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TÍTOL DEL PROJECTE

Recull de condicions i prescripció per la modificació i adaptació de la sal de màquines a la transició
del sistema de climatització a un sistema basat en aigua per de les oficines del Triangle de Transports
de Barcelona, S.A.
El projecte de conjunt en dividirà en vàries fases. La primera va ser la Instal·lació de una nova
refredadora, per compensar via urgent el final de vida útil de l’equip actual, aconseguint així donar
servei a la part de la instal·lació actual.
Com a pas següent a l’adaptació de les instal·lacions de climatització existents al sistema basat en
aigua, es realitzarà la intervenció en la sala de màquines, ubicada a la coberta de l’edifici d’oficines
del Triangle. Aquesta fase inclou la incorporació d’una caldera, dues refredadores, el circuit primari
amb les corresponents bombes de circulació i els muntants verticals (circuit secundari i bombes de
circulació) per realitzar la distribució de l’aigua per les diferents plantes de l’edifici d’oficines.
En fases posteriors es portarà a terme la reforma dels equips finals de les diferents estances i l’estesa
de canonades que els dóna servei, i d’aquesta manera treballar amb un sistema de climatització
basat en aigua.

2

TITULAR i EMPLAÇAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ

Titular:
TRANSPORTS DE BARCELONA, S.A.
CIF: A-08016081
C/60, Núm. 21, Sector A Polígon Industrial Zona Franca
08040 Barcelona
Emplaçament:
c/ Jaume Brossa, s/n

08020 Barcelona (Barcelona)

3

DADES DEL TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE

Tècnic: Jordi Pujol Sabrià
DNI:39351294-L
Enginyer Tècnic Industrial
col·legiat núm. 16.347
tècnic suport: Joan Hontecillas Estrada
DNI:39362264-H
Enginyer Telecomunicacions
col·legiat núm. 19.284
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OBJECTE

Donant continuïtat al pas de les instal·lacions de climatització de l’edifici d’oficines del Triangle a un
sistema basat en aigua, en el present projecte es defineix els nous equips a afegir a la sala de
màquines i les modificacions a realitzar.
D’aquesta manera, s’afegiran dues refredadores addicionals, iguals a la ja afegida per tal de
substituir a l’equip Climaveneta model WRAT/B-1202 amb matrícula “B033515398”, amb les quals
es donarà cobertura a la demanda total de l’edifici. Cada una d’aquestes refredadores presentarà
una capacitat frigorífica nominal mínima 221 kW.
També s’afegirà una caldera de condensació per a combustible fluid amb cremador de gas per aire
forçat, de 290.8 kW. La caldera Roca existent, quedarà com a suport en cas que sigui necessari en
moment d’alta demanda o manteniment.
Un cop acabades actuacions, la instal·lació permet absorbir uns pics de demanda de 663,00 kW en
fred i de 581,50 kW en calor.
També es definirà el circuit primari i secundari, amb les corresponents bombes de circulació i el
traçat vertical de les canonades de distribució a les diferents plantes.
El present document té per objecte descriure les condicions tècniques a tenir en compte per la
modificació a realitzar, així i com, els amidaments i la valoració.

5

ÀMBIT D’APLICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ

El present projecte fa referència a la modificació de la sala de màquines i els muntants verticals de
distribució, exclusivament, la qual dóna servei a la zona d’oficines del Triangle.
Queden fora de l’àmbit del present document tècnic les resta d’instal·lacions existents i la valoració
de l’estructura existent i els càlculs necessaris per avaluar l’impacte de l’augment de càrrega a la
coberta de l’edifici.

6

NORMATIVA APLICABLE

6.1.1 Normativa estatal
Real Decret 178/2021, de 23 de març, pel qual es modifica el Real Decreto 1027/2007, de 20 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglamento d’Instal·lacions Tèrmiques en los Edificis.
Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques
en els Edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques Complementàries (ITE) i es crea la Comissió
assessora per a les instal·lacions tèrmiques dels edificis
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Correcció d’errors del Reial Decret 1027/2007
Reial Decret 865/2003, de 4 de novembre, pel que s’estableixen els criteris higiènico-sanitaris per a
la prevenció i control de la legionel·losi
Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones
térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio
Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, por el que se adaptan determinadas disposiciones en
materia de energía y minas a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones
técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto
1027/2007, de 20 de julio
Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en
lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores
energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía

6.1.2 Normativa autonòmica
Instrucció 7/2008, que aprova el procediment administratiu per a la posada en servei provisional
per a proves de les instal·lacions tèrmiques en els edificis
Instrucció 5/2008, de la secretaria d’indústria i empresa, que aprova els models normalitzats
d’impresos per a la tramitació administrativa de les instal·lacions tèrmiques en els edificis
Instrucció 4/2008, de la secretaria d’indústria i empresa, que regula els requeriments que han de
complir les instal·lacions tèrmiques en els edificis a Catalunya
Instrucció 2/2007, de la secretaria d’indústria i empresa, d’aclariments sobre els requisits de disseny
d’instal·lacions tèrmiques en els edificis en relació al CTE i al Decret 21/2006 sobre criteris
ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
Instrucció 4/2005, de la direcció general d’energia i mines i seguretat industrial, d’aclariment sobre
els requisits de disseny d’instal·lacions tèrmiques en els edificis i d’instal·lacions frigorífiques per a
la prevenció de la legionel·losi
Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions higienicosanitàries per a la
prevenció i el control de la legionel·losi
Ordre de 3 de maig de 1999, sobre el procediment d’actuació de les empreses instal·ladores de les
entitats d’inspecció i control i dels titulars, instal·lacions regulades pel Reglament d’instal·lacions
tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques Complementàries (ITE)
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Llei 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els
productes
Edicte de 4 de març de 2014, pel qual es sotmeten a informació pública el Projecte d’ordre pel qual
es regula l’aplicació a Catalunya del Real Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament d’Instal·lacions tèrmiques en els edificis i les seves modificacions posteriors

