330 400 0,5 5

300 323,9 330 450 0,5 8

350 355,6 362 450 0,5 8

350 355,6 362 500 0,5 10

400 406,4 413 500 0,5 9

450 457,0 464 560 0,5 10

500 508,0 515 630 0,5 11

600 610,0 620 710 0,5 12

700 711,0 720 900 0,5 23

800 813,0 825 1000 0,5 28

900 Bajo pedido

1000 Bajo pedido
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½ Coquillas de espuma PU

Kits de Unión ½ Coquillas
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Kits de Reducción Inyectados : i6

Los kits de reducción incluyen un manguito reducido PEAD, dos manguitos termoretráctiles 
y un kit de espuma PU 2 componentes.
Las reducciones pueden ser de 1 o 2 diámetros de funda.
Han de colocarse sobre la funda del tubo antes de soldar los tubos entre sí.

Según EN 489
Cables de alarma Brandes o Nórdico colocados a las 10h10, bajo pedido.

A partir del DN 350 y para ciertos espesores de aislamiento, los kits de reducción inyecta-
dos se pueden entregar en 1/2 kit. Cada kit incluye entonces 2 cajas de Poliol y 2 cajas de 
Isocianato. La indicación “1/2” kit está inscrita en las cajas.

1 manguito PEAD reducido 
con 1 agujero

1 banda 
termoretráctil

1 banda termoretráctil
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Tubería principal

32 40 50 65 80 100 100 125 125 150 200

42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3 114,3 139,7 139,7 168,3 219,1

110 110 125 140 160 180 200 200 225 250 315

Reduccion

20 26,9 90 x x

25 33,7 90 x x x

32 42,4 110 x x x

40 48,3 110 x x x

50 60,3 125 x x x

65 76,1 140 x x x

80 88,9 160 x x x x

100 114,3 180 x x x x

100 114,3 200 x x x

125 139,7 200 x x

125 139,7 225 x x

Tubería principal

250 300 300 350 350 400 450 500 600 700 800

273,1 323,9 323,9 355,6 355,6 406,4 457,0 508,0 610,0 711,0 813,0

355 400 450 450 500 500 560 630 710 900 1000

Reduccion

150 168,3 250 x

200 219,1 315 x x

250 273,1 355 x x x

300 323,9 400 x x x x

300 323,9 450 x x x

350 355,6 450 x x x

350 355,6 500 x x

400 406,4 500 x x

450 457,0 560 x x

500 508,0 630 x x
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Kit de Fin de Tramo

En función del tipo de suelo de la obra y de las exigencias del cliente, podemos entregar 
distintos tipos de kit de  n de tramo.
Se utilizan cuando los tubos preaislados se dejan a la espera de una futura conexión.

Según EN 489
Cables de alarma Brandes o Nórdico colocados a las 10h10, bajo pedido.

Kit de Fin de Tramo Inyectado : i5

Los kits de  n de tramo incluyen una funda de extremo PEAD, un manguito termoretráctil 
y un kit de espuma PU 2 componentes.
El end cap de acero está incluido en nuestro suministro.

A partir del DN 350 y para ciertos espesores de aislamiento, los kits de conexión inyecta-
dos se pueden entregar en 1/2 kit. Cada kit incluye entonces 2 cajas de Poliol y 2 cajas de 
Isocianato. La indicación “1/2” kit está inscrita en las cajas.

1 manguito PEAD  n de tra-
mo con 1 agujero

1 banda termoretráctil
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Tubo Acero Funda PEAD Espuma Kit de  n de tramo

DN Ø Ext. Poliol Isocianato Long. Peso 
Indicativo

mm mm l l m kg/ud.

20 90 0,076 0,087 0,5 1

25 90 0,072 0,082 0,5 1

32 110 0,107 0,121 0,5 1

40 110 0,101 0,115 0,5 1

50 125 0,124 0,141 0,5 1

65 140 0,143 0,162 0,5 1

80 160 0,183 0,208 0,5 1

100 180 0,199 0,227 0,5 2

100 200 0,278 0,316 0,5 3

125 200 0,230 0,262 0,5 2

125 225 0,339 0,387 0,5 2

150 250 0,352 0,401 0,5 3

200 315 0,528 0,601 0,5 4

250 355 0,530 0,605 0,5 4

300 400 0,567 0,647 0,5 5

300 450 1,005 1,145 0,5 8

350 450 0,793 0,893 0,5 8

350 500 1,272 1,450 0,5 10

400 500 0,873 0,966 0,5 9

450 560 1,078 1,229 0,5 10

500 630 1,429 1,629 0,5 11

600 710 1,359 1,549 0,5 12

aa700** 900 3,133 3,572 0,5 23

aa800** 1000 3,489 3,977 0,5 28

900 Bajo pedido

1000 Bajo pedido
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Cantidad de los componentes de la espuma
Kit de Fin de Tramo Inyectado i5

** Entregado en 1/2 Kit.
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Kit de Fin de Tramo ½ Coquillas : C3

Los kits de  n de tramo ½ coquillas incluyen un manguito PEAD de  n de tramo 
no perforado, 2 ½ coquillas de espuma poliuretano rígido y un  lm de protección.
El end cap de acero está incluido en nuestro suministro.

2 ½ coquillas

1 manguito PEAD  nal de tramo 
no perforado
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Protección de Extremo Termorretráctil DHEC 
El DHEC es una pieza termoretráctil de poliole  nas reticuladas. En el interior está impregnado 
con adhesivo de fórmula especial. El DHEC se ha desarrollado para realizar la estanqueidad 
del tramo de aislamiento en espuma de poliuretano entre el tubo caloportador y la funda ex-
terior, en las redes de tubos preaislados. Durante la instalación, el DHEC se retrae al mismo 
tiempo en la funda exterior y en el tubo; simultáneamente, el adhesivo se funde y ejerce, de 
este modo, la estanqueidad entre el tubo y la funda exterior. El DHEC debe colocarse sobre 
la funda del tubo antes de soldar los tubos entre sí.

El uso de un DHEC es imperativo en cada interrupción de red preaislada (arqueta de vál-
vulas, entrada en edi  cio, etc…) para evitar cualquier penetración de agua en el interior 
del aislamiento.

Protección del aislamiento

En caso de degradación de la funda exterior, o de fugas del tubo, los DHEC tienen la función 
de limitar la degradación del aislamiento, evitando la propagación del daño a lo largo de 
la red.

Adaptación

La concepción de los DHEC les permite ser instalados en dimensiones extremadamente 
variables de tubos y de espesor de aislamiento. El DHEC está disponible en stock, para la 
mayoría de las dimensiones existentes de tubos preaislados. Unas dimensiones especiales 
se pueden entregar bajo pedido.

Interés económico

El DHEC se puede instalar en pocos minutos. En servicio, los end caps impiden la degrada-
ción del aislamiento en largas longitudes de secciones de la red, reduciendo de este modo 
los costes de reparación al mínimo. La instalación de un sistema de alarma es debido a ello 
secundaria.

 n° colegiat: 12370



Tubo Acero Funda DHEC

DN Ø Ext. Ø Ext. Ref. N°

mm mm mm

20 26,9 90 2000

25 33,7 90 2100

32 42,4 110 2200

40 48,3 110 2300

50 60,3 125 2400

65 76,1 140 2400

80 88,9 160 2500

100 114,3 180 2600

100 114,3 200 2600

125 139,7 200 2630

125 139,7 225 2630

150 168,3 250 2700

200 219,1 315 2800

250 273,1 355 2900

300 323,9 400 3000

300 323,9 450 3000

350 355,6 450 3000

350 355,6 500 CCS DHEC

400 406,4 500 CCS DHEC

450 457,0 560 CCS DHEC

500 508,0 630 CCS DHEC

600 610,0 710 CCS DHEC

700 711,0 900 CCS DHEC

800 813,0 1000 CCS DHEC

900 Bajo pedido

1000 Bajo pedido
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CCS-DHEC
A partir del DN 350/500

DHEC
Hasta el DN 350/450 
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Tubo Acero Funda Pasamuros

DN Ø Ext. A B

mm mm mm mm

20 90 50 22

25 90 50 22

32 110 50 22

40 110 50 22

50 125 50 22

65 140 50 22

80 160 50 22

100 180 50 22

100 200 50 22

125 200 50 22

125 225 50 22

150 250 50 22

200 315 50 22

250 355 50 22

300 400 50 22

300 450 50 22

350 450 50 22

350 500 50 22

400 500 50 22

450 560 50 22

500 630 50 22

600 710 50 22

700 900 50 22

800 1000 50 22

900 1100 Bajo pedido

1000 1200 Bajo pedido

40 Edición Septiembre 2010

Señalización : Diámetro de funda exterior

Pasamuros
El pasamuros es una junta de caucho que permite la conexión de cualquier tipo de cana-
lización en registros, edi  cios u otras estructuras de hormigón. El pasamuros está insta-
lado como una junta contra la penetración de agua, pero se debe considerar que al estar 
sometido a una fuerte presión de la capa freática, el pasamuros no es estanco. Permite 
pequeños movimientos de dilatación en el lugar de la entrada al edi  cio.
La perforación del agujero de paso se realiza con una broca de diamante.

El pasamuros es de caucho SBR de dureza 40 ± 5° IHR (valor indi-
cativo).
El uso de un pasamuros es imperativo en cada interrupción de red 
(arqueta de válvulas, entrada en edi  cio, etc…) para permitir que el 
tubo preaislado se dilate sin daños.
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Tubo Acero Funda Colchones de dilatación

DN Ø Ext. Tipo L Sp. H

mm mm mm mm mm

20 90 I 1000 40 420

25 90 I 1000 40 420

32 110 I 1000 40 420

40 110 I 1000 40 420

50 125 I 1000 40 420

65 140 I 1000 40 420

80 160 II 1000 40 600

100 180 II 1000 40 600

100 200 II 1000 40 600

125 200 II 1000 40 600

125 225 III 1000 40 840

150 250 III 1000 40 840

200 315 IV 1000 40 1065

250 355 IV 1000 40 1065

300 400 V 1000 40 1350

300 450 V 1000 40 1350

350 450 V 1000 40 1350

350 500 VI 1000 40 1680

400 500 VI 1000 40 1680

450 560 VI 1000 40 1680

500 630 VII 1000 40 2340

600 710 VII 1000 40 2340

700 Bajo pedido

800 Bajo pedido

900 Bajo pedido

1000 Bajo pedido
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Colchones de Dilatación
Los colchones de dilatación se utilizan en los codos y derivaciones para absorber los movi-
mientos de dilatación. Los colchones y contra-colchones permiten la libre dilatación de la 
red enterrada durante la primera puesta en servicio. El movimiento de dilatación máximo 
absorbido por capa de colchón es de 30 mm. Se puede utilizar como máximo 3 capas de 
colchón por pieza.

Los colchones de dilatación están compuestos por copos de espuma de poliuretano  exible. 
La densidad es de 100 kg/m3. La medida de los colchones depende de la dimensión de la 
funda y está indicada en la tabla siguiente.

Tipo de colchón según la funda
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Brazo de 
Flexión Dilatación Dilatación Dilatación

LA  L < 30 mm  L 30 - 60 
mm  L 60 - 90 mm

M Uds. Uds. Uds.

1,0 - 1,4 1 1 + 1

1,5 - 2,4 2 2 + 1

2,5 - 3,4 3 3 + 2 3 + 2 + 1

3,5 - 4,4 4 4 + 3 4 + 3 + 2

4,5 - 5,4 5 5 + 4 5 + 4 + 2

5,5 - 6,4 6 6 + 4 6 + 5 + 4 

6,5 - 7,4 7  7 + 5 7 + 6 + 4

7,5 - 8,4 8 8 + 6 8 + 7 + 5

8,5 - 9,4 9 + 6 9 + 7 + 5

9,5 - 10,4  10 + 7 10 + 8 + 6

10,5 - 11,4 11 + 9 + 7

Dilatación
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Colchones de Dilatación

Cantidad de colchones según la dilatación
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Sistemas de Vigilancia

Para todo operador de red de calor, anticiparse a los riesgos de fuga y, por lo tanto, de 
siniestro es imperativo. Una de las soluciones es la colocación de un sistema de vigilancia 
de sus redes de canalizaciones preaisladas. 

El funcionamiento de un sistema de vigilancia de red es independiente de la fabricación 
de los elementos de tubería. Disponemos de varios tipos de sistemas de vigilancia. He-
mos seleccionado dos: el Sistema Nórdico y el Sistema Brandes.
Cada una de estas aplicaciones incorpora distintos componentes, sobre todo a nivel de 
los cables de alarma, y no son intercambiables; así pues, conviene elegir uno u otro 
antes de la fabricación de los elementos de tubería.

Estos dos sistemas cumplen la norma EN 14419.

Encontrará el detalle de funcionamiento de estos dos sistemas en nuestro manual « Sis-
temas de Vigilancia ».

La centralita de detección y de localización de fugas Del  n ha sido desarro-
lada por INPAL por un uso con cables de tipo Brandes.

EMS 2020 EMS 3000
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Principales referencias
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EXPO’98  LISBOA - PORTUGAL

La última Expo Internacional del siglo XX

Empezadas en marzo del 1996, las obras de la Exposi-
ción Internacional de Lisboa acabaron en abril de 1998. 
La primera planta de trigeneración de Europa fue diseña-
da para abastecer las 60 hectáreas de la exposición  en 
una primera etapa con una extensiones previstas hasta el 
2010 cubriendo 350 hectáreas en una nueva zona urbana 
dimensionada para albergar 25.000 habitantes y dar tra-
bajo a 18.000. Esta planta tiene una potencia máxima de 
90 MW para el District Cooling y 44 MW para el District 
Heating.

42 kilómetros de tuberías preaisladas Polyuretub han sido 
entregados para conectar la central con los más de 70 
edi  cios de la zona.

En los primeros 24 meses de obra INPAL Industries en-
tregó 192 camiones de material preaislado destinado a 
ser enterrado o montado en galerías técnicas. 

Concesionario de la red de District Heating and Cooling 
durante 25 años, Climaespaço,  lial de Cofely, Climes-
pace, GDF International and RAR Ambiente, explota esta 
red.

Edición Septiembre 2010

Condiciones de servicio 

 - Agua fría  4° – 12° C  13 Bares maxi.

 - Agua caliente 100° – 70° C  15 Bares maxi.

Suministro

Polyuretub
DN 50 hasta
DN 800

Caloportador
Tubería de acero negro soldado longitudinalmente 
según NFA 49142.

Aislamiento
Espuma de Poliuretano – Densidad 80 kg/m3.

Funda
Polietileno de alta densidad.

+ de 3500 kits de unión
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Forum Universal de las Culturas
2004

El Forum fue el iniciador de uno de los mayores proyectos 
de remodelación urbanistica de Europa. Basado sobre 
criterios de durabilidad, legará a Barcelona un barrio to-
talmente renovado, un nuevo centro residencial, econó-
mico y cultural.

La zona primaria a urbanizar cubre hoy quince hectáreas 
y se sitúa entre Besos y el mar. La edi  cación de nuevos 
edi  cios, o  cinas, hoteles, centros comerciales, y de un 
campus universitario permite las interconexiones entre 
este nuevo barrio y el resto de la ciudad.

INPAL Industries suministró entre 2003 y 2004, cuatro 
kilómetros de tuberías preaisladas POLYURETUB para su 
primera red en España.

Los materiales fueron montados por ACSA SORIGUE y la 
dirección de esta obra fue AGBAR (Aïgues de Barcelona). 

DISTRICLIMA (  lial de Cofely), propietario de la red, la 
explotará durante un primer periodo de 25 años.

Condiciones de servicio 

 - Agua fría  5° – 12° C  13 Bares maxi.

 - Agua caliente 100° – 70° C  15 Bares maxi.

Suministro

Polyuretub
DN 80 hasta 
DN 500

Caloportador
Tubería de acero negro soldado longitudinalmente según 
NFA 49142.

Aislamiento
Espuma de Poliuretano – Densidad 80 kg/m3.

Funda
Polietileno de alta densidad.

Válvulas JIP 
DN 500 – 400 – 300 – 250

Sistema de detección de humedad Brandes

FORUM 2004  BARCELONA
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22 @ - 2005-2010 BARCELONA 

El 22@ será el primer barrio de Barcelona que tendrá climatización 
centralizada :

- Un servicio público a las empresas que cubrirá hasta el 70% de 
la demanda del distrito.
- Un proyecto que permitirá economizar un 40% de energía.

Con ocasión del Forum de las Culturas en 2004, fue creada la cen-
tral de climatización del Besos para alimentar los edi  cios de este 
barrio. A partir de aquí se contempló la posibilidad de extender la 
red.

Adjudicatario de la concesión, Districlima está construyendo la 
red. Esta operación se está realizando paralelamente a la insta-
lación de nuevas empresas en la zona, de manera que se pueda 
adaptar la oferta con la demanda.

En este período, INPAL Industries ha suministrado alrededor de 25 
Km. de tuberías precalorifugadas Polyuretub con unas condiciones 
de servicio para agua fria de 6º - 12º C a 13 bars y para agua ca-
liente de 110º - 75º C a 15 bars.

El material suministrado es Polyuretub 
desde DN 50 hasta DN 800 en tubos de 
12 m.
Las características son : Tubo caloporta-
dor de acero soldado longitudinalmente. 
Aislamiento de espuma de poliuretano de 
densidad 80 kg/m3. Funda de polietileno 
de alta densidad. Válvula de bola DN 50 a 
DN 600. Sistema de alarma Delfín. 

INPAL suministró 16 km de tuberia preaislada Polyuretub del 2005 al 2007 y sigue entre-
gando material en la zona. 

   Condiciones de servicio

    - Agua fría   6° – 12° C  13 Bares maxi.

    - Agua caliente 110° – 75° C  15 Bares maxi.

    Suministro

     Polyuretub
     DN 50 hasta 
     DN600

Caloportador
Tubería de acero negro 
soldado longitudinalmente 
según NFA 49142.

Aislamiento
Espuma de Poliuretano – 
Densidad 80 kg/m3.

Funda
Polietileno de alta densidad.

Válvulas JIP 
DN 500 – 400 – 300 – 250.

Sistema de detección  de 
humedad Brandes
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Caloportador
Tubo de acero soldado Long.
Según EN 10217

Aislamiento
Espuma de poliuretano
Densidad 80 kg/m3.

Funda
Polietileno alta densidad

300 codos

800 kits de aislamiento de 
juntas

CLIMESPACE - PARIS – 2009 

La red de frio urbano, en Paris

Concesionario de la Villa de Paris desde 1991,
CLIMESPACE produce y distribuye energía frigorí  ca des-
tinada a la climatización. Es una red de 70 km en las al-
cantarillas y enterrada que INPAL ha suministrado desde 
hace 18 años.

La red principal, red « Centro » se extiende en los distri-
tos 1º, 2º, 7º, 8º, 9º y 16º ; Una red secundaria autó-
noma, « Bercy » está situada en los distritos 12º y 13º.
Enteramente subterránea esta red transcurre en su 
mayor parte por la red de alcantarillado de la Villa de Pa-
ris o bien pasa por debajo de las aceras. El 85% de la red 
es visitable. Completamente mallada e interconectada, 
la red está sometida a operaciones de control regular y 
cotidianamente.

CLIMESPACE ha entrado en un ciclo donde los trabajos 
nuevos doblan una subida en potencia de la explotación 
de la red.

Dirección de obra
La red de frio urbano, en Paris

Instaladores
SADE - Rosny sous Bois
ELYO Instalación - Puteaux
SPAC - Aulnay Sous Bois
DARRAS ET JOUANIN
SUBURBAINE

Inversión de 231 M€ desde 1991.

5 centrales en actividad

1 centro de almacenamiento de 
agua fría de 10 MW

Potencia instalada de 164 MW

2009 – Red Barrio Luxemburgo

En febrero, fueron montados 1860 metros de DN 500, en el cruce de Boulevard de Saint 
Germain con Boulevard Raspail así como las calles Courty y Université. 
Los instaladores de este proyecto fueron COFELY Instalación y SADE Rosny sous Bois.

Condiciones de servicio

- Agua fría   4 – 14 °C  16 Bares maxi.

Suministro

Polyuretub
DN 500 
de 12 ml. de longitud.
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4 taladros

8 taladros

12 taladros
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PIROBLOC, S.A.  •  P.I. Santiga  •  Av. Castell de Barberà, 31 •   
08210 Barbera del Vallès (Barcelona)   
Tel. 00 34 937 189 064  •  Fax 00 34 902 908 812 

E-mail: sales@fluidotermico.com • www.fluidotermico.com 

Registro Mercantil de Barcelona, tomo 3324, libro 2685, sec. 2ª, folio 110, hoja nº 35434, Incrip. 1ª - NIF A/08-451965 

Hoja de seguridad

1. Identificación del producto

Nombre comercial del producto: Pirobloc HTF-HT 
Uso del producto: Fluido de transmisión de calor 
Empresa: Pirobloc S.A. 

Av. Castell de Barberà, 31 
P.I. Santiga 
08210 – Barberà del Vallès (Barcelona) – España 
Telf. +34 937 189 064   Fax +34 902 908 812 
E-mail: sales@fluidotermico.com 

Fecha de revisión: 01/07/2011 
Teléfono de emergencia: +34 937 189 064 (sólo en horario de oficina) 

2. Identificación de los riesgos del producto

Este producto no está considerado como peligroso según el Reglamento sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos 

3. Composición

Preparado formulado con bases lubricantes y aditivos de alta calidad. La base lubricante 
contiene menos del 3% de PCA’s (extracto DMSO medio según IP 346). 