6.1.3 Normes UNE
60601:2013 Sales de màquines i equips autònoms de generació de calor i fred o per congelació, que
utilitzen combustibles gasosos
100030:2017 IN Guia per a la prevenció i control de la proliferació i disseminació de legionel·la en
instal·lacions
123001:2012 Càlcul i disseny de xemeneies metàl·liques. Guia d’aplicació
100155:2004 Climatització. Disseny i càlcul de sistemes d’expansió
100156:2004 IN Climatització. Dilatadors. Criteris de disseny
EN 13779:2008 Ventilació d’edificis no residencials. Requisits de prestacions dels sistemes de
ventilació i condicionament de recintes.
Norma UNE 157001/2014 Criteris generals per a l’elaboració de projectes

6.1.4 Altres normativa
Reglament (CE) nº842/2006, de 17 de maig, sobre determinats gasos fluorats d’efecte hivernacle
Reglament (CE) nº2037/2000, de 29 de juny, sobre les substàncies que esgoten la capa d’ozó
Ordre de 21 de juny de 2000 que modifica l’annex de l’Ordre de 10 de febrer de 1983, sobre normes
tècniques dels tipus de radiadors i convectors de calefacció per mitjà de fluids i la seva homologació
pel Ministeri d’Indústria i Energia
Ordre, de 27 d’abril de 1987, d’aprovació de la norma reglamentària d’edificació sobre aïllament
tèrmic NRE-AT-87
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DESCRIPCIÓ DE L’ATUACIÓ

7.1 Context de l’objecte de l’actuació
La reforma de clima a aquest edifici es a causa de la obsolescència de l’actual instal·lació, ja que els
equips requereixen un canvi i s’ha decidit, d’acord a criteris de confort i control, convertir la
instal·lació existent (la qual és “mix” de climatització per aigua (1era fase) i expansió directa (2ona
fase)) i integrar-ho tot en un sistema de climatització per aigua.

7.2 Descripció de les actuacions
D’aquesta manera es canvia i s’amplia la producció. En la producció de calor s’amplia l’actual caldera
de gas amb una caldera de condensació d’última generació que passarà ser l’encarregada de la
major part de la producció aprofitant el seu alt rendiment i la seva capacitat modulant, quedant
l’actual caldera Roca per moments d’onades de fred o en cas d’averia o manteniment.
En la producció de fred es retira l’actual refredadora Climaveneta, la qual es va reforçar l’any 2020
amb un equip Hitachi el qual es manté. Aquest equip Hitachi ja existent, també serà objecte de les
actuacions previstes en la present memòria, ja que s’ha de girar i modificar les canonades existents
d’acord a la disposició final que es pot veure en la documentació gràfica adjunt.

Imatge 1 – refredadora Climaveneta a retirar

A l’equip Hitachi existent, se li afegeixen 2 equips més (ampliant amb 2 equips iguals a l’existent).
Aquesta refredadora té una capacitat modulant i de parcialització molt important cosa que ens
permet produir just l’energia necessària i mantenir en períodes de poca demanda una petita
producció constant evitant arrancades i parades constant dels equips.

Àtica Projectes – c /Pujolet, 2-4 baixos 3
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La distribució hidràulica existent també es modifica, generant un primari i un secundari, tant al
circuit de fred com al de calor, utilitzant com a separador hidràulic un dipòsit d’inèrcia de capacitat
mitjana de 2.000 litres en fred i 1.500 litres en calor. Les bombes, tant al primari com al secundari,
estant doblades, per poder mantenir la capacitat de producció i distribució en cas d’averia, essent
les del secundària modulants (de cabal variable), per evitar els costos energètics de desplaçament
hidràulic al mínim. Tota la distribució hidràulica es realitza amb canonades no fèrriques i a l’aigua
d’emplenat, se li fa un tractament per evitar oxidacions i poder mantenir tots el components en
perfecte estat durant la vida de la instal·lació.
El tractament de l’aire primari també es objecte de la present memòria, de manera que es
replanteja, per una part aprofitant l’equip UTA Clivet actual per donar servei a 2 de les plantes de
l’edifici i substituir l’altre equip existent Airlan per un equip de nova generació d’aire primari neutre
de la generació actual de la UTA Clivet.

Imatge 2 – UTA Airlan a retirar

Aquests equips tenen avantatges com es que l’aire de retorn no entra mai en contacte amb l’aire
impulsió ja que realitza una recuperació a traves del sistema frigorífic i no aire-aire com els
recuperadors d’alta eficàcia adiabàtics rotatius, que en episodis de pandèmia SARS-CoV-2 han hagut
de ser anul·lats.
La instal·lació de producció, distribució i generació d’aire primari quedarà controlat i supervisat amb
un sistema de gestió Sauter, podent tenir informació adequada per prendre decisions amb criteris
tècnics per millorar confort (pujar, baixar nivells de producció) com amb criteris duals ecològics i
tècnics (reduir l’aire primari segons criteris C02), controls horaris i millores d’anticipació de
manteniments.

Àtica Projectes – c /Pujolet, 2-4 baixos 3
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Al tractar-se de una reforma de tot l’edifici el projecte s’ha dividit en fases:





Fase 1 (objecte d’aquesta memòria): Millora de la producció, distribució d’aigua freda i
calenta i millora producció aire primari.
Fase 2: Adaptació sala de control CRT a la nova producció
Fase 3: Migració de les instal·lacions de VRF a aigua (aquesta fase es pot avançar a l’execució
de la Fase 2, segons necessitats)
Fase 4: Actualització dels equips interiors i instal·lació hidràulica de la part actual ja
climatitzada per aigua

7.3 Condicions d’execució de les actuacions
7.3.1 Actuació en edifici en ple funcionament
La instal·lació s’executarà amb l’edifici en funcionament caldrà coordinar les parades tècniques de
la producció amb horaris de no ús de l’edifici i escalar les migracions per no produir molèsties als
usuaris de l’edifici.

7.3.2 Actuació refredadora Hitachi existent
S’ha de tenir en compte que d’acord a la disposició final del conjunt de les tres refredadores, l’actual
refredadora Hitachi s’ha de girar i modificar la instal·lació actual per tal que quedi disposada d’acord
a la distribució final, la qual es pot veure en la documentació gràfica adjunt.

Imatge 3 – Refredadora existent a girar

7.3.3 Reciclatge dels equips que es retiren
L’empresa adjudicatària serà responsable del correcte reciclatge dels equips i materials desmuntats,
caldrà prestar atenció al reciclatge dels equips frigorífics i donar el tractament adequat als gasos
Àtica Projectes – c /Pujolet, 2-4 baixos 3
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refrigerants per un costat, els olis per un altre i les reses electròniques i massa de l’equip per un
altre, presentant els certificats que els procediments s’han realitzat segons la normativa actual.

7.4 Condicions emplaçament instal·lació existent
L’emplaçament de la sala de màquines es pot veure a continuació:

Sala de
màquines

Imatge 4 – situació sala màquines

Tal i com es pot veure en l’anterior imatge, es fan necessaris els serveis de grua per la incorporació
dels nous equips a la sala de màquines.
S’ha de valorar per part dels licitadors si els desplaçaments dels equips exteriors els faran amb el
suport de la grua o es preveu amb els elements que creguin necessaris, directament des de la
mateixa coberta. També s’ha de comprovar si l’obertura que suposa la porta d’accés a la sala de
màquines, és suficient pel pas dels nous equips.
Al mateix temps s’ha de tenir en compte les obertures a realitzar als tancaments de la sala de
calderes pel pas de les noves canonades.

Àtica Projectes – c /Pujolet, 2-4 baixos 3
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Ubicació
refredadores

Imatge 5 – ubicació refredadores

Tal i com es pot veure en l’anterior imatge, es fan necessaris els serveis de grua per la incorporació
dels nous equips a la zona prevista per les noves refredadores.
Al mateix temps s’ha de tenir en compte les modificacions derivades de les canonades existents per
tal de donar servei als nous equips. A continuació es pot veure l’estat actual:

Àtica Projectes – c /Pujolet, 2-4 baixos 3
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7.5 Ubicació equips
La ubicació prevista pels equips objecte de la present actuació, amb l’excepció de les refredadores,
està previst a l’interior de la sala de màquines, la qual es pot veure en la Imatge 4 – situació sala
màquines

7.6 Ubicació Refredadores
En la darrera intervenció realitzada per la incorporació de la refredadora, es va augmentar les mides
de la llosa existent que suportava l’anterior refredadora.
La llosa resultant de l’actuació es d’aproximadament d’uns 10,00 m de longitud i 3,20 m d’amplada.
La segona ubicació d’equips que es troba en els plànols, es pot veure la ubicació final de les dues
refredadores objecte de la present actuació, quedant les tres refredadores previstes instal·lades de
manera definitiva. La ubicació de les refredadores es pot veure en el conjunt d’imatges de la pàgina
anterior.

Àtica Projectes – c /Pujolet, 2-4 baixos 3
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7.7 Descripció d’equips de referència
A continuació es presenta la relació dels equips que es proposen com a referència a instal·lar.
D’aquesta manera, els equips a instal·lar han de presentar les característiques mínimes següents i/o
equivalents.

7.7.1 Equip generació de calor
Equip Caldera Viessmann
Planta
PC

Descripció Espai

Ubicació

Marca

Model

Potència
(50/30)
(kW)

Potència
(80/60)
(kW)

Pes
(kg)

Coberta ed. Oficines
Triangle

Sala de
Màquines

Viessmann

Vitocrossal 100

318,00

291,00

385

Les característiques principals de la caldera de referència:
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7.7.2 Equips generació de fred
Equip Refredadora Hitachi (2 unitats)
Planta
PC

Descripció Espai

ubicació

Marca

Model

Capacitat
Frigorífica
(kW)

Pes (kg)

Coberta ed. Oficines
Triangle

Espai contigu a la Sala
de Màquines

Hitachi

RCMA-90AN

221,00

2.428,00

Les característiques principals de la refredadora de referència:
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7.7.3 Renovació d’aire primari (UTA)
Equip Renovació aire primari (UTA) Clivet
Planta

PC

Descripció Espai

ubicació

Marca

Model

Caudal
(m3/h

Pes en
funcionament
(kg)

Coberta ed. Oficines
Triangle

D’acord a la Imatge 6 –
ubicació UTA Airlan
actual

Clivet

CPAN-XHE3 Size 3

7.000,00

1.070,00

Ubicació nova
UTA Clivet

Imatge 6 – ubicació UTA Airlan actual

Àtica Projectes – c /Pujolet, 2-4 baixos 3
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7.7.4 Conjunt de bombes
Bomba d’una Etapa circuit PRIMARI CALOR (4 unitats)
Planta

PC

Pèrdua
de
càrrega
(mca)

Descripció Espai

ubicació

Marca

Model

Caudal de
circulació
(m3/h)

Coberta ed. Oficines
Triangle

Sala de Màquines

Grundfos

TP 40-230/2 A-F-ABQQE

13,23

15,55

Pèrdua
de
càrrega
(mca)

Bomba centrífuga circuit PRIMARI FRED (6 unitats)
Planta

PC

Descripció Espai

ubicació

Marca

Model

Caudal de
circulació
(m3/h)

Coberta ed. Oficines
Triangle

Sala de Màquines

Grundfos

NB 50-200/219
AF2ABQQE

40,00

15,00

Pèrdua
de
càrrega
(mca)

Bomba d’una Etapa circuit SECUNDARI CALOR (4 unitats)
Planta

PC

Descripció Espai

ubicació

Marca

Model

Caudal de
circulació
(m3/h)