No hay ningún ingrediente que, bajo el conocimiento actual del proveedor y en las 
concentraciones aplicables, sea clasificado como de riesgo para la salud o el medio 
ambiente y por lo tanto deban ser reportados en esta sección. 
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4. Procedimientos de emergencia y primeros auxilios

� Indicaciones generales 
No es necesaria ninguna medida especial 

� Contacto con la piel 
Lavar con agua y jabón neutro. Sacar la ropa contaminada y lavarla antes de 
reutilizar 

� Contacto con los ojos 
Lavar con agua abundante durante al menos 15 minutos 

� Inhalación 
Llevar al aire fresco. Acudir al médico en caso de paro respiratorio y aplicar masaje 
artificial 

� Ingestión 
No inducir al vómito. Buscar asistencia médica 

5. Medidas de lucha contra incendios

� Medios de extinción adecuados 
Polvo seco, CO2, espuma 

� Medios de extinción no adecuados 
Agua a presión 

� Riesgos de exposición 
En la descomposición térmica y combustión puede desprenderse óxido de carbono 

� Equipo de protección especial 
Vestir equipo completo para productos químicos y llevar aparato de respiración 
autónoma 

6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental

� Protección individual
Usar guantes adecuados y ropa de protección 

� Protección medioambiental
Prevenir la contaminación de suelo, aguas y desagües. Notificar a las autoridades 
en caso de derrame al alcantarillado público 

� Métodos de limpieza
Uso de materiales absorbentes y depositar en un contenedor de residuos que se 
pueda cerrar. Lavar la zona afectada con agua 
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7. Manipulación y almacenamiento

� Manipulación 
No comer, beber ni fumar en el lugar del trabajo 

� Almacenamiento 
Mantener alejado de fuentes de ignición. Almacenar en el recipiente original 
cerrado de forma segura y a temperatura ambiente 

� Usos específicos 
No aplicable 

8. Controles de Exposición / Protección personal

� Control de límites de exposición 
Límite de exposición durante el trabajo para aceite mineral: 

o VLA-ED*: 5 mg/m3 
o VLA-EC*: 10 mg/m3 

*Según la lista de Valores Límite Ambientales de Exposición Profesional adoptados por el Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo (INSHT) para el año 2007 

� Protección personal 
o Respiratoria: En caso de insuficiencia respiratoria llevar equipo respiratorio 

adecuado 
o Manos: Guantes adecuados 
o Ojos: Gafas de seguridad adecuadas 
o Piel: Ropa adecuada para el trabajo y zapatos cerrados 

� Medidas generales de protección e higiene 
Las estipuladas en empresas con manipulación de productos químicos 

9. Propiedades físicas y químicas

Aspecto: líquido Punto de fusión: -45ºC 
Color: ASTM L 1.5 Punto de ebullición: >290 ºC 
Olor: característico Punto de inflamación: >180ºC 
Densidad: 0,8735 gr/cm3 Autoinflamabilidad: N.A. ºC
Viscosidad a 40 ºC: 16,25 cSt Coeficiente de reparto: N.D. 
Solubilidad en agua: Insoluble Peligro de explosión: N.A. 
Solubilidad en aceite: Soluble Contenido solventes: N.D. 
pH Concentrado: N.A. Velocidad de evaporación: N.D.
pH al N.A. %: N.A. Propiedades comburentes: N.A. 
Presión de vapor: N.D. Otras: 

N.A.: No aplicable – N.D.: No determinado
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10. Estabilidad y reactividad

� Condiciones a evitar: superficies calientes, fuentes de ignición 
� Materiales a evitar: ácidos y agentes oxidantes fuertes 
� Productos de descomposición peligrosos: en la descomposición térmica y 

combustión pueden desprenderse óxidos de carbono 

11. Información toxicológica

� Toxicidad oral: puede provocar náuseas o irritación del aparato digestivo 
� Toxicidad por inhalación: en cantidades apreciables por los conductos respiratorios, 

puede producir dolor de cabeza 
� Toxicidad dérmica: el contacto prolongado puede producir irritación en la piel 
� Toxicidad ocular: el contacto prolongado puede producir irritación ocular 
� Sensibilización: se desconocen efectos de sensibilización 
� Información adicional: no aplicable 

12. Informaciones ecológicas

� Movilidad: no determinado 
� Bioacumulación: no determinado 
� Biodegradabilidad: por su composición, este producto es de lenta biodegradabilidad 
� Ecotoxicidad: no determinado 
� Otros efectos nocivos: prevenir la contaminación del suelo, aguas o desagües 

13. Consideraciones sobre la eliminación

� Producto: incinerar o depositar de acuerdo con las reglamentaciones locales 
� Envase/Embalaje: los embalajes no contaminados se tratarán como los residuos 

domésticos o como material reciclable. Los contaminados se tratarán igual que el 
producto 

� Legislación estatal y comunitaria: Ley 10/1998 de Residuos, Ley 11/1997 de 
Envases y Residuos de Envases y posteriores modificaciones. Real Decreto 
679/2006 sobre aceites usados 
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14. Información relativa al transporte

No es peligroso en el transporte. En caso de accidente y vertido del producto actuar 
según el punto 6 

15. Información reglamentaria

El preparado no está clasificado como peligroso según el Reglamento sobre clasificación, 
envasado y etiquetado de preparados peligrosos, 

La clasificación anterior es aplicable al producto en su forma de suministro, no en 
emulsión. 

16. Otras informaciones

La información facilitada en esta ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de 
acuerdo con el REGLAMENTO (CE) nº 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y 
DEL CONSEJO de 18 de Diciembre de 2006 relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por lo que 
se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la 
Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo y el 
Reglamento (CE) nº 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del 
Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión. 

Esta información se basa en el estado actual de nuestros conocimientos. Su objetivo es describir 
nuestros productos desde el punto de vista de la seguridad, por lo que no se garantiza propiedades 
concretas de los productos. 
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Aceite sintético para transmisión de calor a alta temperatura

Descripción

ENSAYO VALOR 
TIPICO 

METODICA 
ENSAYO 

Rango 
Temperaturas -30 a 340ºC 

Viscosidad 40ºC 16 cSt ASTM D-445 
Viscosidad 100ºC 3,4 cSt ASTM D-445
Pto. Inflamación 
V/A, ºC, mín. 

178 ºC ASTM D-92 

Pto. Congelación, 
ºC, máx. -40 ºC ASTM D-97 

Corrosión al cobre 
(3h, 100ºC) 1A ASTM D-130 

Destilación (Pto. 
Inicial) 315ºC 

Destilación (Pto. 
Final) 390ºC 

Pirobloc HTF-HT es un aceite para 
transmisión de calor especialmente 
desarrollado para sistemas que operan a 
elevada temperatura. 

Prestaciones
� Permite trabajar a presiones más bajas 

que con vapor 
� Mayor eficacia en la transferencia de 

calor, en relación a cuando se utilizan 
fluidos minerales 

� Excepcional estabilidad térmica. Mínima 
formación de residuos carbonosos 

� No produce corrosión en los metales 
usados en los sistemas de transferencia 
de calor 

� Mayor periodo de vida que los fluidos 
minerales 
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Seguridad e Higiene
Pirobloc HTF-HT no es un producto tóxico ni 
corrosivo. Dada su composición, no produce 
efectos nocivos cuando se emplea en las 
condiciones normales preconizadas. 

No requiere precauciones particulares 
durante la manipulación, exceptuando las 
condiciones normales de higiene requeridas 
al tratar con productos industriales. 

Es conveniente almacenar los bidones bajo 
cubierto. Para más información, ver Hojas 
de Seguridad e Higiene. 

Suministros 
Pirobloc HTF-Basic se suministra 
habitualmente en bidones de 185kg. 

C
al

or
 E

sp
ec

ífi
co

 
(k

ca
l/k

g·
ºC

)

Temperatura (ºC)

Vi
sc

os
id

ad
 (c

St
) 

Pr
es

ió
n 

de
 V

ap
or

 
(m

m
H

g)

Temperatura (ºC)

Temperatura (ºC)

 n° colegiat: 12370



Pr
od

uc
ció

Ca
l.
/A

CS
kW

h/
an
y

br
ut
es

ne
te
s

Br
ut
es

Ne
te
s

Sa
ul
ed

a
2.
59

8
1.
00

0
8.
00

0.
00

0
3.
59

8,
00

2.
87

8,
40

3.
02

9,
89

4.
20

8,
19

3.
36

6,
55

Ca
rn
iq
ue

sV
al
ld
an

(1
3.
00

0
l/a

ny
)

37
0

21
0

85
0.
00

0
58

0,
00

49
3,
00

51
8,
95

72
0,
76

57
6,
61

Em
bo

tit
sp

iri
ne

u
0

12
0

1.
63

0.
00

0
12

0,
00

10
2,
00

10
7,
37

14
9,
12

11
9,
30

Ri
al

60
32

.0
00

60
,0
0

51
,0
0

53
,6
8

74
,5
6

59
,6
5

To
ta
ls

2.
96

8
1.
39

0
10

.5
12

.0
00

4.
35

8,
00

3.
52

4,
40

3.
70

9,
89

5.
15

2,
63

4.
12

2,
11

Co
ef
ici
en

tr
ed

im
en

tc
al
de

ra
ol
i

0,
8

Co
ef
ici
en

tr
en

di
m
en

tc
al
de

ra
ga
s

0,
85

Co
ef
ici
ne

tr
en

d.
Xa
rx
a

0,
9

Co
ef
ici
en

tr
en

d.
In
te
rc
an
vi
ad
or
s

0,
95

Es
te
lla
:

PC
I(
30

%
3,
50

kW
h/
kg

De
ns
ita

t(
30

%
)

28
0,
00

kg
/m

3

PC
IG

as
oi
l

9,
98

kW
h/
l

PC
IG

as
Na

tu
ra
l

8,
18

kW
h/
m
3

Ca
lcu

lS
itj
a:

Po
te
nc
ia
pr
ev
ist
a
an
ua
l

10
.5
12

.0
00

,0
0
kW

h/
an
y

Tn
d'
es
te
lla

ne
ce
ss
ar
is/
an
y

3.
00

3,
43

To
ne

s
Vo

lu
m

d'
es
te
lla

an
y

10
.7
26

,5
3
m
3
ap
ar
en

ts
cà
rr
eg
ue

sa
ny

36
,0
0
un

ita
ts

Ca
pa
cit
at

sit
ja

29
7,
96

m
3

Po
te
nc
ie
s(
kW

)
Da

de
sa

po
rt
ad
es

cli
en

t

Re
la
ci
ó
de

po
te
nc
ie
sd

em
an

da
de

s

Ai
gu
a

O
li

Ca
lo
r(
kW

)
Cl
ie
nt

Ca
ld
er
a

Xa
rx
a



������

�������	
��	�����������
�����
�
	
��
���	
�����
����
����

���������	
��	����������
����������������������������������������

�����������������
�
�������������������������������������������������������

������
	
��
���	
�
��
����
�������������������������������������������������������������

���������������
	
��
���	
�������� �
�!"#$�� ���������������������������������������������������������������������

��	��
��������	
��	

�%&%'()*&�+,-./�01-1�-/230/-1-�41�5167-�01-8/�9/�41�/:/-;<1�
=3/�27:8,/:/:�47+�0-793287+�9/�275>3+8,?:�/:�@7-51�9/�2147-�
�+/:+,>4/�6�418/:8/A�5/9,1:8/�27:9/:+12,?:�9/4�.107-�9/�1;31�9/�
47+�B357+C

)4�9,+/D7�9/4�/=3,07�7@-/2/�0-/+812,7:/+�93-19/-1+E
F�G:8/-215>,197-�9/�12/-7�,:7H,91>4/�IJK�(�14�2-757L:<=3/4�/:�
8791+�41+�M7:1+�9/�27:81287�27:�47+�B357+�6�47+��0-793287+�9/�
27:9/:+12,?:
F�G:8/-215>,197-�/:�83>7+�4,+7+�+,:�14/81+A�01-1�27:+/-.1-�
�27:+81:8/�/4�079/-�9/�,:8/-215>,7A�1235341-�/4�5<:,57�9/�
,503-/M1+�07+,>4/�6�@12,4,81-�/4�51:8/:,5,/:87
F�):+15>41N/�+,:�+749193-1�5/9,1:8/�83>7+�51:9-,:197+A�01-1�
:7�9/;-191-�41�214,919�9/4�5/814�/:�41+�M7:1+�9/�/50145/�6�
27:+/-.1-�+3�/+8-3283-1�1:8,27--7+,?:

��������	�
F�O-/+,?:�9/�+/-.,2,7�K�>1-/+
F�*P51-1�9/�1;31�@3/-8/5/:8/�1,+4191
F�Q7+�03/-81+�9/�122/+7�14�,:8/-215>,197-
F�R-,91+�6�27:8-1>-,91+�27:�N3:81+�6�87-:,447+�27:�83/-21
F�O181+�9/�:,./412,?:
F�*/0,447�9/�4,50,/M1
F�%751�01-1�.P4.341�9/�+/;3-,919
F�%751�9/�.12,197

�S������
F�O-/+,?:�+30/-,7-�01-1�3:�2,-23,87�9/�214/@122,?:E�T�>1-/+
F�U14,91�418/-14�9/�B357+
F�O,/M1+�9/�1910812,?:�01-1�41�27:/H,?:�9/�B357+�/:8-/�41�2149/-1�
V+/;W:�/4�8,07�9/�2149/-1X�6�/4�%&%'()*&�V+,�+/�+35,:,+8-1:�
�+,5348P:/15/:8/�47+�Y�518/-,14/+X
F�*P51-1�9/�1;31�6�>-,91+�9/�27:/H,?:�/:�12/-7�,:7H,91>4/�9/�
214,919�+1:,81-,1�01-1�,:+81412,7:/+�9/�'*U�7�0,+2,:1

Z[Z\]̂_[̀�abcb�dbefgcbh�fg�ij�b�klmno�pq

�G5034+,?:�9/4�B357�
9/�41�2149/-1

�U14,91�1�41�2B,5/:/1

�G5034+,?:�1�41�2149/-1

�r/87-:7�2,-23,87�9/�
214/@122,?:

�R721�9/�51:7

�%3>7+�4,+7+�
/:�12/-7�,:7H,91>4/

�)4/5/:87�/:�12/-7�
,:7H,91>4/�IJK(

 n° colegiat: 12370



������

�������	�

�
���
�������������������������������
�� ��!�"�����������#���"�����"�����"������������"�$�"���
�����"���$���������%��������#������������$�#���"�����
�"������$�����$������&�������$�"���������������
�� ��!�"�����'�(�$���#���"�����"�����"������������
"�$�"�����������%��������������"���"���$�"���'����"�
������&�������$�"����������)���"��$"��"�$�"�����'�*��
$����"�$�"����������&��������$�"���'����"
�� ���������������&�����%���������������$���������
�����"�#����$"����������+��$�������������

��,-./0�0-.12
 ��"��������$���'$������������$�����
����"��"������������34356 74�������
�����8�"�9��$������:;<���'"�����=7>�����
���34356 74���������������:?<���'"�����
=7>��������34356 74�'�(�$���#���&@��
����$����"�$�"������"�$�"�������&���
����������������������"A��B���&@������
��&����$�������������������������

CD�E��������$�������������"���F:<���'"��
���=7>

GD�3����"�$�"���������9����������
��$"��������34356 74����:H7

ID�=�"���$�*������J����������"����:<
KD�=�"���$�*�������"&����::<

����L-�MN2O�P.�Q0RQP012�/-�Q�N-S�QQ0T.�
U�P.�Q0RQP012�/-�MR2/PQQ0T.�
�VP��Q�N0-.1-�W�.01�R0�
� ����)�������%�"��"����"��"����$����$���$�8����
=��������!�"���#�$����"�$�"���J$�"��"�����
�"��������;����XH7����"��������'��'�����
����%������#����""��������!Y�!�����������!+��Z�
=����������!��"��#���������!�"$���Z

�:;

�:[

�:�

�::

F?

F;

\:
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IJKLMNJKLO�PNÛ_QVNZYOS���TJULVJO�WJXYVLZJ�ONR[VLO�\̀�Y�a�

�bb�AE�c6�d�AE�788�d�AE�7>6

�4��%���,��,����
�����������

�9�������������

�4��%��������,����

�(,���������������������������5�.�#���
������ ����
���68���
786���

�(�#�������������
7

'
<

<=>
�

4

?

A

@

&

) :

C(

CDCE H

:=>

�TJULVJO
WJXYVLZJ

�eKZPQ̂Y�LK�
RR�WJXYVLZJ�
ONR[VL�fgh

�eKZPQ̂Y�
LK�RR

iNjLXY[Y�fgh

�eVXQ̂Y�LK�RR
WJXYVLZJ�
ONR[VL�fkh

�eVXQ̂Y�
LK�RR

iNjLXY[Y�fkh

�l̂JmQKUNUYU�
LK�RR�ONR[VL�
J�iNjLXY[Y�fIh

�nKX̂YUY�
LK�RR

oQRJO�fp�nh

�qYVNUY�LK�RR
oQRJO�fp�rh

�qYVNUYstLXĴKJ
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Termix VX Compact 32
Indirect substation for apartment buildings

District heating substation for indirect heating with electronic controls.  
Designed for wall-mounting.

Application

The Termix VX Compact 32 is a 
complete solution for space heating 
with optimal safety, efficient energy 
transfer, service-friendly construction 
and a compact design. The substation 
is applicable, if a heat exchanger is 
required or on a conversion to district 
heating, where the existing equipment 
is unsuitable for direct connection.  
The Termix VX Compact 32 substation 
is ideal, where a high level of security 
against burst pipes and water damage 
in the heating system is required.

District heating (DH) 

The district heating circuit is 
prefabricated with a flow controller 
with integrated control valve, 
thermometers and ball valves.

Heating (HE)

The heating circuit consists of a plate 
heat exchanger, safety valve, mano-

meter, thermometers, ball valves, 
drain valve, air valve and circulation 
pump. The heating temperature can 
be controlled thermostatically or by an 
electronic controller with an outdoor 
temperature sensor. Depending on the 
application, different heat ex changers 
dimensioned for central or floor  
heating wil be applied. 

Domestic hot water (DHW)  

Termix VX Compact 32 is supplied with 
connection pipes for a DHW tank on 
the supply line.

Options

As an option the substation can be 
equipped with a thermostat with safety 
monitor. This option is only possible for 
substations with electronic controller. 
Furthermore the substation can be 
supplied with a differential pressure 
controller and separate motorized 
valves.

Construction

All pipes are made of steel. The 
connections are welded.

FEATURES AND BENEFITS

 
domestic hot water tank

heating (HE) temperature

-
tion

steel
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Termix VX Compact 32

Circuit diagram - example

Technical parameters:

max 

Weight: 

Dimensions (mm):

Electrical supply: 

A  Plate heat exchanger HE
D DHW tank
F Electronic controller
1 Ball valve
2 Non-return valve
4 Safety valve
9 Strainer
10 Circulation pump
11 DHW pump
16 Outdoor sensor
18 Thermometer
19 Surface sensor
20  Filling/drain valve
24 Delivered loose with unit
25 Manometer with ball valve
26 Manometer
27 Actuator
30 Flow control w. control valve
44 Immersion sensor
48 Air escape, manual

Connections:

2 District heating (DH) return
3 Heating (HE) supply 

 

Connections sizes:

Options:

DHW tank (delivered loose with unit)

separate motorized valves

insertion of a heat meter

Gemina Termix A/S 

DH
supply

DH
return

HE
supply

HE
return

* Flow to tank   **Return from tank

Connections, bottom fed

DHW

Circ.

DCW

Heating: Capacity examples

Heating
Capacity

kW

Heating
circuit

Heating
circuit loss

Flow
rate

Border of delivery

DHF RT**FT*HRLHFLDHR
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districtenergy.danfoss.com

FEATURES AND BENEFITS

 Substation for apartment buildings

 Indirect heating, connections 

for domestic hot water tank

 Thermostatic or electronic regulation 

of heating (HE) temperature 

 Capacity: 45 – 140 kW heating

 Minimum space required 

for installation     

 Pipes and plate heat exchanger 

made of stainless steel

Termix VX Compact 28

Application

The Termix VX Compact 28 is a com-
plete solution for space heating 
with optimal safety, efficient energy 
transfer, service-friendly construc-
tion and a compact design. The 
substation is applicable, if a heat ex-
changer is required or on a conver-
sion to district heating, where the 
existing equipment is unsuitable 
for direct connection. The Termix 
VX Compact 28 substation is ideal, 
where a high level of security against 
burst pipes and water damage in the 
heating system is required. 

District heating (DH) 

The district heating circuit is prefab-
ricated with a flow controller with 
integrated control valve, thermom-
eters and ball valves. 

Heating (HE)

The heating circuit consists of a plate 
heat exchanger, safety valve, ma-
nometer, thermometers, ball valves, 
drain valve, air valve and circulation 
pump. The heating temperature is 
controlled by an electronic control-
ler with an outdoor temperature 
sensor. Depending on the applica-
tion, different heat exchangers di-
mensioned for central or floor heat-
ing can be used.

Domestic hot water (DHW)

Termix VX Compact 28 is supplied 
with connection pipes for a DHW 
tank on the supply line.

Options

Termix VX Compact 28 can be de-
livered with white-lacquered steel 
cover or with filling line.

Construction

All pipes are made of stainless steel. 
The connections are made by nuts 
and gaskets.

District heating substation for indirect heating with electronic 
controls. Designed for wall-mounting 

Indirect substation for apartment buildings

with up to 25 apartments

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE  n° colegiat: 12370
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Technical parameters:

Nominal pressure:                     PN 16
DH supply temperature:       Tmax = 120 °C 
Brazing material (HEX):                 Copper

Weight:     approx. 50 kg

Insulation:          EPP λ 0.039

Dimensions (mm) 

Without cover: H 970 × W 620 × D 420 
With cover: H 970 × W 640 × D 522

Electrical supply:                 230 V AC

Connections:

1. District heating (DH) supply 
2. District heating (DH) return 
3. Heating (HE) supply 
4. Heating (HE) return 
5. Tank (DHW) supply 
6. Tank (DCW) return

Connection sizes:

DH + HE            G 1” (int. thread)

Options:

Termix VX Compact 28

A Plate heat exchanger HE
F Electronic controller
1 Ball valve
4 Safety valve
9 Strainer
10 Circulation pump
16 Outdoor sensor
18 Thermometer

Heating: Capacity examples

Substation type
Termix VX

Compact 28

Heating 
capacity 

[kW]

Heating circuit 
primary 

[°C]

Heating circuit 
secondary 

[°C]

Pressure loss 
primary 

[kPa]

Flow rate
primary 

[l/h]

Flow rate
secondary 

[l/h]

VX - 1 45 80 / 55 50 / 70 50 1580 1974
VX - 1 50 100 / 62 60 / 80 50 1168 2204

VX - 1 50 120 / 71 70 / 90 50 899 2210
VX - 1 80 90 / 46 40 / 70 50 1625 2333

VX - 2 75 80 / 55 50 / 70 50 2652 3290
VX - 2 80 100 / 62 60 / 80 50 1868 3525

VX - 2 80 120 / 71 70 / 90 50 1439 3536
VX - 2 110 90 / 46 40 / 70 50 2187 3205

VX - 3 95 80 / 55 50 / 70 50 3314 4168
VX - 3 100 100 / 62 60 / 80 50 2317 4403

VX - 3 100 120 / 71 70 / 90 50 1793 4420
VX - 3 140 90 / 46 40 / 70 50 2757 4079

Circuit diagram – example

19 Surface sensor
20 Filling/drain valve
24 Delivered loose with unit
25 Manometer with ball valve
26 Manometer
27 Actuator
30 Flow control w. control valve
48 Air escape, manual

18

181

1

DN 25

DN 25

25 bar

25 bar

25

25 9

1

1 18

30

27 19

1

DN 20

A

4

1

20

48

16 230 V

F
4 bar

26 19 10 18 1

DN 25

18 1

DN 25

9

24

Seen from above

wall

1 2 3 4 5 6

100 100 100 90 130

10
5
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DIVISIONE CALDAIE INDUSTRIALI
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Mancomunitat de Municipis Berguedans per a la Biomassa – Projecte instal lacions
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Partida Quantitat Preu/unitat Total

Capítol 1.- Central tèrmica de producció de calor

Producció d'oli tèrmic

1.1

2 224.323,54 € 448.647,08 €

1.2

1 16.935,24 € 16.935,24 €

1.3

1 6.934,10 € 6.934,10 €

1.4

1 23.786,67 € 23.786,67 €

Producció d'aigua calenta

1.5

1 12.437,55 € 12.437,55 €

1.6

1 12.437,55 € 12.437,55 €

1.7

1 44.520,30 € 44.520,30 €

Ut. De subministrament i instal.lació equip de format per 2 bombes
d'impulsió del circuit secundari amb funcionament alternatiu, d'oli
tèrmic a 350 ºC, una pèrdua de càrrega de 29 m.c.a, un caudal de 26
m3/h, i una pressió de servei de 3 bar, inclou vàlvules i dispositius
de seguretat, totalment instal.lada.

Ut. De subministrament i instal.lació de caldera de biomassa per oli
tèrmic a 310ºC, de 2900 kW, 2.500.000 kCal/h, amb funcionament
automàtic, compost per cambra de combustió, tolba, sense fi
d'alimentació, caldera, bomba de circulació d'oli primari, sistema
automàtic d'extracció de cendres, multicicló, xemeneia doble
aïllada, dipòsit d'axpansió tancat de 6.000 l., vàlvules de seguretat
de tall i tots els dispositius descrits en els esquemes de projecte i
memoria tècnica, instal.lació hidràulica i elèctrica de la sala de
calderes i circuïts secundaris exteriors, sectorització xarxes
automàtica, i maniobres i comptatge del intercanviadors. 

Ut. De subministrament i instal.lació equip de format per 2 bombes
d'impulsió del circuit secundari amb funcionament alternatiu, d'oli
tèrmic a 350 ºC, una pèrdua de càrrega de 142 m.c.a, un caudal de
135 m3/h, i una pressió de servei de 3 bar, inclou vàlvules i
dispositius de seguretat, totalment instal.lada.

Ut. De subministrament i instal.lació d'estació d'intercanvi de calor,
oli/aigua per una potencia fins a 1.100 kWt, per fer l’intercanvi
d’energia de calor a baixa temperatura (<100 ºC), que es realitzarà
amb dues etapes, primer pas oli/oli per baixa temperatura i el segon
pas oli/aigua per canvi de fluid, portarà incorporades les vàlvules de
tall d’entrada i sortida de cada canonada, filtres, vàlvules de
retenció, les bombes dobles de circulació del primari per oli un
caudal de 22 m3/h i 8 m.c.a, i la bomba doble aigua calenta per un
caudal de 18 m3/h i 8 m.c.a. , control automàtic de temperatura
mitjançant vàlvula de regulació automàtica i microprocessador,
vàlvules de tall, seguretat, manòmetres, termostats i control de
nivells.

Ut. De subministrament i instal.lació equip de format per 2 bombes
d'impulsió del circuit secundari amb funcionament alternatiu, aigua
a 120 ºC màx., una pèrdua de càrrega de 16 m.c.a, un caudal de 14
m3/h, i una pressió de servei de 3 bar, inclou vàlvules i dispositius
de seguretat, totalment instal.lada.

PRESSUPOST EN PREUS COMPOSTOS [LOT-2 INSTAL.LACIONS]

Descripció

Ut. De conjunt format per dipòsit d'expansió de 1.000 l., i dipòsit
d'inercia de 10.000 l. Inclous valvuleria, indicadors i elements de
seguretat, totalment instal.lat.

Ut. De subministrament i instal.lació equip de format per 2 bombes
d'impulsió del circuit secundari amb funcionament alternatiu, aigua
a 120 ºC màx., una pèrdua de càrrega de 14 m.c.a, un caudal de 11
m3/h, i una pressió de servei de 3 bar, inclou vàlvules i dispositius
de seguretat, totalment instal.lada.
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Partida Quantitat Preu/unitat Total

PRESSUPOST EN PREUS COMPOSTOS [LOT-2 INSTAL.LACIONS]

Descripció

Varis

1.5

1 13.619,87 € 13.619,87 €

1.6

1 23.559,48 € 23.559,48 €

1.7
1 1.506,88 € 1.506,88 €

1.8

1 12.882,62 € 12.882,62 €

Total capítol 1 617.267,33 €     

Capítol 2.- Xarxa de calor 310ºC [oli]

2.1

1.300 132,78 € 172.613,03 €

2.2

200 68,82 € 13.764,67 €

2.3

64 689,11 € 44.102,88 €

2.3

20 554,65 € 11.092,95 €

2.4

28 926,73 € 25.948,46 €

Total capítol 2 267.521,99 €     

Ml. De canonada d’acer estirat sense soldadura segons ASTM A-
106 GR-B de 125 mm de diàmetre, i aïllada amb llana mineral amb
un gruix no inferior a 120 mm i de densitat 100kg/m3, i encamisat
amb planxa d'acer galvanitzat, instal.lada dins de galeria. Inclou
controls de qualitat per radiografia de les soldadures.

Ml. De canonada d’acer estirat sense soldadura segons ASTM A-
106 GR-B de 65 mm de diàmetre, i aïllada amb llana mineral amb
un gruix no inferior a 120 mm i de densitat 100kg/m3, i encamisat
amb planxa d'acer galvanitzat, instal.lada dins de galeria. Inclou
controls de qualitat per radiografia de les soldadures.

m3. de subministre d'oli tèrmic sintètic, HTF-HT, amb un rang de
treball -30ºC a 340 ºC, viscositat a 100 ºC 3,4 cSt, densitat a 300ºC
0,755 kg/dm3, calor específic a 300ºC de 0,66 kCal/kg.ºC

Ut. De subministrament i instal.lació de gestió tècnica de tota
l'instal.lació, formada per sensors, equips de comptatge, cablejat
estructural i centrals de control, per ser gestionats des de PC, amb 

Ut. De subministrament i instal.lació de sistema automàtic
d'assecatge de estella dins la sitja, format per un recuperador de
calor de fums instal.lat a la xemeneia de la caldera per una potencia
de 2.500 kW, 2 unitats fan-coils de 30 kW cadascuna, bomba de
circulació per 5,3 m3/h, i una pèrdua de càrrega de 12 m.c.a., xarxa
de canonades aïllades, equips hidràulics de protecció i seguretat, i
instal.lació elèctrica.

Ut. De subministrament i instal.lació d'equip descalsificador, per un
caudal de 0,8 l/s, inclou instal.lació hidràulica i elèctrica.

Ut. De lira de dil.latació, segons plànols, d’acer estirat sense
soldadura segons ASTM A-106 GR-B de 125 mm de diàmetre, i
aïllada amb llana mineral amb un gruix no inferior a 120 mm i de
densitat 100kg/m3, instal.lada dins de galeria.

Ut. Grup electrògen de construcció fixa, de 90 kVA de potència en
servei d'emergència, trifàsic, de 400 V de tensió, accionament amb
motor dièsel, amb quadre de control, instal·lat

Ut. De lira de dil.latació, segons plànols, d’acer estirat sense
soldadura segons ASTM A-106 GR-B de 65 mm de diàmetre, i
aïllada amb llana mineral amb un gruix no inferior a 120 mm i de
densitat 100kg/m3, instal.lada dins de galeria
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Partida Quantitat Preu/unitat Total

PRESSUPOST EN PREUS COMPOSTOS [LOT-2 INSTAL.LACIONS]

Descripció

Capítol 3.- Xarxa de calor 85ºC [aigua]

3.1

1.204 30,45 € 36.659,95 €

3.2

4 65,21 € 260,85 €

Total capítol 3 36.920,81 €       

Capítol 4.- Xarxa de serveis [Electric i telecomunicacions]

4.1

750 9,87 € 7.402,54 €

4.1

750 4,57 € 3.423,75 €

4.2

750 8,84 € 6.628,82 €

4.3

750 3,12 € 2.338,56 €

Total capítol 4 19.793,68 €       

Capítol 5.- Estacions terminals de consum

5.1

1 54.478,32 € 54.478,32 €

Ml., de canonada preillada d'acer de 65 mm. de diàmetre, aïllada
amb escuma de poliuretà d’alta densitat amb un gruix no inferior a
60 mm i encamisada amb una canonada de polietilè de baixa
densitat PEBD de 140 mm de diàmetre, instal.lada dins de rasa.
Inclou accessoris, valvularia i unions.

ml. Safata rejiband de 150x60, muntat superficial, inclou
suportació, amb cable de fibra òptica de 4 fibres per
telecomunicacions, brides i accessoris per a la seva instal.lació.

ml. Safata rejiband de 150x60, muntat superficial, inclou
suportació, brides i accessoris per a la seva instal.lació.

Subministrament 1: Ut. De subministrament i instal.lació d'estació
d'intercanvi de calor marca Olpres, oli/oli per una potencia fins a
2000 kW, per fer l’intercanvi d’energia de calor a alta temperatura,
(>100 ºC), el fluid del primari com del secundari serà oli tèrmic,
l’estació portarà incorporades les vàlvules de tall d’entrada i sortida
de cada canonada, filtres, vàlvules de retenció, un dipòsit
d’expansió directe de 600 l., les bombes de circulació, control
automàtic de temperatura mitjançant vàlvula de regulació
automàtica i microprocessador, manòmetres i control de nivell.

Ut. De compensador de dil.latació prefabricat, aïllada amb escuma
de poliuretà d’alta densitat amb un gruix no inferior a 60 mm i
encamisada amb una canonada de polietilè de baixa densitat PEBD
de 140 mm, instal.lada dins de rasa.

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 25 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 24 x 2,5 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub.
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Partida Quantitat Preu/unitat Total

PRESSUPOST EN PREUS COMPOSTOS [LOT-2 INSTAL.LACIONS]

Descripció

5.2

1 28.858,48 € 28.858,48 €

5.3

1 6.060,28 € 6.060,28 €
5.4

1 14.990,92 € 14.990,92 €

5.5

1 4.633,20 € 4.633,20 €

5.6

1 2.692,56 € 2.692,56 €

Total capítol 5 111.713,76 €     

Subministrament 2: Ut. De subministrament i instal.lació d'estació
d'intercanvi de calor, aigua/aigua per una potencia fins a 60 kW,
per fer l’intercanvi d’energia de calor, portarà incorporades les
vàlvules de tall d’entrada i sortida de cada canonada, filtres,
vàlvules de retenció, un vas d’expansió, vàlvula d’equilibrat, les
bombes de circulació, control automàtic de temperatura mitjançant
vàlvula de regulació automàtica i microprocessador, manòmetres i
control de nivell. [Parcel.la-110]

Subministrament 1: Ut. De subministrament i instal.lació d'estació
d'intercanvi de calor marca Olpres, oli/aigua per una potencia fins a
1.000 kW, per fer l’intercanvi d’energia de calor a baixa
temperatura (<100 ºC), que es realitzarà amb dues etapes, primer
pas oli/oli per baixa temperatura i el segon pas oli/aigua per canvi
de fluid, portarà incorporades les vàlvules de tall d’entrada i sortida
de cada canonada, filtres, vàlvules de retenció, un dipòsit
d’expansió directe de 600 l., les bombes de circulació, control
automàtic de temperatura mitjançant vàlvula de regulació
automàtica i microprocessador, manòmetres i control de nivell.

Subministrament 3: Ut. De subministrament i instal.lació d'estació
d'intercanvi de calor marca Olpres, oli/aigua per una potencia fins a
210 kW, per fer l’intercanvi d’energia de calor a baixa temperatura
(<100 ºC), que es realitzarà amb dues etapes, primer pas oli/oli per
baixa temperatura i el segon pas oli/aigua per canvi de fluid, portarà
incorporades les vàlvules de tall d’entrada i sortida de cada
canonada, filtres, vàlvules de retenció, un dipòsit d’expansió directe
de 600 l., les bombes de circulació, control automàtic de
temperatura mitjançant vàlvula de regulació automàtica i
microprocessador, manòmetres i control de nivell. [Parcel.la-51]

Subministrament 3: Ut. De subministrament i instal.lació d'estació
d'intercanvi de calor marca Olpres, oli/oli per una potencia fins a
370 kW, per fer l’intercanvi d’energia de calor a baixa temperatura
(<100 ºC), que es realitzarà amb dues etapes, primer pas oli/oli per
baixa temperatura i el segon pas oli/aigua per canvi de fluid, portarà
incorporades les vàlvules de tall d’entrada i sortida de cada
canonada, filtres, vàlvules de retenció, un dipòsit d’expansió directe
de 600 l., les bombes de circulació, control automàtic de
temperatura mitjançant vàlvula de regulació automàtica i
microprocessador, manòmetres i control de nivell. [Parcel.la-51]

Subministrament 4: Ut. De subministrament i instal.lació d'estació
d'intercanvi de calor, aigua/aigua per una potencia fins a 120 kW,
per fer l’intercanvi d’energia de calor, portarà incorporades les
vàlvules de tall d’entrada i sortida de cada canonada, filtres,
vàlvules de retenció, un vas d’expansió, vàlvula d’equilibrat, les
bombes de circulació, control automàtic de temperatura mitjançant
vàlvula de regulació automàtica i microprocessador, manòmetres i
control de nivell. [Parcel.la-110]
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Partida Quantitat Preu/unitat Total

PRESSUPOST EN PREUS COMPOSTOS [LOT-2 INSTAL.LACIONS]

Descripció

Capítol 6.- Instal.lacions bàsiques de la sala de calderes

6.1

1 3.034,48 € 3.034,48 €

6.2

1 17.758,62 € 17.758,62 €

6.3

1 2.155,17 € 2.155,17 €

6.4

1 2.456,90 € 2.456,90 €

6.5

1 12.500,00 € 12.500,00 €

6.6

1 7.962,07 € 7.962,07 €

Total capítol 6 45.867,24 €       

Capítol 7.- Seguretat i salut i control de qualitat

7.1 1 1.895,79 € 1.895,79 €

7.2 1 5.266,09 € 5.266,09 €

Total capítol 7 7.161,88 €          

Partida de control de qualitat

Partida de seguretat i salut

Ut. de subministrament i instal.lació d'enllumenat exterior, format
per 4 projectors tecnologia LED, i 4 projectors tecnologia LED de
20 W, amb detector de presencia, tots ells mecanitzats a la façana de
la nau, inclou tubs elèctric, cablejat i posada a terres.

Ut. De subministrament i instal.lació de instal.lació elèctrica bàsica
de la nau formada per caixa general de protecció, treballs de la
companyia subministradora, equip de comptatge, escomeses, quadre
elèctric de protecció general, enllumenat, enllumenat d'emergència i
3 caixes d'endolls, safates i tubs de distribució.

Ut. De subministrament i instal.lació de instal.lació d'aigua freda i
calenta bàsica de la nau formada per armari de formigó per
comptador, treballs de la companyia subministradora, escomesa,
xarxa de canonades fins a cada punt de consum, aïllament i aixetes
de tall.

Ut. De subministrament i instal.lació de instal.lació d'aire comprimit
a l'edifici industrial, format per un compressor de 550 l/min, 8 bar,
5,5 CV trifàsic, i calderí de 270 l., filtres, purgador, xarxa de
canonada i 4 endolls de presa ràpida.

Ut. De subministrament i instal.lació de instal.lació contra incendis,
formada per mànegues BIE45, extintors de 6kg de pols ABC i de 5
kg de CO2, i detecció d'incendis amb detectors tèrmics, central
d'alarma, polsadors i sirenes segons normativa vigent.. 

Ut. De central d'alarma anti intrusió i CTTV, format per 5 detectors
radar de doble tecnologia infraroig, central alarma de 8 a 16 zones
amb teclat, bateria i mòdul GPRS per centraleta de risc i sirenes
interiors i exterior, un gravador per 16 càmeres amb HDD de 2 tb,
visualització a temps real de 1080p, 4 càmeres exterior i 3 interiors
Sony IP Super HAD de 3,0 Mpixels, instal.lació i posada en
funcionament.
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Partida Quantitat Preu/unitat Total

PRESSUPOST EN PREUS COMPOSTOS [LOT-2 INSTAL.LACIONS]

Descripció

Total Capítol 1.- Central tèrmica de producció de calor 617.267,33 €

Total Capítol 2.- Xarxa de calor 310ºC [oli] 267.521,99 €

Total Capítol 3.- Xarxa de calor 85ºC [aigua] 36.920,81 €

Total Capítol 4.- Xarxa de serveis [Electric i telecomunicacions] 19.793,68 €

Total Capítol 5.- Estacions terminals de consum 111.713,76 €

Total Capítol 6.- Instal.lacions bàsiques de la sala de calderes 45.867,24 €

Total Capítol 7.- Seguretat i salut i control de qualitat 7.161,88 €

   1.106.246,69 € 

      143.812,07 € 

        66.374,80 € 

   1.316.433,56 € 

      276.451,05 € 

   1.592.884,60 € 

L'enginyer autor del projecte

Berga, Abril de 2015

Total pressupost d'execució per contracte sense IVA

Pressupost d'execució material

13% Despeses generals sobre PEM

6% Benefici industrial sobre PEM

RESUM DE PRESSUPOST LOT-2

21% IVA

Total pressupost d'execució per contracte amb IVA
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Partida Quantitat Preu/unitat Total

PRESSUPOST EN PREUS COMPOSTOS [LOT-2 INSTAL.LACIONS]

Descripció

      409.091,99 € 

   1.316.433,56 € 

        37.701,23 € 

        33.400,00 € 

  11.442,00 €

  0,00 €

   1.808.068,77 € 

      379.694,44 € 

   2.187.763,22 € 

L'enginyer autor del projecte

Berga, Abril de 2015

21% IVA

PRESSUPOST A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ.

Pressupost d'execució per contracte sense IVA LOT-2

Total pressupost a coneixement de l'administració amb IVA

Projecte d'enginyeria executiu de les instal.lacions, obres
majors, seguretat i salut, llicència ambiental annex II, i
projecte contra incendis segons llei 3/2010

Direcció de l'obra del projecte i llicència ambiental i
d'incendis i gestió de subministraments.

Projectes de legalització de les instal.lacions d'electricitat,
equips de pressió, i fred indústrial, inclou les taxes de visat,
a indústria i la seva tramitació.

Taxes municipals per els projecte d'obres majors i ambiental

Total pressupost a coneixement de l'administració

Pressupost d'execució per contracte sense IVA LOT-1
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Mancomunitat de Municipis Berguedans per a la Biomassa – Projecte instal lacions

 n° colegiat: 12370



1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot 
ser per adherència química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser comprimida 
pel cargol.
S'han considerat els següents tipus: 
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material 
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes 
d'estanquitat i tap de cautxú 
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els 
elements.
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).
Cementació del vis:  > 0,1 mm
TAC QUÍMIC:
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació en 
fred.
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat d'ús. 
El cap de l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de la perforadora.
Diàmetre de l'ampolla:  14 mm
Temps d'enduriment segons temperatura ambient: 
     > 20°C: 10 min 
     10°C - 20°C20 min 
     0°C - 10°C: 1 h 
     - 5°C - 0°C: 5 h
VOLANDERES:
Diàmetre interior de la volandera: 
- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 
- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva 
correcta col·locació en capses, on han de figurar: 
- Identificació del fabricant 
- Diàmetres 
- Llargàries 
- Unitats 
- Instruccions d'ús
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Abraçadores de materials diversos per a la subjecció de canonades. 
S'han contemplat els següents tipus d'abraçadores: 
- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat unides per un 
cargol a cada extrem 
- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat unides per un 
cargol a cada extrem i revestides amb perfil de cautxú (abraçadores isofòniques) 
- Abraçadores d'acer inoxidable formades per dues peces semicirculars, amb unió encaixada per forma 
- Abraçadores de niló (poliamida resident a l'impacte) amb doble tanca superior i base amb forat 
roscat de M6
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En les abraçadores partides d'acer galvanitzat, una de les peces semicirculars ha de tenir un pas 
roscat que permeti la seva unió al vis de fixació. La rosca ha de ser mètrica. L'abraçadora isofònica 
ha de tindre la part metàl·lica en contacte amb el tub revestida amb un perfil de cautxú.
En les abraçadores d'acer inoxidable, el cargol de fixació ha d'estar electrosoldat a una de les 
parts, mentre que l'altra part encaixarà en la primera desplaçant-se axialment.
En les abraçadores de niló amb tanca per la part superior, el sistema de tancament ha de formar 
part de la pròpia abraçadora. Ha d'anar fixada al parament amb un cargol roscat per ambdós extrems 
que subjecta a l'abraçadora per la seva base, que si és el cas es pot substituir per un cargol amb 
cap. També s'admet la fixació al parament encaixant l'abraçadora en una regleta de suport fixada 
prèviament.
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els 
elements.
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport.
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament el tac, el vis i l'abraçadora en capses, on ha 
de figurar les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Diàmetres 
- Unitats
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.