Coberta ed. Oficines
Triangle

Sala de Màquines

Grundfos

TP 40-200-S A-F-ABQQE

15,00

15,00

Pèrdua
de
càrrega
(mca)
20,20

Bomba d’una Etapa circuit SECUNDARI FRED (4 unitats)
Planta

PC

Descripció Espai

ubicació

Marca

Model

Caudal de
circulació
(m3/h)

Coberta ed. Oficines
Triangle

Sala de Màquines

Grundfos

TPE 65-250/2-S AF-A-BQQE

51,70
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7.7.5 Dipòsits d’inèrcia
Dipòsit d’inèrcia
Planta Descripció Espai
PC
PC

Coberta ed.
Oficines Triangle
Coberta ed.
Oficines Triangle

ubicació

Marca

Model

Capacitat (litres)

Sala de Màquines

Lapesa

MV1500

1.500

Sala de Màquines

Lapesa

MV2000

2.000

7.7.6 Canonades
Les canonades que formen la instal·lació estaran realitzades amb canonada ITALSAN PP-R 100
NIRON CLIMA o equivalent amb fibra de vidrie integrades amb recobriment d’aïllament amb acabat
d’alumini

Àtica Projectes – c /Pujolet, 2-4 baixos 3
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7.8 Descripció Control Sauter
El sistema de control corresponent a les actuacions objecte de la present memòria s’integrarà en el
sistema actual de Sauter del conjunt de l’edifici, seguint la nova migració ja realitzada al sistema
Sauter Vision Center.
Tota la programació quedarà integrada dins un entorn gràfic i de fàcil ús, amb possibilitat de realitzar
programacions per millorar l’eficiència de la instal·lació. A continuació es presenta una captura tipus
de l’entorn gràfic.

Imatge 7 – captura pantalla tipus

7.8.1 Elements a controlar
7.8.1.1 UTA’s aire primari
El tractament de l’aire primari es portarà a terme mitjançant dues UTAs, una Clivet existent i una
segona UTA inclosa en les actuacions de la present memòria.
Pel control de les maniobres corresponents a les UTAs, es considera:





Paro/marxa
Estat equip
Temperatura retorn i impulsió
Alarma

Àtica Projectes – c /Pujolet, 2-4 baixos 3





Qualitat aire (CO2) impulsió i retorn
Velocitat ventilador (0…10V)
Estat filtres
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7.8.1.2 Plantes Refredadores
La generació de fred es portarà a terme amb les 3 Plantes Refredadores, una d’existent i les dues
incloses en les actuacions de la present memòria, considerant les següents maniobres:





Paro/marxa
Estat funcionament
Alarma general
Estat Interruptor de flux





Temperatura impulsió i retorn
Cabal
Donat potència instantània i COP
instantani

7.8.1.3 Calderes de gas
La generació de calor es portarà a terme amb les 2 calderes de gas, una d’existent i una inclosa en
les actuacions de la present memòria, considerant les següents maniobres:






2 Calderes de gas:
Paro/marxa
Estat funcionament
Alarma general
Estat Interruptor de flux







Alarma sortida de fums
Temperatura impulsió i retorn
Cabal
Donat potència instantània
Consum de gas

7.8.1.4 Grups de bombes
En les actuacions objecte de la present memòria es preveuen 9 grups de bombes dobles, considerant
les següents maniobres:





Orde de marxa / paro ( control alternació bombes)
Estat bombes
Temperatura impulsió
Temperatura retorn

TÈCNIC
Jordi Pujol Sabrià
Col. nº16.347
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CONDICIONS D’EXECUCIÓ

La instal·lació estarà regulada amb el estàndards de qualitat que marquen les normes descrites a
l’apartat de legislació aplicable.
Tots els equips i materials tindran la certificació CE i comptaran de la garantia corresponent.
Durant l’execució de l’obra es confirmarà que la recepció dels materials i equips corresponent amb
els descrits al projecte.
L’obra serà executada per una empresa amb instal·ladors autoritzats en instal·lacions tèrmiques i
seguiran les directrius marcades en aquesta memòria.
El terminis d’obra, les condicions de pagament seran negociats directament l’empresa instal·ladora
amb la propietat.
En cas que es trobi alguna incongruència o errada en la present documentació, es demana que no
s’actuï sense comunicar-ho a l’equip redactor de la mateixa, per tal que es pugui aportar els
aclariments oportuns i en el cas que així es precisi, una solució alternativa.

9

PRESSUPOST

En la valoració del TOTAL PRESSUPOST PER CONTACTE i la del PRESSUPSOT D’EXECUCIÓ PER
CONTRACTE, s’ha de tenir en compte:



13% d’imprevistos sobre el Pressupost d’Execució Material (PEM)
6% de Benefici Industrial sobre el Pressupost d’Execució Material (PEM)

TÈCNIC
Jordi Pujol Sabrià
Col. nº16.347
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10 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
10.1 Objecte de l'Estudi de Seguretat i Salut
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei
31/1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos
adquirits al respecte per part del/s Contractista/es.
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents
a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat
de les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de
juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h).
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les
quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans
necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de
conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els
mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de
presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici de les
obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat
Laboral.
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi,
a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista
elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i
determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions,
amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas.