1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Xemeneies circulars metàl·liques per a la conducció dels productes de la combustió des dels aparells 
fins a l'atmòsfera exterior.
S'han considerat els tipus següents:
- Elements per a la formació de xemeneia metàl·lica modular de parets múltiples 
- Tubs de formació helicoïdal de parets múltiples per a la formació de xemeneies
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Les xemeneies han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, els propis de la seva manipulació, 
així com les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del seu normal funcionament.
XEMENEIES METÀL.LIQUES MODULARS:
Han d'estar construïdes segons les especificacions de la norma UNE-EN 1856-1.
Han de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.
La paret interior de la xemeneia ha de ser d'algun dels següents materials: 
- Acer inoxidable de designació 1.4301 segons la norma UNE-EN 10088-1
- Acer inoxidable de designació 1.4401 segons la norma UNE-EN 10088-1
La paret exterior de la xemeneia ha de ser d'algun dels següents materials: 
- Si la xemeneia està instal·lada a l'interior de l'obra, la paret exterior serà com a mínim d'aluzinc 
amb recobriment AZ 150 segons la norma UNE-EN 10215 
- Si la xemeneia està instal·lada a l'exterior de l'obra, la paret exterior serà com a mínim d'acer 
inoxidable de designació 1.4301 segons la norma UNE-EN 10088-1
Els elements de suport de la xemeneia han de ser resistents a la corrosió. Els accessoris d'unió 
entre trams han de disposar de junts que assegurin l'estanquitat del sistema d'evacuació i alhora 
han d'absorbir les dilatacions degudes als canvis de temperatura.
XEMENEIES METÀL.LIQUES DE FORMACIÓ HELICOÏDAL:
El tub ha de ser recte. Les parets de la xemeneia han de ser llises, regulars, sense deformacions 
ni cops i no han de tenir defectes superficials. S'admeten petits defectes superficials que no 
perjudiquin el funcionament de la xemeneia ni la seva durabilitat. 
Ha de tenir una secció circular. L'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància del 
diàmetre i l'excentricitat dins dels límits de tolerància del gruix de la paret. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
Els elements galvanitzats han de tenir un recobriment de zinc ben adherit. Aquest recobriment ha 
de tenir un aspecte uniforme, sense taques ni discontinuïtats, inclusions de flux, cendres, 
bombolles, ratlladures ni punts sense galvanitzar.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: Per unitats, coberts amb una làmina de PVC fins que es muntin.
XEMENEIES METÀL.LIQUES MODULARS:
Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes. Els mòduls s'han d'emmagatzemar en posició 
vertical sobre una superfície neta i seca. Es tindrà especial cura de que el material aïllant de 
l'interior dels mòduls no entri en contacte amb l'aigua o d'altres líquids ni s'embruti.
XEMENEIES METÀL.LIQUES DE FORMACIÓ HELICOÏDAL:
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i 
paral·lelament sobre superfícies planes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios. (RITE).
UNE 123001:2005 Cálculo y diseño de chimeneas metálicas. Guía de aplicación.
UNE-EN 1443:2003 Chimeneas. Requisitos generales.
XEMENEIES METÀL.LIQUES MODULARS:
UNE-EN 1856-1:2004 Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1: Chimeneas modulares.
UNE-EN 1856-1:2004/1M:2005 Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1: Chimeneas 
modulares.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN XEMENEIES METÀL.LIQUES MODULARS:
Sobre cada mòdul de la xemeneia hi ha d'anar marcada com mínim la següent informació: 
- Designació del producte segons l'apartat 9 de la norma EN 1856-1. Com a mínim a d'incloure: 
     - Descripció del producte 
     - Referència a la norma EN 1856-1 
     - Nivell de temperatura segons la classificació establerta per la norma EN 1856-1 
     - Nivell de pressió segons la classificació establerta per la norma EN 1856-1 
     - Resistència als condensats segons la classificació establerta per la norma EN 1856-1 
     - Resistència a la corrosió i especificació del material de la paret interior segons la 
classificació establerta per la norma EN 1856-1 
     - Resistència al foc de sutge segons la classificació establerta per la norma EN 1856-1 
- Nom o marca comercial del fabricant 
- Lot de fabricació o referència del producte del fabricant 
- Sageta que indiqui la direcció dels fums (si procedeix) 
- Han de portar, en lloc visible, el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
 - Productes per a xemeneies (xemeneia modular metàl·lica):
     - Sistema 2+: Declaració de prestacions 
 - Productes per a xemeneies (terminals):
     - Sistema 4: Declaració de prestacions
El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació com a mínim (ja sigui sobre 
el propi producte, el seu embalatge o la documentació comercial que l'acompanya): 
- Número identificador de l'organisme certificador (només per als productes amb sistema de 
verificació 2+) 
- Nom o marca d'identificació i direcció declarada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Número del certificat CE de conformitat o del certificat CE de producció en fàbrica (si procedeix) 
- Referència a la norma europea EN 1856-1 
- Descripció del producte: nom genèric, materials, dimensions, etc., i ús previst 
- Informació sobre els requisits essencials presentada com: 
     - Valors declarats pel fabricant. 
     - Com a alternativa: Designació del producte segons el capítol 9 de la norma EN-1856-1 
     - Característiques a les que s'aplica l'opció "prestació no determinada" 
El fabricant ha de facilitar una placa de xemeneia fabricada de material durador que ha d'incloure 
la següent informació: 
- Nom o marca comercial del fabricant, gravada o marcada de forma indeleble 
- Espai per a la designació d'acord amb la norma EN 1443 
- Espai per al diàmetre nominal 
- Espai per a la distància mínima al material combustible, indicada en mil·límetres, seguida pel 
símbol d'una sageta o flama 
- Espai per a les dades de l'instal·lador i la data de la de la instal·lació
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i materials 
que s'han d'utilitzar.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de les operacions de descàrrega i emmagatzematge dels equips.
- Comprovar que les unitats de ventilació compleixin els requisits especificats en projecte i 
estiguin identificades. Verificar: 
     - Marca, model, nº de sèrie, velocitat (rpm), potència (CV), tensió (V), consum, velocitat 
motor, arrencada, tipus de proteccions elèctriques, secció de conductors, tipus de conductor, 
regulació, Cabal (m3 /h), dimensions, potència i pressió acústica).
- Verificació de la documentació d'assaigs realitzats pel fabricant.
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts.



CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les 
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa 
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del 
material rebut.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Conjunt d'elements auxiliars (suports, abraçadores, etc.).
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques (qualitat, dimensions, etc.) han de ser els adequats per 
al conducte i no han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació 
en cap de les seves aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:
- Material
- Tipus
- Dimensions en cm
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Tubs d'acer negre ST-35 sense soldadura de diàmetre comprès entre 1/8" i 6
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tub ha de ser recte.
Ha de tenir una secció circular. L'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància del 
diàmetre i l'excentricitat dins dels límits de tolerància del gruix de la paret.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
La superfície no ha de tenir incrustacions, esquerdes, ni ratats. Es poden admetre lleugers relleus, 
depressions o estries pròpies del procés de fabricació, amb una amplària màxima de 0,8 mm.
Característiques dimensionals:
+--------------------------------------------------------+
¦ Diàmetre  ¦  Diàmetre exterior ¦ Gruix de la paret (mm)¦ 
¦   tub     ¦      teòric (mm)   ¦    (DIN 2440)         ¦ 
¦ (rosca    ¦--------------------¦-----------------------¦ 
¦UNE 19-009)¦ Valor ¦ Tolerància ¦  Valor  ¦  Tolerància ¦ 
¦-----------¦-------¦------------¦---------¦-------------¦
¦    1/8"   ¦ 10,2  ¦   ± 0,4    ¦    2    ¦    -0,25    ¦ 
¦    1/4"   ¦ 13,5  ¦ +0,5/-0,3  ¦   2,3   ¦    -0,30    ¦ 
¦    3/8"   ¦ 17,5  ¦ +0,3/-0,5  ¦   2,3   ¦    -0,30    ¦ 
¦    1/2"   ¦ 21,3  ¦ +0,5/-0,3  ¦   2,6   ¦    -0,30    ¦ 
¦    3/4"   ¦ 26,9  ¦   ± 0,4    ¦   2,6   ¦    -0,30    ¦ 
¦     1"    ¦ 33,7  ¦ +0,5/-0,4  ¦   3,2   ¦    -0,40    ¦ 
¦   1"1/4   ¦ 42,4  ¦ +0,5/-0,4  ¦   3,2   ¦    -0,40    ¦ 
¦   1"1/2   ¦ 48,3  ¦ +0,5/-0,4  ¦   3,2   ¦    -0,40    ¦ 
¦     2"    ¦ 60,3  ¦ +0,5/-0,6  ¦   3,6   ¦    -0,50    ¦ 
¦   2"1/2   ¦ 76,1  ¦ +0,5/-0,8  ¦   3,6   ¦    -0,50    ¦ 
¦     3"    ¦ 88,9  ¦ +0,6/-0,9  ¦    4    ¦    -0,50    ¦ 
¦     4"    ¦114,3  ¦ +0,7/-1,2  ¦   4,5   ¦    -0,60    ¦ 
¦     5"    ¦139,7  ¦ +1,1/-1,2  ¦    5    ¦    -0,60    ¦ 
¦     6"    ¦165,1  ¦ +1,4/-1,2  ¦    5    ¦    -0,60    ¦ 
+--------------------------------------------------------+
Llargària:  4 - 8 m
Qualitat de l'acer (DIN 1629):  ST-35
Resistència a tracció de l'acer ST-35 (DIN 1629):  350 - 450 N/mm2
Composició química de l'acer ST-35 (DIN 1629): 
- Carboni:  <= 0,18% 
- Fòsfor:  <= 0,05% 
- Sofre:  <= 0,05%
Pressió de treball (UNE 19-002):  <= 20 bar 
Pressió de prova hidràulica (UNE 19-002):  >= 32 bar
Toleràncies:
Llargària:
- Per a tubs de llargària <= 6 m: + 10 mm, - 0 mm 
- Per a tubs de llargària > 6 m: + 15 mm, - 0 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
Han de quedar protegits de les humitats.
S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* DIN 2440 06.78 Steel tubes; medium-weight suitable for screwing.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons 



projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).
- Control dimensional de tubs i accessoris (diàmetre i espessor)
- Control visual i dimensional de vàlvules i altres elements (tipus i pressió nominal)
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb les especificacions del projecte i no estigui 
adequadament identificat.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Compensadors de dilatació de llautó per a tubs d'acer negre, per a col·locar roscats.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Peça en forma cilíndrica. 
Els extrems han de ser rosques interiors.
Les superfícies, interior i  exterior, no han de tenir incrustacions, esquerdes, ni ratats.
Ha d'estar protegit contra la corrosió.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament.
Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons 
projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).
- Control dimensional de tubs i accessoris (diàmetre i espessor)
- Control visual i dimensional de vàlvules i altres elements (tipus i pressió nominal)
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb les especificacions del projecte i no estigui 
adequadament identificat.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Aïllament tèrmic de conduccions amb tub flexible de polietilè expandit, amb un tall longitudinal 
en una generatriu.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La superfície ha de ser d'aspecte lleugerament granulós. En la secció s'han d'apreciar els alvèols 
propis de l'expansió de la matèria primera, el polietilè.
El material de l'aïllament no ha de contenir substàncies en la que es puguin desenvolupar 
microorganismes.
No ha de despendre olors a la temperatura a la que estarà sotmès.
Diàmetre interior: 
+---------------------------+
¦  DN   ¦Diàmetre interior  ¦ 
¦       ¦      (mm)         ¦ 
¦-------¦-------------------¦
¦ 1/8"  ¦       10          ¦ 
¦ 1/4"  ¦       15          ¦ 
¦ 3/8"  ¦       18          ¦ 
¦ 1/2"  ¦       22          ¦ 
¦ 3/4"  ¦       28          ¦ 
¦   1"  ¦       35          ¦ 
¦ 1"1/4 ¦       42          ¦ 
¦ 1"1/2 ¦       48          ¦ 
¦  2"   ¦       60          ¦ 
¦ 2"1/2 ¦       76          ¦ 
¦  3"   ¦       89          ¦ 
¦  4"   ¦      114          ¦ 
¦  5"   ¦      150          ¦ 
+---------------------------+
Llargària:  2 m
Conductivitat tèrmica a 20°C:  <= 0,041 W/m K 
Temperatures d'utilització (T):  - 40°C <= T <= + 90°C 
Reacció al foc (UNE EN 13501-1): BL-s3,d0

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Embalats en paquets.
Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes, protegits contra les pluges, les 
humitats i els impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE 53127:2002 Plásticos celulares. Determinación de las características de combustión de probetas 
en posición horizontal sometidas a una llama pequeña.
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios. (RITE).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:



- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels 
materials.
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requisits tèrmics del projecte. 
(temperatures màximes i mínimes, i espessors).
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar per mostreig de cada tipus d'aïllament i tipus d'instal·lació a aïllar.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar material que no reuneixi les condicions d'espessor i característiques tèrmiques 
requerides en la instal·lació a aïllar.
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons 
criteri de la DF.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Recobriment de l'aïllament tèrmic de canonades mitjançant planxa d'alumini.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La planxa ha de tenir les arestes rectes, les cares llises i no ha de tenir cops, deformacions ni 
altres defectes. 
Tipus d'alumini (UNE-EN 485-2):  EN AW-1200(Al 99,9) 
Les característiques de l'alumini han de correspondre a les especificacions de la norma UNE-EN 485-2  
Toleràncies:
- Gruix:  ± 0,1 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En planxes de 2 m de llargària o en bobines de 70 a 100 m de llargària. 
Emmagatzematge: Les planxes, apilades sobre superfícies planes i protegides contra els impactes, 
i les bobines col·locades horitzontalment sobre superfícies planes i protegides contra els impactes.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions, 
reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total 

execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de 
ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves 
aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer 
disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves 
aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.



1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Tub rígid metàl·lic de fins a 63 mm de diàmetre nominal.
S'han contemplat els següents tipus de tubs: 
- Tubs d'acer amb acabat exterior i interior galvanitzat Sendzimir
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un acabat galvanitzat, tant interiorment com exteriorment. 
Ha de suportar les variacions de temperatura sense deformació.
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin 
segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors 
o ferir a instal·ladors o usuaris.
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres.
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m.
Emmagatzematge: En posició horitzontal i en llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.  
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para 
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han d'estar marcats amb:
- Nom del fabricant
- Marca d'identificació dels productes
- El marcatge ha de ser llegible
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació als 
requisits del projecte. 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat) 
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs
- Assaigs: 
     - Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1 
     - Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460 
     - Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació 
de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Canal metàl·lica de planxa d'acer llisa, amb obertures o ranurades, de dimensions 100x300 mm, com 
a màxim.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per elements que poden portar o no dispositius de derivació i aparells. Inclou 
accessoris per a l'anul·lació d'obertures innecessàries. 
Les unions dels trams de canalització s'han de fer mitjançant elements auxiliars d'adaptació, així 
com els canvis de sentit i de pendent. 
S'ha d'utilitzar per a BT i ha de permetre la instal·lació de conductors i platines conductores. 
Ha de tenir un sistema adient per a la fixació dels suports aïllants d'esteatita per a barres i 
platines conductores.
Gruix de xapa:  >= 1 mm
Potència de servei:  <= 16 kW

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En mòduls d'una llargària de 0,5, 1 i 2 m. S'admet una tolerància de ± 10 mm.
Cada canal ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades 
següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Valors de resistència, reactància e impedància.
- Referència a les normes
Emmagatzematge: En llocs protegits contra la pluja, les humitats, els impactes i sense contacte 
amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 



Safates metàl·liques.
S'han considerat els tipus següents:
- Xapa d'acer, cega o perforada
- Reixa d'acer
S'ha de considerar els tipus de safata de planxa d'acer següents: 
- Llisa 
- Perforada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir una superfície sense fissures. Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a 
l'eix i sense rebaves. 
Les unions s'han de fer mitjançant peces auxiliars. 
Ha de suportar bé els ambients humits, salinosos i químicament agressius.
Potència de servei:  <= 16 kW
Ha de complir amb les especificacions marcades per la norma UNE-EN 61537.
XAPA D'ACER GALVANITZAT:
Safata de xapa, amb les vores conformades per a permetre el tancament a pressió de la coberta.
REIXA D'ACER:
Safata obtinguda a partir del doblegament d'una graella.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: A cobert i protegides contra la pluja i les humitats.
REIXA:
En mòduls de llargària 3 m, s'admet una tolerància de ± 10 mm.
PLANXA:
En mòduls de llargària 3 m, s'admet una tolerància de ± 10 mm.
Inclou accessoris per a l'anul·lació d'obertures innecessàries.
Cada safata ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades 
següents:
Cada component del sistema s'ha de marcar de manera duradora i legible amb les següents dades: 
-Nom del fabricant, o de la marca comercial
-Marca d'identificació del producte concret

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002
UNE-EN 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la conducción de cables.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per 
a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV i de tipus unipolar, bipolar, 
tripolar, tetrapolar, tripolar amb neutre i pentapolar. 

S'han considerat els tipus de cables següents: 
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè 
reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV 0,6/1 kV. 
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè 
reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d'halògens a base de poliolefina, de baixa emissió 
de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K (AS) 0,6/1 kV.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i 
UNE 21-022.
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Ha de ser resistent a l'abrasió. 
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament. 
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser raonablement 
cilíndrica.
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.
Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1): 
- Cables unipolars:
- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris 
- Com a conductor neutre: Blau 
- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 
- Cables bipolars:  Blau i marró 
- Cables tripolars: 
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd 
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris 
- Cables tetrapolars: 
- Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra: Llistat de groc i verd 
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau 
- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de groc i verd  
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)):
+-------------------------------------------------------------------+
¦Secció (mm2) ¦1,5-16¦25-35¦ 50 ¦70-95¦ 120 ¦ 150 ¦ 185 ¦ 240 ¦ 300 ¦ 
¦-------------¦------¦-----¦----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦
¦Gruix (mm)   ¦ 0,7  ¦ 0,9 ¦1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ 1,8 ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+
Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1
Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C 
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C
Tensió màxima admissible (c.a.): 
- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV 
- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV
Toleràncies:
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):  >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor especificat)  
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1.
Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació 
de la secció dels conductors de fase.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.
La coberta ha de se d'una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del tipus Z1, i ha de 
complir les especificacions de la norma UNE 21123-4.
Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació 
de la secció dels conductors de fase.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En bobines.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 



Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002
UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV.
* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de 
los cables eléctricos.
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.
UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados.
* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:
UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 
2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:
UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 
4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tipus de conductor
- Secció nominal
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació.
- Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte
- Control final d'identificació
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que s'especifica 
en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs:
A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure 
o alumini i les normes aplicables en cada cas:
     - Rigidesa dielèctrica (REBT) 
     - Resistència d'aïllament (REBT) 
     - Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M) 
     - Control dimensional (Documentació del fabricant) 
     - Extinció de flama (UNE-EN 50266) 
     - Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123) 
     - Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)
A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran 
exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les característiques 
dels conductors corresponguin a l'assaig especificat.
     - Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant) 
     - Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant) 
     - Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant) 
     - Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) 
(exigit a recepció) 
     - Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit 
a recepció) 
     - Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus 
(*) (exigit a recepció)
Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals. 
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una 
supervisió per part de la DF o empresa especialitzada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a excepció
dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà 

ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Part proporcional d'accessoris per a tubs, canals o safates, de tipus plàstiques o metàl·liques.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a tubs, canals o safates, i no 
han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un metre 
de canal o d'un metre de safata.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics o diferencials, tallacircuits, 
caixes seccionadores, interruptors manuals i protectors de sobretensions.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:



El material i les seves característiques han de ser adequats per a aparells de protecció i no han 
de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Llums d'emergència i senyalització adossables amb làmpades incorporades, de dues hores d'autonomia, 
com a màxim.
S'han de considerar els tipus de làmpades següents: 
- Incandescència 
- Fluorescència
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'incorporar acumuladors de Ni-Cd estancs, dispositius elèctrics de càrrega i maniobra, limitador 
de descàrrega, portalàmpades i regleta de connexions. 
El xassís ha de portar orificis per a la fixació mitjançant visos, i forats o semiencunyats per
a les entrades de conductors elèctrics.
Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives a 
la posició prevista, han de ser autoextingibles.
No han de tenir un escalfament perillós per al medi circumdant. 
Ha d'incorporar un dispositiu de desconnexió preparat per a comandament a distància.
Els balasts han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió.
En condicions de fallada, no han d'emetre flames ni gasos inflamables.
Els encebadors han de ser resistents a la humitat i als xocs elèctrics, a la calor i al foc.
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica.
Les bateries han d'anar protegides contra descàrregues excessives.
Han de poguer funcionar a una temperatura màxima de 70°C durant 1 h.
Potència nominal: 
+---------------------------------------------+
¦Tipus         ¦Incandescència ¦Fluorescència ¦ 
¦--------------¦---------------¦--------------¦
¦Flux (lumens) ¦ de 120 a 175  ¦ de 175 a 300 ¦ 
¦Potència (W)  ¦    <= 12      ¦    <= 8      ¦ 
+---------------------------------------------+
Tensió nominal d'alimentació:  230 V
Freqüència:  50 Hz
Superfície il·luminada (m2): 
+---------------------------------------------+

¦Tipus         ¦Incandescència ¦Fluorescència ¦ 
¦--------------¦---------------¦--------------¦
¦Flux (lúmens) ¦ de 120 a 175  ¦ de 175 a 300 ¦ 
¦S (m2)        ¦    >= 28      ¦   >= 60      ¦ 
+---------------------------------------------+
Autonomia (després de 24 h de càrrega a la tensió nominal d'alimentació), (UNE 20062): >= 1 h 
Grau mínim de protecció de l'envoltant (UNE 20324): IP-223 
Aïllament (REBT): Classe II A

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002
UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones.
UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación.
UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación.
UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación.
UNE-EN 60968:1993 Lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. Requisitos 
de seguridad. (Versión oficial EN 60968:1990)
UNE-EN 60155:1996 Arrancadores de encendido para lámparas fluorescentes (cebadores).
UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos electrónicos alimentados en corriente
alterna para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones generales de seguridad.
UNE-EN 60924:1994 Balastos electrónicos alimentados en corriente continua para lámparas 
fluorescentes tubulares. Prescripciones generales y de seguridad (versión oficial EN 60925: 1991).  
UNE 20062:1993 Aparatos autónomos para el alumbrado de emergencia con lámparas de incandescencia. 
Prescripciones de funcionamiento.
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. 
Prescripciones de funcionamiento.
FLUORESCÈNCIA:
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. 
Prescripciones de funcionamiento.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada llum ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tensió nominal d'alimentació
- Grau de protecció
- Número de model o referència tipus
- Potència nominal
- Duració funcionament
Els fluorescents han d'anar marcats segons l'UNE_EN 60-968:
- Marca d'origen
- Tensió nominal
- Potència nominal
- Freqüència nominal
Els cebadors han d'anar marcats segons l'UNE_EN 60-155:
- Nom del fabricant
- Referència
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels 
materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció i identificació dels materials
- Verificació de les característiques de les lluminàries