10.2

PROMOTOR

Promotor:
NIF:
Adreça:
Codi Postal:
Població:
Província:
Telèfon:

Àtica Projectes – c /Pujolet, 2-4 baixos 3

Transports de Barcelona, S.A.
A-08016081
C/60, Núm. 21-23 Sector A Polígon Industrial Zona Franca
08040
Barcelona
Barcelona
93.298.70.00
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AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Redactor E.S.S.:
Titulació/ns:
Col·legiat núm.:
Despatx professional:
Població:

10.4

TMB Triangle (Barcelona)

Jordi Pujol Sabrià
Enginyer Tècnic Industrial
16.347
Àtica Projectes
Manresa

DADES DEL PROJECTE

10.4.1 AUTOR/S DEL PROJECTE
Autor del projecte:
Titulació/ns:
Col·legiat núm.:
Despatx professional:
Població:

Jordi Pujol Sabrià
Enginyer Tècnic Industrial
16.347
Àtica Projectes
Manresa

10.4.2 COORDINADOR DE SEGURETAT DURANT L'ELABORACIÓ DEL PROJECTE
Coordinador de S & S designat pel promotor: Jordi Pujol Sabrià
Titulació/ns:
Enginyer Tècnic Industrial
Col·legiat núm.:
16.347
Despatx professional: Àtica Projectes
Població:
Manresa

10.4.3 TIPOLOGIA DE L'OBRA
L'obra a executar inclou els treballs d’instal·lacions, corresponents a:
Climatització:







Instal·lació de nous equips (refredadores, caldera, unitat de tractament d’aire i bombes)
Canonades
Bancada
Elements de protecció i comandament de les instal·lacions
Elements de regulació i control
Esteses de cablejat

10.4.4 SITUACIÓ
Emplaçament:
Carrer:
Número:
Codi Postal:
Població:

Edifici d’Oficines de la Cotxera del Triangle
Jaume Brossa
s/n
08020
Barcelona

Àtica Projectes – c /Pujolet, 2-4 baixos 3

28

de 96

M.D. reforma sala màquines i circuits primari i secundari

TMB Triangle (Barcelona)

10.4.5 SUBMINISTRAMENT I SERVEIS
Aigua:
Gas:
Electricitat:
Sanejament:
Altres: -

Els propis del taller
Els propis del taller
Els propis del taller
Els propis del taller

10.4.6 4.6
LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, SALVAMENT I SEGURETAT I MITJANS
D'EVACUACIÓ







Emergències 112
Urgències Sanitàries 061
Bombers 088
Guàrdia Urbana 092
Mossos d' Esquadra 088
Policia Nacional 091

10.4.7 PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE

10.4.8 TERMINI D'EXECUCIÓ
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 8 mesos.

10.4.9 MÀ D'OBRA PREVISTA
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 6 persones.

10.4.10

OFICIS QUE INTERVENEN EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'OBRA

Oficial 1a calefactor
Oficial 1a electricista
Oficial 1a lampista
Oficial 1a muntador
Ajudant calefactor
Ajudant electricista
Ajudant lampista
Ajudant muntador
Cap de Colla
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10.5 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS
10.5.1 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D'OBRA
A priori, per l'execució de les feines previstes en aquest projecte, s'utilitzarà la instal·lació elèctrica
de què disposa actualment la cotxera. En el cas de que per falta de potència elèctrica o negativa de
TMB a concedir aquest permís, calgués preveure una instal·lació i escomesa provisionals, les
característiques d'aquestes hauran de ser les que a continuació es detallen:




És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar
la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a
muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme
al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat.
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els
talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions
adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però
sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una
obra.

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que
estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i
comprovació de l’instal·lador.
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents:
1.

2.

Connexió de servei

Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament

La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada

Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència)

Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense
pas de vehicles.

Quadre General

Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de
sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble
aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA.

Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts
en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.).

Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran
tots els conductors, inclòs el neutre).

Anirà connectat a terra (resistència màxima 78Ω). A l’inici de l’obra es realitzarà una
connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot
seguit després de realitzats els fonaments.
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Estarà protegida de la intempèrie.
És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura.
Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D.
485/97).

Conductors

Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per
la seva impressió sobre el mateix aïllament.

Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats
de les zones de pas de vehicles i / o persones.

Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb
regletes de connexió, retorciments i embetats.

Quadres secundaris

Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser
de doble aïllament.

Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres.

Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més
convencional dels equips secundaris pot ser el següent:
 1 Magneto tèrmic general de 4P : 30 A.
 1 Diferencial de 30 A: 30 mA.
 1 Magneto tèrmic 3P: 20 A.
 4 Magneto tèrmics 2P: 16 A.
 1 Connexió de corrent 3P + T: 25 A.
 1 Connexió de corrent 2P + T: 16 A.
 2 Connexió de corrent 2P:
16 A.
 1 Transformador de seguretat: (220 v./ 24 v.).
 1 Connexió de corrent 2P:
16 A.

Connexions de corrent

Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió
d’equips de doble aïllament.

S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió.

Es faran servir els següents colors:
 Connexió de 24 v:
Violeta.
 Connexió de 230 v:
Blau.
 Connexió de 400 v:
Vermell

No s’empraran connexions tipus ”lladre“.
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Maquinària elèctrica

Disposarà de connexió a terra.

Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar.

Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells
d’elevació fixos.

L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla
normalitzada.

Enllumenat provisional

El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA.

Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant.

Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim
a la virolla.

Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la
inaccessibilitat a les persones.

Enllumenat portàtil

La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de
doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes.

Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops
i suport de sustentació.

10.5.2 INSTAL·LACIÓ D'AIGUA PROVISIONAL D'OBRA
A priori, per l'execució de les feines previstes en aquest projecte, s'utilitzarà la instal·lació d'aigua
de què disposen actualment la cotxera de TMB. En el cas de negativa per part de TMB a concedir
aquest permís, calgués preveure una instal·lació i escomesa provisionals, les característiques
d'aquestes hauran de ser les que a continuació es detallen:
9.

10.

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia
subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt
on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització
provisional per l'interior de l’obra.
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els
ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes
Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en
una total estanquitat i aïllament dielèctric en les zones necessàries.
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10.6 SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15
i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT
A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un
equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra.
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal pròpies de la cotxera,
en cas contrari es seguiran les mínimes necessàries d’acord al RD.

10.6.1 VESTUARIS
Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat.

10.6.2 MENJADOR
Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per
treballador que mengi a l’obra.
Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica
rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10
comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries.

10.6.3 LOCAL DE DESCANS
En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, és
recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat el
més pròxim possible al menjador i serveis.
A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual.
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10.6.4 LOCAL D'ASSISTÈNCIA A ACCIDENTATS
En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més d’un
mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals de
primers auxilis disposaran, com a mínim, de:




una farmaciola,
una llitera,
una font d’aigua potable.

El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop dels
llocs de treball.
El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats
preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de
manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre d’adreces
i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers.
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local
d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra.
L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol,
aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes
elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent,
analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces,
dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet.
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil,
custodiada per l’encarregat.
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals
per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95.
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent:










desinfectants i antisèptics autoritzats,
gases estèrils,
cotó hidròfil,
benes,
esparadrap,
apòsits adhesius,
estisores,
pinces,
guants d’un sol ús.

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el
material utilitzat o caducat.
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10.7 TRACTAMENT DE RESIDUS
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius
del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d’altres
residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a
resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de
projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció.
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti.
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran
prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.

10.8 TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu
Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o
materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals
als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació.
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de
correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses,
per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels
treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura
s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als
nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar
exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en
el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana.

10.9 MANIPULACIÓ
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les
mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als
treballadors i el personal exposat, de forma singular a:









Amiant.
Plom. Crom, Mercuri, Níquel.
Sílice.
Vinil.
Urea formol.
Ciment.
Soroll.
Radiacions.
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Productes tixotròpics (bentonita)
Pintures, dissolvents, hidrocarburs,
coles, resines epoxi, greixos, olis.
Gasos liquats del petroli.
Baixos nivells d’oxigen respirable.
Animals.
Entorn
de
drogodependència
habitual.
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10.9.1 DELIMITACIÓ / CONDICIONAMENT DE ZONES D'APILAMENT
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a
mínim amb el text en idioma espanyol.
L’etiqueta ha de contenir:













Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial.
Nom comú, si és el cas.
Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les
substàncies presents.
Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat
perillós.
Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent.
Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent.
Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent.
El número CEE, si en té.
La quantitat nominal del contingut (per preparats).

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de
seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament.
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del
Contractista.

10.9.1.1 Explosius
L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les
normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d’explosius i la
prohibició de fumar.
10.9.1.2 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de
comburents i la prohibició de fumar.
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. El possible punt d’ignició més pròxim
estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament.
10.9.1.3 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç.
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari,
en previsió de contactes amb la pell.
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10.9.1.4 Corrosius, Irritants, sensibilitzants
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència.
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i
màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i
les mucoses de les vies respiratòries.

10.10 DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar
l’anàlisi de cada una d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8
de novembre) i els ”Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997
de 24 d’octubre).

10.10.1

PROCEDIMENTS D'EXECUCIÓ

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser
desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra.

10.10.2

ORDRE D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a
partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de
l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió
empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de
seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió,
la persona o els mitjans a emprar.

10.10.3

DETERMINACIÓ DEL TEMPS EFECTIU DE DURACIÓ. PLA D'EXECUCIÓ

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de
l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes:
LLISTA D’ACTIVITATS
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA
DURADA DE LES ACTIVITATS

Relació d’unitats d’obra.
Prelaciótemporal
de
realització
material d’unes unitats respecte a altres.
Mitjançant
la
fixació de terminis
temporals
per
a l’execució de
cadascuna de les unitats d’obra.

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en
el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop
encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma
de desenvolupament.
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El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present
Estudi de Seguretat i Salut.

10.11 SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS
AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra,
objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord
amb els ”Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els “Principios
Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) ”Reglas
generales de seguridad para máquinas“ (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes
Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de
l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació
obligatòria i/o aconsellada.

10.12 MANIPULACIÓ DE MATERIALS
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de
tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma
de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”.
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals:















Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més
accessible.
Lliurar el material, no tirar-lo.
Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles
estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.
Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en
empenya i turmells.
En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot
mantenir- se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla.
S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de
material.
En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior
del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.
Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de
cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la
càrrega damunt i que no rellisqui.

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut
haurà de tenir en comte les següents premisses:
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Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant:



Automatització i mecanització dels processos.
Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com:





Utilització d’ajudes mecàniques.
Reducció o redisseny de la càrrega.
Actuació sobre l‘organització del treball.
Millora de l’entorn de treball.

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin:





Ús correcte de les ajudes mecàniques.
Ús correcte dels equips de protecció individual.
Tècniques segures per a la manipulació de càrregues.
Informació sobre el pes i centre de gravetat.

Els principis bàsics de la manutenció de materials
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al
risc d’accident derivat de dita activitat.
Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de
l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells.
Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o
contenidors que permetin el seu trasllat a dojo.
Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de
la seva posada en obra.
Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets,
en lloc de portar-los d’un en un.
No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en
franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció.
Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular.

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica
necessària, comprometent-se a seguir els següents passos:
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
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Apropar-se el més possible a la càrrega.
Assentar els peus fermament.
Ajupir-se doblegant els genolls.
Mantenir l’esquena dreta.
Subjectar l’objecte fermament.
L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames.
Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos.
Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents
criteris preventius:

Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla.

Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de
la càrrega.

Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla.

Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter
aixecat.
És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades.
Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes,
pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a
col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es
redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament.
És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns
quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que
sigui conegut o convingut per l’equip.

10.13 MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà
Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat
positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip,
màquina o sistema, de forma solidària i indissociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els
riscos d’abast o simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra
i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o
reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor
de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El
contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús.

10.14 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció
Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional
i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o
condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control,
present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines,
equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències

Àtica Projectes – c /Pujolet, 2-4 baixos 3

40

de 96

M.D. reforma sala màquines i circuits primari i secundari

TMB Triangle (Barcelona)

d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense
necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que
estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI).
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols
d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o
proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva.