- Verificació dels equips auxiliars
- Verificar sistema de manteniment i conservació
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte que 
DF estipuli quantitats superiors.
En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta regulació
de cadascuna de les llumeneres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Llum industrial amb tubs fluorescents, làmpades d'incandescència, de descàrrega o mixtes.
S'han considerat els tipus següents:
- Llum amb distribució simètrica extensiva,de xapa d'alumini anoditzat, obert o tancat, amb equip 
elèctric incorporat per a làmpades, de vapor de mercuri , de vapor de sodi a pressió alta, de llum 
mixta o d'halogenurs metàl·lics.
- Llum de forma rectangular amb xassís de planxa d'acer perfilat o d'acer embotit, o amb xassís 
de polièster, per un o dos tubs fluorescents de 36 o 58 W, A.F.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de portar un born per a la connexió a terra. Tant el cos de la regleta com el born han d'anar 
marcats de forma indeleble amb el símbol "Terra".
Tots els materials aïllants que mantenen les parts actives a la posició prevista, han de ser 
autoextinguibles.
En condicions de fallada, no han d'emetre flames ni gasos inflamables.
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica.
Tensió nominal d'alimentació:  230 V
Freqüència:  50 Hz
Grau mínim de protecció (UNE 20324):  IP-20X
Aïllament (REBT):  Classe I
LLUMINÀRIA AMB TUBS FLUORESCENTS:
S'han de considerar els tipus de luminàries següents: 
- Amb reflector simètric 
- Sense difusor ni reflector
Ha d'estar formada per:
- Una regleta de planxa d'acer perfilat o de planxa d'acer embotit, o de polièster, amb orificis 
que permetin la seva fixació adossada o suspesa al sostre
- Un equip elèctric complet amb portalàmpades, reactàncies, condensadors per AF i regleta de 
connexió. Aquesta connexió s'ha de fer a l'interior del llum
Si porta reflector, ha de ser simètric, en forma de V.
Si el xassís es de planxa d'acer, ha d'estar esmaltat de color blanc.
Els balasts han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió.
Els encebadors han de ser resistents a la humitat i als xocs elèctrics, a la calor i al foc.
La potència màxima del balast ha de ser igual o inferior a la potència màxima d'entrada dels circuits 
balast-làmpada, especificada en els annexes III i IV del Real Decreto 838/2002, en funció de la 
seva categoria.
Ha de portar el marcatge CE, col·locat de forma visible i indeleble, de conformitat amb el que disposa 
el Real Decreto 838/2002.
LLUMINÀRIA AMB LÀMPADES D'INCANDESCÈNCIA, DE DESCÀRREGA O MIXTES:
Ha d'estar formada per:
- Un reflector de xapa d'alumini anoditzat, un sistema de fixació i orientació i un portalàmpades 
E-40
- Si és per a làmpades de vapor de mercuri o de sodi ha d'incorporar un equip elèctric complet dins 
d'un cos solidari al reflector: reactància, condensadors de compensació, arrencador i regleta de 
connexió

- Si és tancada ha de portar un vidre de tancament del reflector.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002
UNE-EN 60598-1:1998 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
LLUMINÀRIA AMB LÀMPADES D'INCANDESCÈNCIA, DE DESCÀRREGA O MIXTES:
UNE-EN 60598-2-19:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 19: Luminarias con 
circulación de aire (reglas de seguridad)(versión oficial EN 60598-2-19).
LLUMINÀRIA AMB TUBS FLUORESCENTS:
Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se establecen los requisitos de eficiencia 
energética de los balastos de lámparas fluorescentes.
UNE-EN 60968:1993 Lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. Requisitos 
de seguridad. (Versión oficial EN 60968:1990)
UNE-EN 60155:1996 Arrancadores de encendido para lámparas fluorescentes (cebadores).
UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos electrónicos alimentados en corriente
alterna para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones generales de seguridad.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Sobre la lluminària, i de manera clara i indeleble, hi ha d'haver marcada la següent informació: 
Marques que s'han de veure durant la substitució de les làmpades i ser visibles des de l'exterior 
de la lluminària o darrera de la tapa que s'hagi de treure al substituir les làmpades i amb les 
làmpades tretes: 
- Potència assignada o indicació del tipus de làmpades que admet la lluminària 
Marques que s'han d'observar durant la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des de 
l'exterior d'aquesta, o darrera d'una coberta o part que s'hagi de treure per la seva instal·lació: 
- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabricant o del nom del venedor responsable) 
- Tensió o tensions assignades en volts
- Número de model del fabricant o referència del tipus 
- Marcat del borns
Marques que s'han de veure després de la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des 
de l'exterior, tant quant la lluminària està muntada o instal·lada amb les làmpades en posició com 
en l'ús normal: 
- Temperatura ambient assignada màxima 
- Xifres del codi del grau de protecció IP 
- Distància mínima als objectes il·luminats
En les luminàries amb equip auxiliar, el subministrador ha de disposar del certificat que declari 
la potència total del conjunt (làmpada-equip auxiliar).
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels 
materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció i identificació dels materials
- Verificació de les característiques de les lluminàries
- Verificació dels equips auxiliars
- Verificar sistema de manteniment i conservació
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte que 
DF estipuli quantitats superiors.
En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta regulació
de cadascuna de les llumeneres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:



Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminàries, carrils de suport per a llums, projectors 
o elements de control, regulació o encesa d'instal·lacions d'il·luminació.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminàries, i no han 
de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves 
aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:
- Material
- Tipus
- Dimensions en cm
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal·lar un llum.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Detectors per a instal·lacions de protecció d'incendis i de detecció de gasos.
S'han considerat els elements següents:
- Detectors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals 
- Detectors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals 
- Detectors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis convencionals 
- Sensors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques 

- Sensors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques 
- Sensors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis analògiques 
- Sensors duals (tèrmic i fums) per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Detectors lineals de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals 
- Detectors lineals de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Detector de CO 
- Detector autònom de CO
DETECTORS DE FUMS PUNTUALS:
Aparell format per una base amb les connexions elèctriques, un sistema de subjecció i un cos amb 
l'element detector collat manualment a la base. El detector ha d'estar fabricat segons les 
especificacions de la norma UNE-EN 54-7.
Les connexions han de ser pel circuït de detecció i per a repetir el senyal d'alarma activant un 
senyal lluminós.
Els detectors han de tindre un indicador integrat visible de color vermell, amb el que es pugui 
identificar en el cas de que hagués disparat una alarma, fins que es restableixi l'alarma. Si el 
detector pot presentar també indicació visual d'altres condicions, s'haurà de poder distingir-les 
inequívocament de la indicació d'alarma, excepte quan el detector es trobi en la posició de 
manteniment. L'indicador dels detectors desmuntables podrà ser part integrant de la base o del cap 
del detector. L'indicador visual haurà de ser visible des d'una  distància de 6 m amb intensitat 
de la llum ambient de 500 lux.
Tensió d'alimentació (corrent continu): 
- Detectors convencionals:  12  35V (sense polaritat) 
- Sensors analògics:  18  35V (amb polaritat)
DETECTORS TÈRMICS PUNTUALS:
Detector tèrmic, sistema termo-velocimètric, format per una base amb les connexions elèctriques, 
un sistema de subjecció i un cos amb l'element detector collat manualment a la base. El detector 
ha d'estar fabricat segons les especificacions de la norma UNE-EN 54-5. Al menys una part dels seus 
components sensibles al calor, exceptuant els components amb funcions auxiliars, s'ha de trobar 
a una distància >= 15 mm de la superfície de muntatge del detector.
Les connexions han de ser pel circuït de detecció i per a repetir el senyal d'alarma activant un 
senyal lluminós.
Els detectors tèrmics s'han de classificar segons alguna de les següents classes: 
+------------------------------------------------------------------+
¦  Classe  ¦ Temperatura ¦ Temperatura ¦ Temperatura ¦ Temperatura ¦ 
¦ detector ¦   típica    ¦   màxima    ¦   resposta  ¦   resposta  ¦ 
¦          ¦  aplicació  ¦  aplicació  ¦   estàtica  ¦   estàtica  ¦ 
¦          ¦             ¦             ¦    mínima   ¦    màxima   ¦ 
¦          ¦    (ºC)     ¦    (ºC)     ¦    (ºC)     ¦    (ºC)     ¦ 
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦   A1     ¦     25      ¦     50      ¦     54      ¦     65      ¦ 
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦   A2     ¦     25      ¦     50      ¦     54      ¦     70      ¦ 
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦    B     ¦     40      ¦     65      ¦     69      ¦     85      ¦ 
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦    C     ¦     55      ¦     80      ¦     84      ¦    100      ¦ 
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦    D     ¦     70      ¦     95      ¦     99      ¦    115      ¦ 
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦    E     ¦     85      ¦    110      ¦    114      ¦    130      ¦ 
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦    F     ¦    100      ¦    125      ¦    129      ¦    145      ¦ 
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦    G     ¦    115      ¦    140      ¦    144      ¦    160      ¦ 
+------------------------------------------------------------------+
Poden portar informació complementària afegint els sufixes S ó R a les classes anteriors. El sufix 
S indica que el detector no respon per sota de la temperatura de resposta estàtica mínima. El sufix
R indica que el detector incorpora una característica termovelocimètrica, que satisfà els requisits 
de temps de resposta per a velocitats d'augment de temperatura de l'aire elevades.
Els detectors de les classes A1, A2, B, C o D han de tindre un indicador integrat visible de color 
vermell, amb el que es pugui identificar en el cas de que hagués disparat una alarma, fins que es 
restableixi l'alarma. Si el detector pot presentar també indicació visual d'altres condicions, 
s'haurà de poder distingir-les inequívocament de la indicació d'alarma, excepte quan el detector 
es trobi en la posició de manteniment. L'indicador dels detectors desmuntables podrà ser part 
integrant de la base o del cap del detector. L'indicador visual haurà de ser visible des d'una
distància de 6 m amb intensitat de la llum ambient de 500 lux. 
Els detectors de les classes E, F o G hauran de portar un indicador integrat de color vermell o 
bé algun altre dispositiu per a la indicació local de l'estat d'alarma del detector.
Si el detector disposa de terminals per a la connexió de dispositius auxiliars (per exemple, 



indicadors remots, relés de control), les avaries per curtcircuit o circuit obert d'aquests 
dispositius auxiliars no impediran el correcte funcionament del detector. 
Els detectors desmuntables han de portar un sistema de vigilància a distància que detecti la 
separació del cap de la base i doni un senyal d'avaria.
Els detectors han de tindre un indicador integrat visible de color vermell, amb el que es pugui 
identificar en el cas de que hagués disparat una alarma, fins que es restableixi l'alarma. Si el 
detector pot presentar també indicació visual d'altres condicions, s'haurà de poder distingir-les 
inequívocament de la indicació d'alarma, excepte quan el detector es trobi en la posició de 
manteniment. L'indicador dels detectors desmuntables podrà ser part integrant de la base o del cap 
del detector. L'indicador visual haurà de ser visible des d'una  distància de 6 m amb intensitat 
de la llum ambient de 500 lux.
Tensió d'alimentació (corrent continu): 
- Detectors convencionals:  12  35V (sense polaritat) 
- Sensors analògics:  18  35V (amb polaritat)
DETECTORS DE FUMS LINEALS:
Han d'estar constituïts almenys per un transmissor i un receptor i que també pot incloure dispositius
reflectors per a la detecció dels fums per l'atenuació i/o els canvis en l'atenuació d'un feix òptic.  
Ha d'estar dissenyat i construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 54-12. 
Cada detector ha d'estar equipat amb un indicador visible de color vermell, integrat, que permeti 
identificar-lo en cas de que hagi donat un senyal d'alarma, i que ha de romandre encès fins que 
s'anul·li la condició d'alarma. 
Si el detector disposa de connexions a dispositius auxiliars, les avaries que es puguin donar en 
aquests circuits no poden interferir el correcte funcionament del detector.
DETECTORS DE CO:
Aparell format per una base amb les connexions elèctriques, un sistema de subjecció i un cos amb 
l'element detector collat manualment a la base.
Les connexions han de ser pel circuït de detecció i per a repetir el senyal d'alarma activant un 
senyal lluminós.
Han de dur incorporats els senyals lluminosos d'alarma i d'estar en servei.
Concentració de CO d'alarma:  <= 100 ppm
Tensió d'alimentació (corrent continu):  25 V
Si són detectors autònoms:
- Les connexions han de ser pel circuït d'alimentació i per a repetir el senyal d'alarma posant
en marxa un extractor.
- Tensió d'alimentació (corrent monofàsic):  230 V a.c.
- Temperatura de treball (T):  - 10°C <= T <= + 45°C 
- Humitat relativa de treball:  <= 95%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetats individualment en caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i a temperatura ambient 
<= 30°C.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions 
com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, 
que aprova el reglament CPI.
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
de Protección contra Incendios.
DETECTORS TÈRMICS PUNTUALS:
UNE-EN 54-5:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 5: Detectores de calor. 
Detectores puntuales.
UNE-EN 54-5/A1:2002 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 5: Detectores de calor. 
Detectores puntuales.
DETECTORS DE FUMS PUNTUALS:
UNE-EN 54-7:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 7: Detectores de humo: Detectores
puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida o por ionización.
UNE-EN 54-7/A1:2002 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 7: Detectores de humo: 
Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida o por 

ionización.
DETECTORS DE FUMS LINEALS:
UNE-EN 54-12:2003 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 12: Detectores de humo. 
Detectores de línea que utilizan un haz óptico de luz.
DETECTORS DE CO:
UNE 23300:1984 Equipos de detección y medida de la concentración de monóxido de carbono.
UNE 23300:1984/1M:2005 Equipos de detección y medida de la concentración de monóxido de carbono.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN DETECTORS DE FUMS:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
 - Productes per a seguretat contra incendis:
     - Sistema 1: Declaració de prestacions
Els detectors han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el producte 
acompanyat per: 
- El número d'identificació de l'organisme notificat de certificació del producte 
- El número del certificat CE
Així mateix, el símbol del marcatge CE s'ha d'acompanyar de les característiques essencials del 
producte i de la següent informació (ja sigui sobre el mateix producte, l'embalatge o la informació 
comercial que l'acompanya): 
- El número d'identificació de l'organisme notificat de certificació del producte 
- El nom o marca d'identificació i l'adreça de la seu social del fabricant 
- Las dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat 
- El número del certificat de conformitat CE 
- Referència a la norma europea que correspongui en cada cas (EN 54-5, EN 54-7 o EN 54-12) 
- Descripció del producte de construcció 
- La designació del tipus/model del producte 
- Les dades requerides segons la norma que correspongui (EN 54-5, EN 54-7 o EN 54-12) 
- En els detectors tèrmics caldrà indicar la classe o classes de resposta segons la classificació 
de la norma EN 54-5
S'hauran de subministrar amb la informació tècnica d'instal·lació i manteniment suficient per a 
la seva correcta instal·lació i funcionament. Si no es subministra la totalitat d'aquesta informació 
per a cada detector, s'haurà de fer referència a les fulles tècniques corresponents sobre cada 
detector, o a la documentació tècnica que l'acompanya.
DETECTORS DE FUMS PUNTUALS:
Cada detector ha d'anar marcat de forma clara e indeleble amb la següent informació: 
a)- Referència la norma EN 54-7 
b)- El nom o marca del fabricant o proveïdor 
c)- La denominació del model (tipus o número) 
d)- Les denominacions dels terminals de connexió 
e)- Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a mínim, la data o lot 
i lloc de fabricació, i el número de la versió de software continguda en el detector 
En els detectors desmuntables, s'haurà de marcar la informació dels punts a), b), c) i e) sobre 
el cap del detector, i almenys la informació c) i d) sobre la base. 
Si es fan servir símbols o abreujatures poc corrents, s'hauran d'explicar en la informació 
proporcionada amb el dispositiu. 
El marcat haurà de ser visible durant la instal·lació del detector, i haurà de ser accessible durant 
el manteniment. 
No s'han de marcar elements fàcilment enretirables coma ara cargols o valones.
DETECTORS DE FUMS LINEALS:
Cada detector ha d'anar marcat de forma clara e indeleble amb la següent informació: 
a)- Referència la norma EN 54-12 
b)- El nom o marca del fabricant o proveïdor 
c)- La denominació del model (tipus o número) 
d)- Les denominacions dels terminals de connexió 
e)- Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a mínim, la data o lot 
i lloc de fabricació, i el número de la versió de software continguda en el detector 
f)- La separació màxima i mínima 
En els detectors desmuntables, s'haurà de marcar la informació dels punts a), b), c), e) i f) sobre 
el cap del detector, i almenys la informació c) i d) sobre la base. 
Si es fan servir símbols o abreujatures poc corrents, s'hauran d'explicar en la informació 
proporcionada amb el dispositiu. 
El marcat haurà de ser visible durant la instal·lació del detector, i haurà de ser accessible durant 
el manteniment. 



No s'han de marcar elements fàcilment enretirables coma ara cargols o valones.
DETECTORS TÈRMICS PUNTUALS:
Cada detector ha d'anar marcat de forma clara e indeleble amb la següent informació: 
a) - Referència la norma EN 54-5 
b) - La classe o classes del detector segons EN 54-5. Si el detector permet l'ajust "in situ" de 
la classe, la marca de la classe es podrà substituir el símbol P 
c) - El nom o marca del fabricant o proveïdor 
d) - La denominació del model (tipus o número) 
e) - Les denominacions dels terminals de connexió 
f) - Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a mínim, la data o 
lot i lloc de fabricació, i el número de la versió de software continguda en el detector 
En els detectors desmuntables, s'haurà de marcar la informació dels punts a), b), c), d) i f) sobre 
el cap del detector, i almenys la informació d) i e) sobre la base. 
Si es fan servir símbols o abreujatures poc corrents, s'hauran d'explicar en la informació 
proporcionada amb el dispositiu. 
El marcat haurà de ser visible durant la instal·lació del detector, i haurà de ser accessible durant 
el manteniment. 
No s'han de marcar elements fàcilment enretirables com ara cargols o valones.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament 
d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats.
- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s'ha 
executat segons normatives d'aplicació.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament
- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots els 
elements que formen la instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del  projecte:  
     - Polsadors (marca, model, especificacions)
     - Mòduls de control (marca, model, especificacions)
     - Centraleta d'incendis (marca, model, nº fabricació, especificacions)
     - Mòduls d'alimentació (marca, model, especificacions)
     - Sirenes (marca, model, especificacions)
     - Cablejat (secció, tipus d'aïllament)
     - Detectors: de fum i tèrmics (marca, tipus, especificacions)
     - Electroimants de subjecció de portes (si n'hi ha) (marca, tipus, especificacions)
     - Comportes tallafoc, en conductes d'aire (marca, tipus, especificacions)
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. S'han de realitzar controls 
per cada tipus diferent de material o equip.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les 
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa 
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del 
material rebut.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Central de detecció de CO o d'incendis inclosa en una caixa metàl·lica esmaltada al foc, de color 
vermell, amb indicadors de zona, d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i de doble 

alimentació.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En una de les cares laterals hi ha d'haver una finestra amb tapa per a l'entrada del conjunt de 
cables elèctrics. 
A l'interior hi ha d'haver: 
- Un transformador 
- Un equip de rectificadors 
- Una bateria d'acumulació 
- Un avisador acústic 
- Un circuit imprès 
- Un carregador automàtic de bateria
A la cara posterior hi ha d'haver els forats per a la seva subjecció. 
La font d'alimentació normal ha de ser per xarxa. Si aquesta falla, automàticament s'ha d'alimentar 
per bateria.
Tensió d'alimentació per xarxa:  220 V, corrent monofàsic 
Tensió d'alimentació per bateria:  24 V, corrent continu 
Autonomia de la bateria en vigilància:  >= 12 h 
Autonomia de la bateria en alarma:  >= 15 min 
Tensió de treball:  24 V, corrent continu
CENTRALS D'INCENDIS:
A la cara frontal, que ha de ser practicable, hi ha d'haver instal·lats els indicadors lluminosos, 
el polsador, els interruptors i els fusibles, que han d'estar agrupats en dues parts o mòduls. 
Mòdul de zones format per: 
- Dos indicadors lluminosos d'alarma i un d'avaria per a cada zona de detecció 
- Un polsador de prova d'alarma 
- Un polsador de prova d'avaria 
- Un polsador per a activar l'alarma 
Mòdul de control, format per: 
- Un indicador lluminós d'alimentació per xarxa 
- Un indicador lluminós d'alimentació per bateria 
- Un indicador lluminós d'eliminació d'alarma acústica 
- Un interruptor d'eliminació d'alarma acústica 
- Dos fusibles de protecció de cadascuna de les fonts d'alimentació
CENTRALS DE DETECCIÓ DE CO:
A la cara frontal, que ha de ser practicable, hi ha d'haver instal·lats els indicadors lluminosos, 
els polsadors, els interruptors, l'indicador de concentració de CO, etc., agrupats en dos mòduls. 
Mòdul de control, format per: 
- Un indicador de concentració de CO en ppm 
- Un selector de zona, que ha de controlar l'indicador 
- Un interruptor d'alarma acústica 
- Un interruptor de "parada-servei" 
- Un indicador lluminós d'eliminació d'alarma acústica 
- Un indicador lluminós de "servei"
Mòdul de zones, ha d'estar format per: 
- Un indicador lluminós d'avaria 
- Un indicador lluminós d'extracció, activat en detectar-se el primer nivell de concentració i en 
tenir tensió les connexions de comandament a distància 
- Un indicador lluminós d'alarma activat en detectar-se el segon nivell de concentració i en sonar 
l'alarma acústica 
- Un interruptor d'inhibició de l'alarma accionat durant el temps inicial de caldejament dels 
detectors
Els circuits de protecció elèctrica han d'estar a l'interior.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetades individualment en caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 



OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament 
d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats.
- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s'ha 
executat segons normatives d'aplicació.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament
- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots els 
elements que formen la instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del  projecte:  
     - Polsadors (marca, model, especificacions)
     - Mòduls de control (marca, model, especificacions)
     - Centraleta d'incendis (marca, model, nº fabricació, especificacions)
     - Mòduls d'alimentació (marca, model, especificacions)
     - Sirenes (marca, model, especificacions)
     - Cablejat (secció, tipus d'aïllament)
     - Detectors: de fum i tèrmics (marca, tipus, especificacions)
     - Electroimants de subjecció de portes (si n'hi ha) (marca, tipus, especificacions)
     - Comportes tallafoc, en conductes d'aire (marca, tipus, especificacions)
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. S'han de realitzar controls 
per cada tipus diferent de material o equip.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les 
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa 
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del 
material rebut.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Hidrants.
S'han considerat els tipus següents:
- De columna seca
- De columna humida
- Per a soterrar en pericó
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els enllaços ràpids o racords han de tenir la forma i dimensions especificades a la norma UNE 23400.  
Pressió de treball:  <= 30 bar
Material de construcció: Fosa 
Material dels eixos d'accionament de la vàlvula: Acer inoxidable 
Material de la vàlvula: Bronze 
Material de l'obturador de la vàlvula: Goma sintètica 
Material dels enllaços ràpids (racords) : Aliatge d'alumini per a forja anoditzat
Gruix de l'anoditzat dels racords:  >= 20 micres
Característiques mecàniques del material dels racords: 
- Resistència a la tracció:  >= 290 N/mm2 
- Mòdul d'elasticitat:  >= 240 N/mm2 
- Allargament:  >= 8% 
- Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  95 aproximadament
HIDRANT DE COLUMNA SECA:

Ha d'estar format per:
- Un cos superior que conté l'accionador de la vàlvula de tancament inferior i les boques de connexió 
amb enllaç ràpid amb una tapa agafada amb una cadena. 
- Un element intermedi que uneix el cos superior amb la vàlvula inferior. En cas d'impacte s'ha
de trencar l'element intermedi del cos superior i l'eix d'accionament de la vàlvula que hi passa; 
així s'evita el desperfecte de la vàlvula. 
- Vàlvula de tancament inferior de comporta o de bola, que es connecta a la xarxa, en posició de 
tancament; ha de permetre buidar l'aigua dels dos elements superiors i evitar que es puguin gelar. 
Els tres elements han d'estar embridats entre ells.
HIDRANT DE COLUMNA HUMIDA:
Ha d'estar format per:
- Un cos tubular amb un extrem tapat i l'altre amb una brida per a la seva connexió a la xarxa. 
- Dues vàlvules de tancament de comporta o de bola, situades a la part de l'extrem tapat, amb les 
boques de connexió proveïdes d'enllaç ràpid, amb tapes agafades amb una cadena.
HIDRANT SOTERRAT EN PERICÓ:
Ha d'estar format per:
- Un pericó de registre
- Una vàlvula de tancament de comporta o de bola, amb una boca amb brida per a la seva connexió 
a la xarxa i amb una corba proveïda d'enllaç ràpid i d'una tapa agafada amb una cadena. 
El pericó ha de dur un joc de marc i tapa de fosa.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetats en caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
de Protección contra Incendios.
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions 
com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, 
que aprova el reglament CPI.
UNE 23400-2:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión de 45 mm.
UNE 23400-3:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión de 70 mm.
UNE 23400-4:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión de 100 mm.
UNE 23400-5:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión. Procedimientos de 
verificación.
HIDRANTS DE COLUMNA SECA:
UNE 23405:1990 Hidrante de columna seca.
HIDRANTS DE COLUMNA HUMIDA:
UNE 23406:1990 Lucha contra incendios. Hidrante de columna húmeda.
HIDRANTS SOTERRATS EN PERICÓ:
UNE 23407:1990 Lucha contra incendios. Hidrante bajo nivel de tierra.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 



Boques d'incendi equipades amb mànega i protegides amb armari.
S'han considerat els tipus següents:
- BIE-25 amb mànega semirrígida de 20 m
- BIE-45 amb mànega plana de 15 o 20 m
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Boca d'incendis formada per: 
- Llança-boquilla de 3 funcions: interrupció, raig lliure i polvorització 
- Mànega de material resistent a la putrefacció amb una capa llisa de material elastomèric a 
l'interior
- Vàlvula d'entrada, on la maniobra completa de tancar i obrir s'ha de realitzar entre 2 1/4 i 3 
1/2 voltes de volant 
- Manòmetre, amb escala de 0 a 15 bar
- Enllaços ràpids per a la interconnexió dels diferents elements
- Armari metàl·lic amb la cara frontal practicable i amb vidre. A la cara posterior hi ha d'haver 
els forats per a la seva subjecció i els suports per a penjar els diferents elements i una entrada 
lateral per a la connexió a la xarxa; ha d'estar esmaltat al foc i pintat de color vermell; en el 
vidre hi ha d'haver la inscripció "Trenqueu-lo en cas d'incendi"; ha de tenir escletxes d'aireig.  
Els materials fets servir per a la construcció de les boques d'incendi han de ser resistents a la 
corrosió i als esforços mecànics deguts a la seva utilització.
Els discos del debanador han de ser de color vermell normalitzat ISO 3864.
Els enllaços ràpids o racords han de tenir la forma i dimensions especificades a la norma UNE 23400.  
La posició de polvorització de la llança-boquilla ha d'estar entre la d'interrupció i la de raig 
lliure.
La llança-boquilla ha de portar marcades les posicions en que realitza les diferents funcions.
La vàlvula de tancament ha de tancar en el sentit de les agulles del rellotge.
La vàlvula ha de tenir marcat el sentit de gir d'obertura.
La porta de l'armari s'ha d'obrir 180°.
El vidre s'ha de trencar sense risc de provocar ferides als usuaris.
Reistència a la pressió interna: 
+----------------------------------------------------+
¦          ¦ Pressió màx.¦   Pressió   ¦ Pressió mín.¦ 
¦          ¦   servei    ¦    prova    ¦  trencament ¦ 
¦          ¦    (MPa)    ¦    (MPa)    ¦     (Mpa)   ¦ 
¦----------------------------------------------------¦
¦  BIE-25  ¦     1,2     ¦     1,8     ¦     3,0     ¦ 
¦  BIE-45  ¦     1,2     ¦     2,4     ¦     4,2     ¦ 
+----------------------------------------------------+
Resistència impacte llança-boquilla:  Sense deterioraments ni fuites
Resistència a l'impacte i a la càrrega de la boca d'incendi equipada: Sense deformacions permanents  
Estanquitat dels ràcors:  Sense fuites a la pressió de prova
Folgança diàmetre exterior volant vàlvula-elements armari:  >= 35 mm
Resistència corrosió peces metàl·liques amb recobriment:  Ha de complir
Envelliment dels materials sintètics:  Sense fissures ni deterioraments
Resistència a la corrosió del conjunt debanador-vàlvula de tancament: Sense deterioraments, Ha de 
funcionar correctament
Abastament a 0,2 MPa: 
- Amb raig lliure:  >= 10 m 
- Amb polvorització en cortina:  >= 6 m 
- Amb polvorització cònica:  >= 3 m
Àngles de polvorització: 
- Per a polvorització en cortina:  90° ± 5° 
- Per a polvorització cònica:  >= 45°
Les característiques anteriors s'han de determinar segons les UNE-EN 671-1 i UNE-EN 671-2.
Toleràncies:
- Diàmetre interior de la mànega: 
     - Per a mànegues semirrígides de 25 mm de diàmetre nominal (segons UNE-EN 694): 
          - Diàmetre nominal (25 mm) ±1 mm 
     - Per a mànegues planes de 45 mm de diàmetre nominal (segons UNE 23091-2A): 
          - Calibre passa:   44 mm 
          - Calibre no passa:  46 mm
- Llargària de la mànega: 
     - Per a mànegues semirrígides de 25 mm de diàmetre nominal (segons UNE-EN 694): Ha de complir 
la norma UNE EN ISO 1307 
     - Per a mànegues planes de 45 mm de diàmetre nominal (segons UNE 23091-2A): +5%, -0%
BOQUES BIE-25:
El suport d'emmagatzematge de la mànega ha de ser de tipus debanador, orientable en un pla 
horitzontal.
El debanador ha d'estar format per dos discs circulars de diàmetre màxim 800 mm i sectors interiors 

o tambor de diàmetre mínim 200 mm.
Parell de força màxim per al canvi de les funcions de la llança-boquilla:  <= 4 Nm
Frenat dinàmic del debanador:  <= 1 volta
La mànega semirrígida ha d'estar fabricada segons les especificacions de la norma UNE-EN 694.
Diàmetre interior de la mànega:  25 mm 
Tipus de mànega:  semirígida no col·lapsable
BOQUES BIE-45:
El suport d'emmagatzematge de la mànega ha de ser de tipus debanador o replegable en ziga-zaga, 
i orientable en un pla horitzontal.
El debanador ha de girar al voltant d'un eix i ha de permetre l'extracció de la mànega lliurement.  
El tambor interior del debanador ha de tenir un diàmetre mínim de 70 mm amb una ranura d'amplària 
mínima 20 mm.
En el debanador s'ha d'allotjar la mànega plegada en tota la seva llargària.
El suport de la mànega ha de poder girar 90° respecte del pla posterior de l'armari amb un eix vertical 
de rotació.
El sistema de fixació de la mànega al ràcor ha d'assegurar la retenció de la mànega a la canya del 
ràcor mitjançant una pressió regular en tot el seu perímetre.
L'angle format per l'entrada i la sortida de la vàlvula de tancament no ha de ser inferior a 90° 
ni superior a 135°.
Parell de força màxima per al canvi de les funcions de la llança-boquilla (UNE-EN 671-2): <= 7 Nm  
La mànega ha d'estar fabricada d'acord amb les especificacions de la norma UNE 23091-2A.
Diàmetre interior de la mànega:  45 mm 
Tipus de mànega:  flexible plana per a servei lleuger

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetats en caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
de Protección contra Incendios.
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions 
com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, 
que aprova el reglament CPI.
UNE 23400-5:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión. Procedimientos de 
verificación.
UNE 23410-1:1994 Lanzas-boquilla de agua para la lucha contra incendios. Parte 1: Lanzas 
convencionales.
BOQUES TIPUS BIE-25:
UNE-EN 671-1:2001 Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras. 
Parte 1: Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas.
UNE 23400-1:1998 Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 25 mm.
UNE-EN 694:2001 Mangueras de lucha contra incendios. Mangueras semirrígidas para sistemas fijos.  
BOQUES TIPUS BIE-45:
UNE-EN 671-2:2001 Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras. 
Parte 2: Bocas de incendio equipadas con mangueras planas.
UNE 23400-2:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión de 45 mm.
UNE 23091-2A:1996 Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Parte 2A: Manguera flexible 
plana para servicio ligero, de diámetro 45 mm y 70 mm.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
S'han de subministrar acompanyades de les instruccions d'ús complertes, fixades a la boca d'incendis 
o a les seves immediacions.
El subministrador ha de lliurar un manual d'instal·lació i manteniment de la boca d'incendi equipada.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
 - Productes per a seguretat contra incendis:
     - Sistema 1: Declaració de prestacions



La boca d'incendi equipada ha d'estar marcada amb la informació següent: 
- Nom del subministrador o marca comercial, o ambdos 
- El número de la norma UNE-EN 671-1 per a les BIE equipades amb mànegues semirrígides 
- El número de la norma UNE-EN 671-2 per a les BIE equipades amb mànegues planes 
- Any de fabricació 
- Pressió màxima de servei 
- Llargària i diàmetre de la mànega 
- Diàmetre equivalent de l'orifici de la llança-boquilla 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
BOQUES TIPUS BIE-25:
Cada tram de mànega ha d'estar marcat de manera clara i indeleble, amb la següent informació com 
a mínim: 
- Nom del fabricant i marca comercial 
- Nombre i data de la norma UNE-EN 694 
- Tipus, classe i diàmetre interior de la mànega 
- Pressió de treball màxima en Mpa (bar) 
- Trimestre i data de fabricació 
- Temperatura d'assaig, si és inferior a -20ºC 
- Número d'homologació i organisme certificador o la seva referència, quan procedeixi
BOQUES TIPUS BIE-25:
Cada tram de la mànega ha d'estar marcat de manera clara i indeleble com a mínim dos cops per tram, 
amb la següent informació: 
- Designació segons la norma UNE 23091-2A (Per a la BIE 45 ha de ser: UNE 23 091-2A - 45) 
- El nom i la marca del fabricant 
- El trimestre i l'any de fabricació
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament 
d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats.
- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s'ha 
executat segons normatives d'aplicació.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament
- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots els 
elements que formen la instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del  projecte:  
     - BIE: (marca, model, tipus, normativa. Elements: mànegues, ràcords, manòmetres llança, 
vàlvula, suport, armari)
     - Canonades: (tipus, normativa, elements d'unió. Elements de subjecció, etc.)
     - Grup de pressió (si existeix) (marca, model, normativa. Especificacions: pressió, alçada 
manomètrica i cabal)
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. S'han de realitzar controls 
per cada tipus diferent de material o equip.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les 
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa 
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del 
material rebut.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Aparell autónom que conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit sobre un foc per l'acció
d'una pressió interna. Son extintors manuals els que han estat dissenyats per a utilitzar-se a ma 
o transportat, i que en condicions de funcionament te una massa menor o igual a 20 kg.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant, o l'importador en el seu cas, han de garantir que l'extintor correspon a un tipus 
registrat davant l'Administració i que disposa d'un certificat estes per un organisme de control 
facultat per a l'aplicació del Reglament d'Aparells a Pressió, que acrediti que l'extintor correspon 
plenament al del projecte presentat per a registrar el tipus.
Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s'ha de gravar: 
- Indicació de l'administració que fa el control 
- La pressió de disseny (pressió màxima de servei) 
- El nombre de registre de l'aparell 
- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà 
- Els espais lliures per a proves successives

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
de Protección contra Incendios.
Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la 
aproximacion de las legislaciones de los estados miembros sobre Equipos a Presion.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El cos de l'extintor ha de portar una etiqueta amb les dades següents: 
- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que correspon l'extintor 
- Temperatura màxima i mínima de servei 
- Productes continguts i quantitat dels mateixos 
- Eficàcia per a extintors portàtils d'acord amb la norma UNE 23-110 
- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l'extintor 
- Instruccions d'utilització 
- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament 
d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats.
- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s'ha 
executat segons normatives d'aplicació.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de l'emmagatzematge d'extintors en obra fins a la seva col·locació.
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament
- Comprovar que els extintors compleixen els requisits especificats en projecte, s'ha de verificar:  
     - Aprovació de tipus per la Direcció General d'Indústries siderometal·lúrgiques i la placa 
de timbre de la Delegació o els Serveis Territorials Autònoms d'Indústria.
     - Dades placa de disseny :
          - Pressió màxima de servei (disseny) 
          - nº placa 
          - Data 1a Prova i successives
     - Dades etiqueta de característiques: 
          - Nom del fabricant importador 
          - Temperatura màxima i mínima de servei 
          - Productes continguts i quantitat d'equips 
          - Eficàcia de l'extintor (Norma UNE 23110) 
          - Tipus de foc amb el que no es pot utilitzar 
          - Instruccions funcionament
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:



S'ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les 
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa 
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del 
material rebut.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Elements captadors per a instal·lacions de seguretat.
S'han considerat els elements següents:
- Detectors d'infraroigs passius per a muntar superficialment a la paret i al sostre 
- Detectors d'infraroigs passius de cortina espessa per a muntar superficialment a la paret 
- Detectors microfònics 
- Radars volumètrics 
- Detectors d'infraroigs i radar combinat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Condicions de funcionament:
- Humitat relativa:  <= 95%
- Temperatura de treball:  0°C - 45°C
- Tensió d'alimentació:  12 V c.c.
DETECTORS D'INFRAROIGS PASSIUS:
Element sensor òptic que capta emissions d'ones d'alta freqüència (infraroigs), captant canvis de 
temperatura.
Ha d'estar format per un suport i un cos.
Angles de cobertura:  >= 90°
Per a muntar superficialment al sostre: 
- Angle de detecció:  360°
Abast màxim:  >= 7,5 m
Nombre ventalls (plans verticals de detecció):  >= 2
Nombre de feixos (plans horitzontals de detecció):  >= 5
Cobertura corredor. Abast màxim:  >= 10 m
Cobertura contínua. Abast màxim:  >= 10 m
Si són de cortina espessa:
- Ha de tenir una lent de cortina.
- Zones sensibles de detecció:  1 
- Cobertura lateral:  >= 1 m 
- Abast longitudinal:  >= 10 m
DETECTORS D'INFRAROIGS I RADAR COMBINAT:
Element que combina la detecció d'infrariogs i microones.
Ha d'estar format per un suport i un cos.
Les conexions han de ser per al circuit de detecció i per a repetir el senyal d'alarma activant 
un senyal lluminós.
Ha de dur incorporat un senyal lluminós indicador de moviment (Led).
Han de servir per a vigilància d'interiors.
El suport ha de dur orificis per a la seva fixació i per a les connexions dels cables.
Han de portar un dispositiu antisabotatge.
Han de ser immunes a les interferències radio-elèctriques i electromagnètiques.
Nombre ventalls (plans verticals de detecció):  >= 2
Nombre de feixos (plans horitzontals de detecció):  >= 5
Cobertura corredor. Abast:  >= 10 m
Abast màxim:

- Llargària:  >= 10 m
- Amplària:  >= 5 m
Freqüència de treball:  9,4 - 10,7 GHz
DETECTORS MICROFÒNICS:
Element sensor que capta selectivament sorolls produïts en el perímetre vigilat.
Ha d'estar format per un cos que ha d'anar muntat a la paret.
Radi de detecció:  >= 5 m 
Freqüencia de treball:  5 - 60 KHz
RADARS VOLUMÈTRICS:
Detector de microones per a la protecció volumètrica d'interiors basat en l'efecte Doppler captant 
moviments.
Ha d'estar format per un suport i un cos mòbil.
El suport ha de portar una articulació esfèrica que permeti el moviment del cos.
Abast màxim:
- Llargària:  >= 15 m
- Amplària:  >= 5 m
Freqüència de treball:  9,4 - 10,7 GHz

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Per unitats embalades en caixes.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, a una temperatura entre 5°C i 30°C.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* UNE 108210:1986 Detectores. Clasificación.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i materials 
que s'han d'utilitzar.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament
- Comprovar les característiques, especificacions i compliment de la normativa i homologació de 
tots els elements que formen part de la instal·lació. Verificar que compleixen les especificacions 
de projecte:
     - Centraleta de detecció i alarma: (marca, model, capacitat de zones, especificacions de 
funcionament, especificacions elèctriques)
     - Detectors. (magnètics, volumètrics, d'infraroigs): (marca, model, especificacions).
     - Mòduls i elements d'expansió, control, repetició etc. (marca, model, especificacions)
     - Cablejat. (Secció, característiques: protecció, transmissió, assaig)
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de realitzar 
per mostreig i a totes les partides diferents que arribin a l'obra. La intensitat del mostreig ha 
d'estar definida per la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les 
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa 
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del 
material rebut.



1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis.
S'han considerat els elements següents:
- Part proporcional d'elements especials per a detectors 
- Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 
- Part proporcional d'elements especials per a sirenes 
- Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma
- Part proporcional d'elements especials per a hidrants 
- Part proporcional d'elements especials per a columnes seques 
- Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi 
- Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics 
- Part proporcional d'elements especials per a vàlvules de control i d'alarma
- Part proporcional d'elements especials per a extintors.
- Part proporcional d'elements especials per a parallamps.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de fer 
disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un element.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions 
com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, 
que aprova el reglament CPI.
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
de Protección contra Incendios.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Vàlvules de seguretat de recorregut curt de bronze, de 10 i 16 bar de pressió nominal i connexió 
per brides.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per: 
- Cos amb connexió d'entrada vertical per brida i de sortida horitzontal per rosca interior. 

- Sistema de tancament en forma de disc, de desplaçament vertical.
- Molla de compressió del sistema de tancament. 
- Regulador manual de compressió per ajustar la pressió d'obertura, precintable. 
- Palanca per a l'obertura manual d'emergència, comprobació i neteja.
Ha d'estar ajustada a la pressió d'obertura que s'ha demanat.
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball màxima.
Pressió de prova segons pressió nominal: 
- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 
- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar
Materials:
- Molla:  Acer inoxidable 
- Tancament:  Bronze i goma sintética

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la 
aproximacion de las legislaciones de los estados miembros sobre Equipos a Presion.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Filtres coladors per a muntar entre tubs.
S'han considerat els tipus següents:
- Filtres roscats.
- Filtres per a muntar amb brides
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per un element metàl·lic que conté al seu interior l'element filtrant.
L'interior ha d'estar net, lliure de pols i impureses.
Ha de ser resistent a la corrosió.
Ha de ser resistent a les agressions del fluid que circula pel seu interior.
Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal·lació.
No ha de tenir cops, esquerdes o irregularitats en els punts on puguin afectar l'estanquitat, ni 
ha de tenir d'altres defectes superficials. 
L'interior ha de ser regular i llis. S'accepten petites irregularitats que no disminueixin la seva 
qualitat intrínseca, ni alterin el seu funcionament.
Ha de dur marcada de forma indeleble una fletxa que indiqui el sentit de circulació del fluid.
Ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pressió nominal
- Símbol indicador del sentit de circulació del fluid per dintre del filtre
FILTRES ROSCATS:
Ha d'estar preparat amb rosca interior a cada extrem per a ser muntat entre tubs. 
Ha de ser fàcilment accessible per tal de permetre el canvi de l'element filtrant, mitjançant rosca.  
FILTRES EMBRIDATS:
Ha d'estar preparat amb brides normalitzades a cada extrem per a ser muntat entre tubs. 
Ha de ser fàcilment desmuntable per tal de permetre el canvi de l'element filtrant.



2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En caixes.
S'ha de subministrar amb les boques de connexió tapades. 
L'element filtrant ha d'estar en el seu interior o bé s'ha de subministrar aparat. 
L'element que va amb rosca s'ha de subministrar amb la rosca corresponent.
Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents.
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Xemeneia col·lectiva de mòduls metàl·lics prefabricats per a la conducció dels productes de la 
combustió des de les calderes fins a la coberta de l'edifici. 
S'han contemplat els tipus de xemeneies següents: 
- Xemeneies per a l'evacuació dels productes de la combustió de calderes atmosfèriques 
- Xemeneies per a l'evacuació dels productes de la combustió de calderes estanques 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Col·locació dels elements de suport de la xemeneia 
- Muntage dels mòduls i unió i segellat amb els accessoris necessaris 
- Comprobació de la unitat d'obra 
- Neteja de la unitat d'obra i retirada de les restes d'embalatges, retalls, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Els suports han d'estar sòlidament fixats als paraments. La distancia màxima entre suports ha de 
ser inferior a 4 m. 
Les parts de la xemeneia que necessiten un manteniment o una inspecció periòdica han de ser 
accessibles.
El nombre màxim de calderes connectades a una mateixa vertical ha de ser: 
- 10 en el cas de xemeneies equilibrades per a calderes estanques (xemeneies per a calderes estanques 
amb admissió d'aire pel mateix lloc que l'expulsió de fums) 
- 5 en el cas de xemeneies no equilibrades per a calderes estanques (xemeneies per a calderes 
estanques amb l'admissió d'aire per un punt diferent al de la descàrrega de fums) 
- 7 en el cas de xemeneies amb conducte secundari per a l'evacuació de fums de calderes atmosfèriques 
En qualsevol cas, només s'admet la connexió d'una caldera per planta. 
La xemeneia només es pot fer servir per a l'evacuació de fums de calderes. Només si podran connectar 
calderes del mateix tipus (atmosfèriques o estanques) i que facin servir el mateix combustible. 
La xemeneia ha de ser recta i vertical en tota la seva llargària. No hi ha d'haver escanyaments 
de secció a cap punt. 
La unió entre el tram vertical de la xemeneia i el conducte d'unió de la caldera es farà mitjançant 
un mòdul d'entroncament, que haurà de ser adequat al tipus de caldera. 
La base del tram vertical ha de disposar d'un mòdul de recollida de sutge, condensats i pluvials, 
proveït d'un registre de neteja i d'un drenatge que haurà d'estar connectat a la xara de sanejament. 
En el cas de calderes que funcionin en condicions humides, els condensats s'hauran de neutralitzar 
abans d'abocar-los a la xarxa de sanejament. En xemeneies que donguin servei a calderes estanques, 
aquest mòdul haurà de disposar d'un sistema de regulació de tir. 
A l'extrem superior del tram vertical es col·locarà un mòdul de remat que ha de fer també funcions 
d'aspirador estàtic. 
La xemeneia ha de ser totalment independent dels elements estructurals i de tancament de l'edifici, 
al que ha d'anar unida únicament a través dels ancoratges dissenyats per a permetre la lliure 
dilatació exterior en el cas de que aquesta tingués lloc. 
Les comprovacions de la unitat d'obra han d'estar fetes. Han de ser com a mínim les següents: 
- Verificació del marcat i designació de la xemeneia d'acord amb els requeriments de la instal·lació 
- S'ha de verificar que en el procés de muntatge de la xemeneia s'han seguit les instruccions del 
fabricant de la xemeneia i de la caldera, així com les indicacions establertes en la normativa vigent 
- Es comprovaran les obertures de ventilació dels locals a on estan instal·lades les calderes 
- Es comprovarà que la xemeneia s'ha dimensionat segons les especificacions de la normativa vigent 
- Un cop posades en marxa les calderes, i assolit un règim de funcionament estacionari, s'ha de 
comprovar que: 
     - Existeix el tir necessari 
     - La temperatura de sortida dels fums és inferior o igual a la classe de temperatura de la 
xemeneia
     - L'estanquitat de la instal·lació als fums i als condensats 
     - La temperatura de la paret exterior es inferior als valors següents: 
+----------------------------------------------------------------------+



1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Xemeneies circulars metàl·liques per a la conducció dels productes de la combustió des dels aparells 
fins a l'atmòsfera exterior.
S'han considerat els tipus següents:
- Elements per a la formació de xemeneia metàl·lica modular de parets múltiples 
- Tubs de formació helicoïdal de parets múltiples per a la formació de xemeneies
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Col·locació dels suports per al muntatge superficial 
- Col·locació dels mòduls connectant-los amb junts i abraçadores 
- Comprovació de la unitat d'obra 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La xemeneia no ha d'anar travessada per cap element aliè al propi sistema d'evacuació de fums, ja 
siguin suports, tubs d'altres instal·lacions, etc.
Ha de ser totalment independent dels elements estructurals i de tancament de l'edifici, al que anirà 
unida únicament a través dels suports, dissenyats per permetre la lliure dilatació de la xemeneia.  
En les xemeneies muntades en patis interiors o en galeries tècniques d'instal·lacions, la 
temperatura de la paret exterior en condicions de potència màxima nominal no ha de superar els 85ºC. 
Quan les xemeneies estan muntades a dintre d'un conducte d'obra s'ha de verificar que en condicions 
de funcionament a potència nominal i a temperatura ambient, la temperatura de la paret dels locals 
contigus no sigui superior en 5ºC a la temperatura ambient del projecte del local, i en qualsevol 
cas, no superior als 28ºC.
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat: 2/1000, <= 15 mm
TRAM HORITZONTAL:
El tram horitzontal de la xemeneia, si n'hi ha, ha de ser el més curt possible i fàcilment accessible 
en tota la seva llargària per tal de facilitar-ne les operacions de neteja.
Ha de tenir un pendent mínim del 3% cap al generador per tal de facilitar la recollida dels condensats.  
S'han d'evitar, en la mesura del possible, els canvis de direcció i de secció. Quan aquests siguin 
imprescindibles, es dissenyaran amb el mínim angle de desviació possible. Els canvis de secció s'han 
de fer amb el mínim angle de divergència possible.
TRAM VERTICAL:
La unió entre el tram horitzontal i/o inclinat i el vertical es farà amb les peces i accessoris 
adequats amb la finalitat d'evitar turbulències.
La base del tram vertical ha de disposar d'un mòdul de recollida de sutge, condensats i pluvials, 
proveït d'un registre de neteja i d'un drenatge que haurà d'estar connectat a la xarxa de sanejament. 
En el cas de calderes que funcionin en condicions humides, els condensats s'hauran de neutralitzar 
abans d'abocar-los a la xarxa de sanejament. En xemeneies que donin servei a calderes estanques, 
aquest mòdul haurà de disposar d'un sistema de regulació de tir.
En el tram vertical s'evitaran els canvis de direcció i de secció. De ser necessaris, els canvis 
de direcció es faran amb radis de curvatura iguals o superiors a 1,5 vegades el diàmetre hidràulic 
de la canonada en aquell tram,  i els canvis de secció amb angles de divergència iguals o inferiors 
a 15°.
BOCA DE SORTIDA:
La boca de sortida de fums a l'exterior es situarà de manera que s'eviti la contaminació produïda 
per gasos, vapors i partícules sòlides en zones ocupades permanentment per persones.
El mòdul final ha d'afavorir l'ascensió lliure de la columna de fums.
ACCESSORIS:
S'han de preveure registres de neteja a cada canvi de direcció, exceptuant la sortida de les calderes. 
Els registres han d'estar situats a llocs fàcilment accessibles.
Els orificis han de tenir un diàmetre entre 5 i 10 mm i han d'estar proveïts d'un tub de protecció 
roscat d'uns 100 mm de llargària, soldat o ancorat a la paret de la xemeneia, i proveït d'una tapa 
de tancament.



En el cas d'orificis destinats a allotjar aparells de forma permanent, l'hermeticitat entre la paret 
de la xemeneia i l'element sensible de l'instrument s'ha d'assegurar amb l'aplicació de materials  
segellants de característiques adients a l'agressivitat dels fums.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de procedir a les feines de muntatge es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per 
la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels materials corresponen a les especificades
al projecte. 
S'han d'aturar les feines quan es treballi a l'exterior i la velocitat del vent sigui superior a 
50 km/h, plogui o les temperatures es trobin fora de l'interval comprés entre 5ºC i 40ºC. Si un 
cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts 
fetes.
En cas d'interrompre les tasques de muntatge, es taparan els extrems per tal d'evitar l'entrada 
d'aigua i de brutícia. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït 
cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
El muntatge s'ha de fer d'acord amb les instruccions de la DT. del fabricant i les de la normativa 
vigent.
La descàrrega i manipulació dels components de la xemeneia s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
Per a fer la unió dels mòduls no s'han de forçar ni deformar els extrems. Les unions estaran fetes 
amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant. No es poden fer modificacions als 
elements de la xemeneia. 
Un cop acabada la col·locació de la xemeneia es procedirà a la retirada de l'obra de les restes 
d'embalatges, materials sobrants, retalls, etc.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS:
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
ELEMENTS AMIDATS EN M:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios. (RITE).
UNE 123001:2005 Cálculo y diseño de chimeneas metálicas. Guía de aplicación.
UNE-EN 13384-1:2003 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. Parte 1: 
Chimeneas que se utilizan con un único aparato.
UNE-EN 13384-1/AC:2004 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. Parte 1: 
Chimeneas que se utilizan con un único aparato.
UNE-EN 13384-2:2005 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y fluido-dinámicos. Parte 2: Chimeneas 
que prestan servicio a más de un generador de calor.
XEMENEIES METÀL.LIQUES MODULARS:
UNE-EN 1856-1:2004 Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1: Chimeneas modulares.
UNE-EN 1856-1:2004/1M:2005 Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1: Chimeneas 
modulares.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació.
- Verificació que les vibracions no es transmeten al conducte.
- Verificació que els elements de subjecció tenen la mateixa resistència que l'exigida 
al ventilador.
- Control específic dels ventiladors: 
     - Control de la situació dels ventiladors 
     - Verificació de la no existència de sorolls anormals 
     - Actuació elements de control (si n'hi ha)
- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de 

garanties a la venda de béns de consum.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Control específic dels ventiladors: 
     - Comprovació del funcionament del motor, consum (A) sentit de gir, velocitat (m/s), 
cabal (m3 /s), soroll (dBA)
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de comprovar totes les unitats de ventilació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Instal·lacions de transport i distribució de fluids amb tubs d'acer negre, amb unions soldades , 
roscades o amb soldadura helicoïdal i la col·locació d'accessoris en canalitzacions soterrades amb 
unions soldades, col·locats superficialment, encastats o al fons de la rasa.
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs 
fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions 
d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació 
de bombeig, etc.)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació 
d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar 
la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra diferent.  
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han 
de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Les reduccions de diàmetre, si no s'especifiquen, han de ser excèntriques i s'han de col·locar 
enrasades amb les generatrius superiors dels tubs per unir.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels 
accessoris corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la conducció (accessoris roscats o 
soldats).
Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent 
enllaç de con elàstic de compressió.
Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un pendent 
mínim del 0,5% per a possibilitar l'evacuació d'aquests condensats.
La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir 
amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs 



no hi pot quedar cap accessori.
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol 
conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament 
respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del 
paviment o del sostre.
En els trams encastats caldrà protegir els tubs contra l'oxidació i especialment evitar el contacte 
directe amb el guix o altres productes que deteriorin el ferro.
La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació 
ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i 
l'alineació del tub.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Entre 
l'abraçadora del suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. No s'ha de soldar el suport 
al tub.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
+------------------------------------------+
¦   Diàmetre  ¦ Distància entre suports (m)¦ 
¦    nominal  ¦----------------------------¦ 
¦             ¦ trams      ¦     trams     ¦ 
¦             ¦ verticals  ¦  horitzontals ¦ 
¦-------------¦------------¦---------------¦
¦  1/8"       ¦  1,8       ¦       1,5     ¦ 
¦  1/4"       ¦   2        ¦       1,6     ¦ 
¦  3/8"       ¦  2,5       ¦       1,8     ¦ 
¦ 1/2" - 3/4" ¦   3        ¦       2,5     ¦ 
¦   1"        ¦   3        ¦       2,8     ¦ 
¦1"1/4 - 2"   ¦  3,5       ¦        3      ¦ 
¦  2"1/2      ¦  4,5       ¦       3,5     ¦ 
¦   3"        ¦  4,5       ¦        4      ¦ 
¦   4" - 5"   ¦   5        ¦        5      ¦ 
¦   6"        ¦   6        ¦        6      ¦ 
+------------------------------------------+
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb tefló.  
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, 
la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
Les femelles de les unions dels ramals embridats s'apretaran amb una clau dinamomètrica fins el 
valor indicat a la DT.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis 
i greixos i, finalment, aigua.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.  
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces 
especials per col·locar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat 
previst.
- Verificació de l'ús de passamurs quan els tubs travessin sostres o parets.
- Verificació que l'execució es fa amb els pendents previstos al projecte segons l'ús de 
la instal·lació.
- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència mecànica establertes 
al RITE. Les proves d'estanquitat s'han de realitzar d'acord a la norma UNE 100151 o a 
UNE-ENV 12108, en funció del tipus de fluid transportat.
- Verificació de l'ús dels elements d'unió adequats, la correcta execució de soldadures 
si és el cas , i l'ús dels elements d'interconnexió adequats amb els equips de la 
instal·lació.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats 
i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de verificar per mostreig diferents punts de la instal·lació, en cas de deficiències, 
s'ha de realitzar un mostreig extensiu.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials,
s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material 
afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 
d'acord amb el que determini la DF.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Compensadors de dilatacions, col·locats roscats, soldats o embridats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de la canonada 
- Execució de les unions 
- Fixació del compensador en la seva posició definitiva
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'anar connectat a la xarxa.
Els compensadors de dilatacions han d'estar col·locats de forma que permetin a les tuberies 
dilatar-se amb moviments en la direcció del seu propi eix, sense que s'originin esforços 
transversals.
Al costat de cada compensador de dilatació, ha d'haver-hi instal·lades guies.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La distància entre compensadors de dilatacions ha de ser tal que la tensió en les fibres més tensades 
no siguin superior a 80 MPa, en qualsevol estat tèrmic de la instal·lació.
Han de quedar instal·lats el nombre d'elements necessaris, de forma que la posició dels aparells 
que van connectats en la instal·lació no es vegi afectada, ni estigui sotmesa a esforços indeguts 
com a conseqüència dels moviments de dilatació de les conduccions.
Han de ser accessibles, dins del passamurs no hi pot quedar cap element.
Els dispositius de suport i guia, han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat 
i l'alineació del tub.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Entre 



l'abraçadora del suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. No s'ha de soldar el suport 
al tub.
Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent 
enllaç de con elàstic de compressió.
En cas d'instal·lacions de gas, la rosca ha d'estar realitzada mitjançant màquina roscadora i 
assegurada l'estanquitat mitjançant cinta o producte d'estanquitat ajustat a la norma UNE-EN 751-1 
o UNE-EN 751-2 o equivalents.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis 
i greixos.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la.
UNIONS ROSCADES:
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
L'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb tefló.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
UNIONS ROSCADES:
UNE-EN 751-2:1997 Materiales sellantes para juntas roscadas metálicas en contacto con gases de la 
1ª, 2ª, y 3ª familia y con agua caliente. Parte 2: Compuestos sellantes no endurecibles.
UNE-EN 751-1:1997 Materiales sellantes para juntas roscadas metálicas en contacto con gases de la 
1ª, 2ª, y 3ª familia y con agua caliente. Parte 1: Compuestos sellantes anacrónicos.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Tub rígid metàl·lic de fins a 63 mm de diàmetre nominal, amb unions roscades o endollades i muntat 
superficialment.
S'han contemplat els següents tipus de tubs: 
- Tubs d'acer amb acabat exterior i interior galvanitzat Sendzimir
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat del tub 
- Preparació dels extrems dels tubs i corbat 
- Estesa, fixació i col·locació dels accessoris de la canalització i unions entre trams i accessoris 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar instal·lat superficialment, fixat al suport amb brides d'acer galvanitzat.
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca.
Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos.
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament. També es poden fer amb màquines 
de corbar tubs, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció. 
Distància entre les fixacions: 

- Trams horitzontals:  <= 60 cm 
- Trams verticals:  <= 80 cm 
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 50 cm 
Distància entre registres:  <= 1500 cm
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 
Penetració del tub dins les caixes:  1 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total
- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm 
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció:  ± 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per 
aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització 
han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades 
a la DT del projecte. 
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes 
d'embalatges, retalls de tubs, etc.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.  
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos rígidos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que 
li correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a 
terra.
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions 
a distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris 
adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini 
la DF.



1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Canal metàl·lica, llisa, amb obertures o ranurada, amb compartiments o sense, muntada 
superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació i nivellació 
- Tallat en curves i cantonades
CONDICIONS GENERALS:
El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un mínim d'un per tram, fixades al sostre o als 
paraments amb perns d'ancoratge. 
Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les canals s'han de fer amb peces 
d'unió fixades amb cargols o reblons. 
Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments. 
Han de tenir continuïtat elèctrica, connectant-les al conductor de terra cada 10 m, com a màxim. 
Els finals de canalitzacions i els laterals de les caixes de derivació han d'estar coberts sempre 
amb tapetes de final de tram i laterals de caixa, respectivament.
Distància entre les fixacions:  <= 2,5 m
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
La instal·lació inclou les fixacions i les tapes.
Els separadors estan inclosos si està indicat a la PO.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Safata metàl·lica d'amplària fins a 600 mm i muntada superficialment o fixada amb suports.
S'han considerat els tipus següents:
- Xapa d'acer, cega o perforada
- Reixa d'acer
- Escala de perfil d'acer
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació i nivellació 
- Talls finals en corbes i cantonades
CONDICIONS GENERALS:
El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, separades en funció de la càrrega admissible de la 
safata i fixades al parament o al sostre mitjançant perns d'ancoratge o tacs i visos. 
Els conductors s'instal·laran a les safates de manera que no es superi la càrrega de treball 
admissible declarada pel fabricant.
Les unions, derivacions, canvis de direcció, etc., s'han de fer amb peces que assegurin la unió 
dels diferents trams de la safata, fixades amb cargols o reblons.
Han de tenir continuïtat elèctrica segons les especificacions de la norma UNE-EN 61537 i el REBT. 
La connexió a terra es farà utilitzant els borns de connexió a terra facilitats pel fabricant.
Si la instal·lació consta simultàniament de cables de potència i cables de dades, els cables 
mantindran sempre una distància de separació adequada, i en el cas que cohabitin a la mateixa safata 
es col·locaran perfils separadors.
El final de les safates ha d'estar cobert amb tapetes de final de tram.
Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments.
XAPA D'ACER:
Els canvis de direcció i corbes s'han de fer amb una peça d'unió fixada amb cargols i reblons.
Distància entre fixacions:  <= 1,5 m
REIXA O PERFIL:
Els canvis de direcció i corbes s'han de fer mitjançant talls a la seva secció per tal de poder 
doblegar-la.
Distància entre fixacions:  <= 1,5 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi ha condicions específiques del procés d'execució.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002
UNE-EN 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la conducción de cables.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que 
li correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a 
terra.
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions 
a distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris 
adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:



En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini 
la DF.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i 
instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV.  
S'han considerat els tipus següents:
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) 
i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta
de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) 
+ mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta de 
poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta 
de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030 
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de polietilè 
reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locat superficialment
- Col·locat en tub
- Col·locat en canal o safata
- Col·locat aeri
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas
CONDICIONS GENERALS:
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se 
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi
tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva 
instal·lació.
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, 
a la sortida del quadre de protecció.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.  
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics: 
- Sense transit rodat:  >= 4 m 
- Amb transit rodat:  >= 6 m
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT:
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores 
de forma que no en surti perjudicada la coberta.
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada 

paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les 
possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta. 
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents 
a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament subjectes al suport 
amb tacs i cargols. 
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un altre, 
es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems. 
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 
3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si 
l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixació immediats han d'estar
el suficientment propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar d'existir.
COL·LOCACIÓ AÈRIA:
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de tracció. 
En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador 
per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema de tesat per 
tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de ser d'acer galvanitzat 
hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de tesat. 
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja sigui 
en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes.
COL·LOCAT EN TUBS:
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del 
paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat. 
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d'una 
caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i amb 
premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables. 
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes. 
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l'aïllament. 
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment 
gran per evitar embussaments dels cables.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la 
bobina.
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va 
desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per 
tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de la bobina 
estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable. 
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen 
les peces de suport.
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es protegiran
per tal de que no hi entri aigua.
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui allargaments 
superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l'estesa 
serà de 50 N/mm2. 
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí 
on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.
CABLE COL.LOCAT EN TUB:
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que 
no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels 
elements per connectar. 



Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst 
per a les connexions.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte  
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió 
adequats
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos 
cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.
- Assaigs segons REBT.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord 
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut 
modificades el seu recorregut respecte projecte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini 
la DF.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Interruptor amb funcions de telecomandament a distància i per ordres permanents amb protecció 
magnetotèrmica, bipolar, tripolar o tetrapolar, muntat en perfil DIN
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellament
- Connexió amb el circuit de potència 
- Connexió amb el circuit de comandament
- Prova de servei
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.  
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha 

de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides 
en les normes.
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions 
del paràmetre exigides en la DT.
Ha de quedar connectat al circuit de potència i al de comandament, en condicions de funcionament.  
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les 
especificacions dels reglaments. 
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els 
conductors estan sense tensió. 
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns 
de l'interruptor. 
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT 
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.  
Un cop acabades les tasques de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra de les restes 
d'embalatges, retalls de cables, etc.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 
elèctrics.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als 
especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en 
contactes dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió 
de contacte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.  
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini 
la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat a l'execució de quadres generals, són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin 
correctament tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de 
circuits i l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits 
de  projecte 



- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes 
fluixos, enllaços i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer 
arranjaments futurs -sense necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord 
a l'especificat.
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada 
cas:
     - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 
61008 R.E.B.T 
     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
     - Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i 
finalitzada la xarxa de terres.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord 
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, 
es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, 
d'acord amb el determini la DF.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Llum d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescent o led, muntada superficialment o 
encastada.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment 
- Muntades encastades
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) 
i la lluminària.
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.
Toleràncies d'instal·lació:

- Posició:  ± 20 mm
- Aplomat:  ± 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades 
al projecte.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com 
ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu cas.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, 
aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación 
de las personas con discapacidad.
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. 
Prescripciones de funcionamiento.
UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones.
UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación.
UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación.
UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les 
enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas.
- Mesurar nivells d'il·luminació
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.  
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents 
distribució.
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini 
la DF.