10.15 CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil,
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la
zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible
resistència física de l’EPI.
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per
inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent.
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal
(propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari.
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual
seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en
el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta
normalització interna s’haurà de comptar amb el vistiplau del tècnic que supervisa el compliment
del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució.
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera
que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la
seva carència.
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc.
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES

10.16 RECURSOS PREVENTIUS
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de
construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos
preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos:
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Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o
l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament
o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de
treball. La presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant
l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret
1627/97.
Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o
amb riscos especials.
Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat
Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades.

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència
dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària.
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a
l’annex II del RD 1627/97:
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per
les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o
l’entorn del lloc de treball.
Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial
gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment
exigible.
Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la
delimitació de zones controlades o vigilades.
Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió.
Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió.
Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra
subterranis.
Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.
Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.
Treballs que impliquin l’ús d’explosius.
Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

10.17 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda
de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En
el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril.
La senyalització i el abalisament de tràfic venen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta
distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan
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aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació
d’aquest tràfic.
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva
observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No
és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se
senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el
tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el
treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal.
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se
sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures
preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de:








Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o
obligacions.
Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació.
Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions
de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis.
Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no
hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball.
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que:
1.

2.

3.

4.
5.

Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D.
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats
i tenir la resistència suficient.
Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme
al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs
adequats i tenir la resistència suficient.
El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les
senyals o panells de senyalització.
Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista.
Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de
circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència.

La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat
i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin
pogut eliminar.
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10.18 CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a
vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i
detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la
seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en
compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la
Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que
correspongui.
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat
i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la
circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de
senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases.
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació
de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que
correspongui.
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell
de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs,
tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui.
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent.
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements
de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat.
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de
protecció implantats.
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats

10.18.1

CONTROL D’ACCESSOS

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos
per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció definirà,
dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general
(inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi
l’accés únicament a persones autoritzades.
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra,
el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra,
i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones
que puguin presentar riscos
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COORDINACIÓ D’INTERFERÈNCIES I SEGURETAT A PEU D’OBRA

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats
i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les
instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en
tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o particular.

10.18.3

ÀMBIT D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA

10.18.3.1 Ocupació del tancament de l’obra
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes,
bastides, contenidors, casetes, etc.
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació
de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els
àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el
procés constructiu.
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de
vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent.
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de façana,
ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja d’amplada
mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants.
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i
quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la
col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim
per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es
col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes
despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm)
durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar
part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques
l’àmbit del pas de vianants.
10.18.3.2 Situació de casetes i contenidors.
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.
Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en una
zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris:
Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a
pas de vianants per la vorera.
A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants
per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació.
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Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada procurant no
envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per a pas de vianants a
la vorera.


Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent.

10.18.3.3 Situació de grues-torre i muntacàrregues
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra.
10.18.3.4 Canvis de la Zona Ocupada
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar
d’acord amb el R.D. 1627/97.

10.18.4

TANCAMENTS DE L'OBRA QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC

10.18.4.1 Tanques

Situació

Tipus de tanques

Complements
Manteniment
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Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o,
en ordenació entre mitgeres, tancaran el front
de l’obra o solar i els laterals de la part de
vorera ocupada
Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base
de plafons prefabricats o d’obra de fàbrica
arrebossada i pintada.
Les empreses promotores podran presentar a
TMB per a la seva homologació, si s’escau, el
seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en
totes les obres que facin.
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm
només s’admeten per a proteccions
provisionals en operacions de càrrega,
desviacions momentànies de trànsit o similars.
En cap cas s’admet com a tanca el simple
abalisat amb cinta de PVC, malla electrosoldada
de ferrallista, xarxa tipus tenis de
polipropilè (habitualment de color taronja), o
elements tradicionals de delimitacions
provisionals de zones de risc.
Totes les tanques tindran balisament lluminós i
elements reflectants en tot el seu perímetre.
El Contractista vetllarà pel correcte estat de la
tanca, eliminant grafittis, publicitat il·legal i
qualsevol altre element que deteriori el seu
estat original.
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10.18.4.2 Accés a l’obra
Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a vehicles i per al personal
de l’obra.
No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial del tancament.

10.18.5

OPERACIONS QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC

10.18.5.1 Entrades i sortides de vehicles i maquinària.

Vigilància

Aparcament

Camions en espera

Personal responsable de l’obra s’encarregarà
de dirigir les operacions d’entrada i sortida,
avisant els vianants a fi d’evitar accidents
Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no
podran estacionar-se vehicles ni maquinària de
l’obra, excepte a la reserva de càrrega i
descàrrega de l’obra quan existeixi zona
d’aparcament a la calçada.
Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del
tancament de l’obra per acollir els camions en
espera, caldrà preveure i habilitar un espai
adequat a aquest fi fora de l’obra.
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta
necessitat, d’acord amb la programació dels
treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i
transport interior de l’obra.

10.18.5.2 Càrrega i descàrrega
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan
això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran
els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les
següents mesures:
S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres
(1,40m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril
de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar
prèviament amb la Guàrdia Urbana.
Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí pels
dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui.
La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una franja
de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o descarregar i que
establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra.

Àtica Projectes – c /Pujolet, 2-4 baixos 3

47

de 96

M.D. reforma sala màquines i circuits primari i secundari

TMB Triangle (Barcelona)

Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es netejarà
el paviment.
Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calçada.

10.18.5.3 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa

Descàrrega

Apilament

Evacuació

La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra,
aprofitant la força
de
la
gravetat,
serà
per
canonades
(cotes
superiors) o mecànicament (cotes sota
rasant), fins els contenidors o tremuges, que hauran de ser
cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les
canonades o cintes d’elevació i transport de material es col·locaran
sempre per l’interior del recinte de l’obra.
No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini
públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un
permís especial de TMB, i sempre s’ha de dipositar en tremuges o
en contenidors homologats.
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les
terres es carregaran directament sobre camions per a la seva
evacuació immediata.
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt més
proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un metre i
quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim.
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor.
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el
contenidor.
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats.
Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la
caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la
producció
de pols, i el seu transport ho serà a un abocador autoritzat. El
mateix es farà en els transports dels contenidors.