1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Llum industrial sense difusor ni reflector, per un o dos tubs fluorescents de doble casquet de 36 
o 58 W de potència, A.F., muntat superficialment.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment al sostre
- Suspeses del sostre
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Ha de quedar fixada sòlidament, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) 
i la lluminària.
Els tubs fluorescents han de quedar allotjats als portalàmpades i fent contacte amb aquests. 
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per 
la DF 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades 
al projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària. 
Les connexions elèctriques s'han de fer sense tensió a la línia. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com 
ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
S'inclou en la partida d'obra el subministrament i la col·locació de les làmpades.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les 
enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas.
- Mesurar nivells d'il·luminació
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.  
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents 
distribució.
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini 
la DF.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Detectors per a instal·lacions de protecció d'incendis i de detecció de gasos, muntats.
S'han considerat els elements següents:
- Detectors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals 
- Detectors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals 
- Detectors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis convencionals 
- Sensors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques 
- Sensors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques 
- Sensors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis analògiques 
- Sensors duals (tèrmic i fums) per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Detectors lineals de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals 
- Detectors lineals de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Detector de CO 
- Detector autònom de CO
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació del detector (o de la base si és el cas) a la superfície 
- Connexió a la xarxa elèctrica (No inclosa la xarxa a la partida d'obra) 
- Connexió al circuït de detecció (excepte detectors autònoms) (No inclos el circuit a la partida 
d'obra)
- Acoblament del cos a la base, si és el cas 
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La base del detector s'ha de fixar sòlidament a la superficie. 
El cos ha de quedar sòlidament acoblat a la base.
DETECTORS AUTÒNOMS DE CO:
Els senyals lluminosos d'alarma i servei han de quedar encarats al punt d'accés a la zona que han 
de protegir.
Ha d'anar connectat a la xarxa general d'alimentació elèctrica, a 230 V.
DETECTORS DE FUMS, GAS, DE CO I TÈRMICS NO AUTÒNOMS:
El senyal lluminós d'alarma ha de quedar encarat al punt d'accés de la zona que ha de protegir.  
Ha de quedar connectat a la xarxa que li correspon, d'una central de detecció, a 24 V.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 30 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.  
Les connexions s'han de fer amb els estris adequats.



Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.).

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
de Protección contra Incendios.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions 
com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, 
que aprova el reglament CPI.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses 
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d'incendi a l'obra.
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació i 
distància respecte senyals fortes (BT), conductors i tubs de protecció.
- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons especificacions 
de projecte, i les distàncies i accessibilitat:
- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de verificar (amb 
alimentació normal i amb alimentació d'emergència):
     - Senyalització en central de detecció (òptica i acústica)
     - Activació de sirenes a la zona/sector
     - Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), 
comportes en conductes de clima (si existeixen) aturada d'equips de climatització (si està 
previst). Actuació de ventiladors de sobre pressió en escales d'evacuació (si està 
previst).
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el funcionament 
de l'alarma en central per desconnexió de línies d'unió o element de detecció.
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Centrals de detecció d'incendis, gas i de CO muntades i col·locades a la paret.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació al parament 
- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció (No s'inclou la xarxa ni el circuit a la 
partida d'obra)
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. La porta ha d'obrir i tancar amb facilitat.  
Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de detecció de la zona.
Alçària des del paviment:  1200 mm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 30 mm
- Horitzontalitat:  ± 3 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.  
Les connexions s'han de fer amb els estris adequats.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.).

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
de Protección contra Incendios.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses 
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d'incendi a l'obra.
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació i 
distància respecte senyals fortes (BT), conductors i tubs de protecció.
- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons especificacions 
de projecte, i les distàncies i accessibilitat:
- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de verificar (amb 
alimentació normal i amb alimentació d'emergència):
     - Senyalització en central de detecció (òptica i acústica)
     - Activació de sirenes a la zona/sector
     - Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), 
comportes en conductes de clima (si existeixen) aturada d'equips de climatització (si està 
previst). Actuació de ventiladors de sobre pressió en escales d'evacuació (si està 
previst).
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el funcionament 
de l'alarma en central per desconnexió de línies d'unió o element de detecció.
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.



1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Hidrant.
S'han considerat els tipus següents:
- De columna seca
- De columna humida
- Soterrat en pericó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Hidrants de columna seca:
- Fixació de la columna a la base 
- Connexió a la xarxa d'alimentació 
- Recobriment de protecció de la part soterrada
Hidrants de columna humida:
- Fixació de la columna a la base. 
- Connexió a la xarxa d'alimentació.
Hidrants soterrats en pericó:
- Fixació del conjunt al fons del pericó. 
- Connexió a la xarxa d'alimentació.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 30 mm
- Aplomat:  <= 5 mm
HIDRANTS DE COLUMNA SECA:
La columna ha de quedar vertical i fixada sòlidament a la base.
Només ha de sobresortir del paviment el cos superior.
La part soterrada ha de quedar protegida de la corrosió amb pintures, cintes asfàltiques, etc.,
que han de complir les condicions fixades en el plec de condicions de la seva partida d'obra. 
El maniguet de ruptura de l'eix d'accionament de la vàlvula de tancament, ha de quedar dins de 
l'element intermedi.
El reblert immediat a la boca de buidatge cal que sigui porós, per a permetre l'absorció de l'aigua
evacuada.
HIDRANTS DE COLUMNA HUMIDA:
La columna ha de quedar vertical i fixada sòlidament a la base.
HIDRANTS SOTERRATS EN PERICÓ:
L'eix d'enllaç ràpid ha de quedar vertical i encarat cap amunt. Tot el conjunt ha de quedar fixat 
sòlidament al fons del pericó, que ha de complir les condicions fixades en el plec de condicions 
de la seva partida d'obra.
La vàlvula de tancament i les unions han de ser estanques a la pressió de treball.
Ha d'anar connectat a la xarxa d'alimentació.
Les boques han de quedar tapades amb les tapes corresponents.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

de Protección contra Incendios.
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions 
com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, 
que aprova el reglament CPI.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Boques d'incendi tipus BIE-25 i BIE-45 amb armari, muntades superficialment a la paret.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació de l'armari a la paret. 
- Connexió a la xarxa d'alimentació. 
- Col·locació de la tapa de l'armari amb la inscripció "Trenqueu-lo en cas d'incendi".
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La vàlvula i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. 
La vàlvula s'ha de connectar directament a la xarxa d'alimentació. 
L'armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret. 
Els enllaços per a la connexió dels elements han d'estar sòlidament fixats a aquests elements. 
El vidre de la tapa ha de quedar fixat sòlidament.
Alçària del centre de l'armari al paviment:  1500 mm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 30 mm
- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Les unions roscades han de quedar segellades amb cinta d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
de Protección contra Incendios.
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions 
com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, 
que aprova el reglament CPI.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses 
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de boques d'incendi
- Verificació de les distàncies en la ubicació de les BIE i Accessibilitat:
- Separació màxima entre BIE (50 m)
- Distància de qualsevol punt del local protegit respecte BIE < 25 m



- Alçada màxima 1,5 m, amb relació al terra
- Distància màxima col·locació BIE respecte portes i sortides: 5 m.
- Verificació d'elements BIE: 
     - Boquilla llança (obertura i regulació d'aigua): 
     - Vàlvula (obertura/tancament) 
     - Manòmetre (lectura, contractar-lo) 
     - Subjecció i senyalització 
     - Desenrotllar mànega: BIE 25 Longitud 20 m; BIE 45 Longitud 15 m
- Prova d'estanquitat de la instal·lació amb una pressió de prova igual a la pressió de 
servei + 3,5 kg/cm2  amb un mínim de 10 kg/cm2 durant un mínim de 2 hores.
- Senyalització de les BIES
- Comprovació grups de pressió:
     - Alimentació exclusiva per a la instal·lació contra incendis 
     - Capacitat per alimentar la instal·lació durant una hora 
     - Disposar de subministrament complementari per alimentar al grup
     - Verificar les condicions de funcionament
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Prova de funcionament. S'han de posar en funcionament les 2 BIES més desfavorables 
hidràulicament i s'ha d'assegurar una pressió a punta de llança mínima de 2 bar i un cabal 
d'1,6 l/s per BIE 25 i 3,3 l/s per BIE 45, durant una hora. S'ha de verificar que la xarxa 
de canonades i el proveïment d'aigua permeten aquestes condicions de funcionament.
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de comprovar totes les BIE. Les proves de funcionament s'han de fer, a les 2 BIES, 
situades més desfavorablement des del punt de vista hidràulic.
En qualsevol altre cas, la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb armari muntat superficialment 
- Amb suport a la paret 
- Sobre rodes
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locat dins d'armari i muntat superficialment:
- Fixació de l'armari al parament. 
- Co.locació de l'extintor dins de l'armari.
Col·locat amb suport a la paret:
- Col·locació del suport al parament. 
- Col·locació de l'extintor al suport.
Col·locat sobre rodes:
- Subministrament de l'extintor muntat sobre carro amb rodes
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. 
Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor:  <= 1700 mm
Toleràncies d'instal·lació:

- Posició:  ± 50 mm
- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm
COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET:
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament.
COL·LOCAT DINS D'ARMARI I MUNTAT SUPERFICIALMENT:
L'armari ha de quedar fixat sòlidament, plà, aplomat i anivellat sobre el paviment.
COL·LOCAT SOBRE RODES:
L'extintor ha d'anar col·locat sobre el seu suport mòbil de forma estable i segura, de tal manera 
que permeti el seu transport sense perill de despendre's.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
de Protección contra Incendios.
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions 
com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, 
que aprova el reglament CPI.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses 
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació d'extintors mòbils
- Control de la correcta situació dels extintors segons especificacions del projecte, 
verificar:
     - Col·locació d'extintors a una alçada de <= 1,7 m. 
     - Accessibilitat i situació propera a una sortida 
     - Situació a les zones amb més risc d'incendis 
     - Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 m. 
     - Senyalització dels extintors
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar un nombre determinat d'extintors, fixat en cada cas per la DF. S'ha de 
procurar mostrejar les diferents zones, especialment aquelles amb un risc més elevat. Zones 
amb transformadors, motors, calderes, quadres elèctrics, sales de màquines, locals 
d'emmagatzematge de combustible i productes inflamables, etc.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.



1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Detectors muntats superficialment a la paret o al sostre.
S'han considerat els tipus següents:
- Detector d'infraroigs passiu 
- Detector d'infraroigs passiu de cortina espessa 
- Detector d'infraroig passiu i de radar combinat 
- Detector microfònic 
- Radar volumètrics muntat superficialment a la paret o al sostre
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació de l'aparell a la superfície 
- Connexió a la xarxa elèctrica de detecció 
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La base ha de quedar fixada sòlidament.
Els senyals lluminosos d'alarma i de servei han de quedar encarats al punt d'accés de la zona que 
han de protegir.
Ha de quedar connectat, mitjançant un sistema de dos conductors, a la xarxa que li correspongui, 
d'una central de detecció, a 24 V.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 30 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.
- Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instal·lació i 
la separació dels conductors respecte senyals Fortes (BT), utilització de conduccions 
adequades.
- Verificació de la situació i instal·lació correcta dels detectors, connexions 
elèctriques i cablejat.
- Verificació de les condicions de funcionament i prestacions de la central de detecció 
i alarma.
- Mesura del nivell sonor de les alarmes acústiques.
- Prova de funcionament, actuant sobre diversos detectors i verificant l'actuació de la 
central, segons les especificacions que tingui assignades: actuació de videogravador, 
avisos acústics etc. Verificar l'actuació del sistema sense alimentació elèctrica 
(subministrament d'emergència).
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar el funcionament de la instal·lació actuant sobre tots els detectors. 
S'ha de comprovar l'execució global de la instal·lació. En qualsevol altre cas la DF ha 
de determinar la intensitat de la presa de mostres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Conjunt d'elements per al control d'accessos.
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents:
- Tarja de memòria per a lectura i escriptura per proximitat, amb dades gravades.
- Equips de control central d'accessos, instal·lats i connectats.
- Lector de targetes per a control d'accessos.
- Interfície entre el controlador i el lector de targetes, instal·lat i connectat.
- Programari per a supervisió i gestió del control d'accessos.
- Gravador de targetes per a control d'accessos.
- Instal·lació de convertidor de la xarxa RS485 al port RS232 d'un PC, incloent una font d'alimentació 
de 12 V
- Interfícies, sensors i components d'obtenció de dades
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
Equip de control:
- Preparació i inspecció de la zona de treball. 
- Replanteig de la unitat d'acord amb la DT i esquemes del fabricant. 
- Desembalatge i inspecció del material subministrat.
- Col.locació de l'equip en el seu emplaçament i fixació a l'armari amb carril DIN
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Connexió al circuit de control
- Posada en funcionament i proves de servei. 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, restes de materials, etc. i disposició 
d'aquests per a la correcta gestió de residus. 
- Recollida, arxiu i lliurament a la DF de tots els manuals d'utilització, garanties, declaracions 
de conformitat i altre documentació subministrada amb el equip.
Tarja de memòria: 
- Subministrament de la tarja. 
- Gravació de les dades per al correcte funcionament del sistema de control d'accessos. 
- Prova de servei. 
- Retirada de l'obra dels embalatges, etc.
Lector de targetes: 
- Connexió a la xarxa del lector 
- Fixació del lector al forat previst al parament
Interfície entre el controlador i el lector de targetes
- Preparació i inspecció de la zona de treball. 
- Replanteig de la unitat d'acord amb la DT i esquemes del fabricant. 
- Desembalatge i inspecció del material subministrat.
- Col.locació de la interfície en el seu emplaçament.
- Posada en funcionament i proves de servei. 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, restes de materials, etc. i disposició 
d'aquests per a la correcta gestió de residus. 
- Recollida, arxiu i lliurament a la DF de tots els manuals d'utilització, garanties, declaracions 
de conformitat i altre documentació subministrada amb el equip.
Programari:
- Instal·lació del programari en el ordinador 
- Retirada de l'obra dels embalatges, etc.
Gravador:
- Connexió a la xarxa del gravador 
- Endollat del gravador a la xarxa elèctrica
Convertidor:
- Connexionat del cable a l'ordinador.
- Connexionat de la font d'alimentació
CONDICIONS GENERALS:



Els equips i materials han d'estar subministrats a obra amb els manuals de muntatge, utilització 
i manteniment, marcatges, etiquetes i declaracions de conformitat que li siguin aplicables, segons 
la normativa vigent de marcatge CE o altres normatives d'aplicació.
El model i característiques de l'element ha d'estar aprovat per la DF abans de la seva instal·lació 
i ha de complir amb les especificacions del seu plec de condicions o la indicada per la DF.
EQUIP DE CONTROL I INTERFÍCIE ENTRE CONTROLADOR I LECTOR DE TARJETES:
El material abans de la seva col.locació ha d'estar aprovat per la DF.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Les característiques dels equips han de ser les especificades en la DT del projecte.
Ha de quedar instal·lat al lloc on la temperatura i condicions ambientals estiguin dintre dels límits
indicats pel fabricant i en funció del grau de protecció IP/IK.
Han de quedar fixats sòlidament al suport pels punts i els elements previstos i d'acord amb les 
instruccions d'instal·lació de la DT del fabricant o de la DT del projecte.
Han d'estar fetes totes les connexions, tant les dels circuits de control, com les del circuit 
d'alimentació. Es faran servir els connectors adequats en cada cas d'acord amb la DT del fabricant 
o de la DT del projecte.
Els equips han de quedar instal·lats i en condicions de funcionament.
Ha d'estar feta la posada en funcionament de l'aparell i la prova de servei prevista en la DT del 
projecte, protocol de proves del projecte o DT del fabricant i els resultats obtinguts han de 
coincidir amb el previstos o, en el seu defecte, els indicats per la DF.
TARJA DE MEMÒRIA O LECTOR DE TARGETES:
Ha de ser compatible amb la resta del sistema.
LECTOR DE TARGETES:
La posició ha de ser la fixada a la DT.
S'ha de col·locar encastada a la paret.
Ha de quedar amb els costats aplomats i els punts sortints en un pla determinat per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
- Aplomat:  ± 2%
PROGRAMARI:
El programari carregat a l'ordinador ha de funcionar correctament, ha de ser compatible amb el 
sistema operatiu i amb les prestacions de l'ordinador.
GRAVADOR DE TARGETES:
La posició ha de ser la fixada a la DT.
CONVERTIDOR:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica i a l'ordinador en condicions de 
funcionament.
Ha d'estar feta la prova de servei.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ dels elements o de l'envoltant on 
s'instal·la, que ha de ser aprovat per la DF.
L'element on s'instal·la ha de complir amb les especificacions del seu plec de condicions o la 
indicada per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant o de la DT del projecte. 
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar, abans de la seva col·locació, per comprovar que no tenen 
desperfectes.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'element corresponen a les especificades 
a la DT del projecte i la compatibilitat amb la resta d'elements que formin part del sistema.
S'ha de comprovar que les seccions dels conductors que donen servei als aparells concorden amb els 
especificats a la DT.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran sense tensió.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements ni variar les 
condicions del element subministrat.
Les proves i ajustaments, si son necessaris, sobre els equips han de ser fetes per personal 
especialitzat segons les instruccions de la DT del fabricant o de la DT del projecte.
Un cop finalitzat el muntatge cal realitzar les proves de servei i funcionament previstes en la 
DT del projecte o DT del fabricant. Els resultats de les proves s'han de lliurar a la DF.
Un cop instal·lat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de tubs, etc. i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus.  
Els elements instal·lats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls durant el 
muntatge d'altres elements o d'acord amb la DT del fabricant o de la DT del projecte.
PROGRAMARI:
Abans de començar la instal·lació l'ordinador ha de tenir accés a la xarxa elèctrica, a la xarxa 
de dades i a tots els elements que formen part del sistema.

La instal·lació s'ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant. S'ha de seguir la 
seqüència d'instal·lació proposada pel fabricant.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Armaris metàl·lics amb bastidor tipus rack 19", porta amb vidre securitzat, pany securitzat, pany 
amb clau i accés pels 4 costats, equipats amb bateria d'endolls I ventilació forçada, col·locat 
superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Col·locació i anivellació
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Prova de funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant 
i amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.
Tots els material que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre sí.
S'ha de deixar l'espai suficient al voltant de l'armari per tal de permetre les operacions de muntatge
i manteniment.
Les reixetes de ventilació de l'armari no poden quedar obstruidse.
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i la de control, 
amb cables de les seccions i tipus indicats a les instruccions tècniques del fabricant i que 
compleixin les especificacions fixades a les seves partides d'obra.
L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra.
No s'han de trasmetre esforços entre els elements de la instal·lació eléctrica (tubs, canals, safates
o cables) i els components de l'equip.
No ha de ser possible el contacte accidental amb les parts elèctricament actives un cop acabades 
les feines de muntatge.
La prova de funcionament ha d'estar feta.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ±20 mm 
- Aplomat:  ±2%

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.



S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les especificades 
al projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents 
subministraments.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de tubs, etc.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* EN 50173-1:2002 Information Technology. Generic cabling systems, Part 1: General requirements 
and office areas.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. S'ha 
de verificar:
     - Distàncies respecte senyals Forts (BT) o emissors de "soroll" (reactàncies etc.)  
     - Canalització correcta, amb safata (metàl·lica galvanitzada) o tub protector Ø mínim
16 mm. Identificació de conductors o circuits
     - Accessibilitat en registres. Caixes de connexió. Armaris repartidors etc.
     - Verificar continuïtat elèctrica dels conductors, correspondència d'aparells, 
inexistència de curtcircuits, encreuaments o contactes a terra en el cablejat.
     - Certificar totes les preses de veu i dades segons l'estàndard de la categoria del 
material.
     - Verificar el funcionament de centraletes
     - Verificar el funcionament dels aparells receptors
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de verificar l'execució al cablejat, i el funcionament de la totalitat de preses de 
veu i dades.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Vàlvules de seguretat de recorregut curt, embridades, muntades.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment
- Muntades en pericó de canalització soterrada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de l'interior dels tubs 
- Connexió a la xarxa 
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La vàlvula ha de quedar amb la palanca d'obertura manual perfectament accessible i la seva posició 
ha de ser visible. 
Ha de quedar connectada a la canonada a protegir per la boca d'entrada, sense cap possible 
interrupció.
La boca de sortida s'ha de conduir al punt de desguàs, que ha de ser visible des del lloc on ha 
d'estar la vàlvula. 
Ha de quedar en condicions de funcionament i ha de ser estanca a la pressió de treball.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 30 mm
MUNTADES EN PERICÓ:
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin col·locar 
i treure tots els cargols de les brides.
MUNTADES SUPERFICIALMENT:
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop 
desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 



Filtres coladors roscats, embridats o d'extrems ranurats muntats entre tubs.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i fixació de la peça a la tuberia
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema de la instal·lació.
Les parts del filtre que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.
La distància entre el filtre i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n el 
desmuntatge i manteniment.
Els eixos del filtre i de la canonada han de quedar alineats.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
El pes de la tuberia no ha de descansar sobre el filtre.
Les unions han de ser estanques.
El sentit de circulació del fluid a dintre del filtre ha de coincidir amb la marca gravada al cos.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 
motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris 
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Ha de quedar feta la prova de la instal·lació.
Toleràncies d'execució:
- Posició:  ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha 
de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre les rosques.
L'estanquitat de les unions embridades o les de tuberies d'extrems ranurats s'ha d'aconseguir amb 
els junts subministrats pel fabricant, o bé, amb junts expressament aprovats per aquest.
El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les especificades 
al projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.
Un cop instal·lat es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de carrils, tubs, cables, etc.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
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* * *  Relació de plànols  * * * 

G.- Generals 

G1 .- Situació i emplaçament 

G2.- Planta instal·lació equips oli tèrmic i fred 

G3.- Xarxa distribució polígon 

G4.- Detall de la rassa 

G5.- Topogràfic polígon 

G6.- Detall juntes de dilatació 

G7.- Seccions galeries instal·lacions 

G8.- Detalls constructius disposició de les galeries d’instal·lacions 

I.- Instal·lacions 

I1.- Planta instal.lació elèctrica intrusió 

I2.- Planta instal.lació contra incendis 

I3.- Planta instal.lació aigua i aire comprimit 

I4.- Esquema hidràulic xarxa calor  

I5.- Esquema hidràulic punt de consum  de la xarxa calor   

I6.- Detall 1 bescanviadors de calor d’oli 

I7.- Detall 2 bescanviadors de calor d’oli 

I8.- Detall 1 bescanviadors de calor d’aigua 

I9.- Esquemes elèctrics unifilars 
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