10.18.5.4 Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes per
a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint en
compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la
vorera o zona de pas de vianants o vehicles.
Bastides
Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a realitzar.
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Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de materials i
elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment de peces metàl·liques,
fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la bastida, així com una marquesina inclinada en voladís
que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida.
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de l’entarimat de visera,
amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de pols.
Xarxes
Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de caiguda de materials
o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb sistemes homologats, de forjat,
perimetrals a totes les façanes.

Grues torre
En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les mesures que es prendran
en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l’obra.
El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si calgués fer-ho, en
algun moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues i descàrregues.

10.18.6

NETEJA I INCIDÈNCIA SOBRE L'AMBIENT QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC

10.18.6.1 Neteja
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols
o deixalles.
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.).
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida
dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera
de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es
netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes.
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic.
10.18.6.2 Sorolls. Horari de treball
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò
que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament
autoritzades per TMB.
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden
produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, TMB podrà obligar que alguns
treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic.
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10.18.6.3 Pols
Es regaran les pistes de circulació de vehicles.
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. En el tall
de peces amb disc s’hi afegirà aigua.
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.

10.18.7

RESIDUS QUE AFECTEN A L'ÀMBIT PÚBLIC

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de
prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents
tipus de residus que es puguin generar a l’obra.
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes,
comprovant que ho comprenen i ho compleixen.

10.18.8

CIRCULACIÓ DE VEHICLES I VIANANTS QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC

10.18.8.1 Senyalització i protecció
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de
circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.

10.18.8.2 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants
Es respectaran les següents dimensions mínimes:




En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç
(1/3) de l’amplada de la vorera existent.
L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta
centímetres (1,40 m).

10.18.8.3 Elements de protecció

Pas vianants
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pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o
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Els elements que formin les tanques o baranes seran
preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes no
podran ser superiors a quinze centímetres (015 m).
Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient,
totalment planes i sense ressalts.
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de
protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa.

10.18.8.4 Enllumenat i abalisament lluminós
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi
enllumenat públic.
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i
horitzontal, com per als elements d’abalisament.
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram
(intensitat mínima 20 lux).
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i
elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior.
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100
cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre.

10.18.8.5 Abalisament i defensa
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com
tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements
d’abalisament i defensa:
En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra.
En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos
provisionals per a vianants.
Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos carrils,
en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils.
En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar l’obstacle de
les obres.
En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a establir una
nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres.
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies ràpides,
en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui
produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o
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de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per
l’existència de desnivells, etc..,).
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2.

10.18.8.6 18.8.6 Paviments provisionals
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és
de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la part
ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció.

10.18.8.7 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995
de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les
següents condicions mínimes:









Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m.
En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle
d’1,5 m de diàmetre.
No podran haver-hi escales ni graons aïllats.
El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%.
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si
és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).
Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent
màxim del 12%.

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant
un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització.

10.18.8.8 Manteniment
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu
desplaçament i dificulti la seva subtracció.
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris,
desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva
vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat.
Els passos i itineraris es mantindran nets.

10.18.8.9 Retirada de senyalització i abalisament
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.
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El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra
o la part d’obra que exigís la seva implantació.

10.18.9

PROTECCIÓ I TRASLLAT D'ELEMENTS EMPLAÇATS A LA VIA PÚBLICA

10.18.9.1 Arbres i jardins
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via pública
que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins
emetrà un informe previ preceptiu.
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar
afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista
vetllarà, perquè els escossells i les zones enjardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys,
deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer
normalment des de l’exterior de la zona d’obres.
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de
tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts.

10.18.9.2 Parades d’autobús, quioscos, bústies
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per
quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús,
quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic.
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant el
temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les
operacions.

10.19 RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ
10.19.1

RISCOS DE DANYS A TERCERS

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes
annexos que en depenguin són els següents:





Caiguda al mateix nivell.
Atropellaments.
Col·lisions amb obstacles a la vorera.
Caiguda d'objectes.

10.19.2

MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten
pels voltants de l'obra:
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Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el perímetre
de l'obra, de les zones de trànsit exterior.
Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un passadís
d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar
el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la
façana una marquesina en voladís de material resistent.
Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra de
descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de vehicles
fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de
separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsit que avisin als vehicles
de la situació de perill.
En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de contractar
un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament
per a aquesta funció.

10.20 PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són:






Incendi, explosió i/o deflagració.
Inundació.
Col·lapse estructural per maniobres fallides.
Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.
Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació.

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de
Seguretat i Salut un “Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ordre i neteja general.
Accessos i vies de circulació interna de l'obra.
Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors.
Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció.
Punts de trobada.
Assistència Primers Auxilis.

10.21 PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS
Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut,
els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97

10.22 ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES
S’adjunta l’annex de fitxes
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10.23 AUTORS DEL PROJECTE
La confecció d’aquest projecte, s’ha fet d'acord amb les dades facilitades pels tècnics responsables
de TB, essent l’equip redactor els tècnics d’ÀTICA PROJECTES.

Manresa, Maig de 2021

Autor: Jordi Pujol Sabrià
Enginyer Tècnic Industrial
Col·legiat núm. 16.347
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ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES
E13
INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA E13.E01
INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
Operacions de muntatge, moviment d'equips, connexions de canonades, connexió elèctrica, proves
de pressió i posta en funcionament d’instal·lacions de climatització, calefacció i ventilació mecànica
Avaluació de riscos
Id
1

2
4
6
9

10

11
13
14
15
16
17

20

21

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: EN MUNTATGE D'EQUIPS EN ALÇADA
DES D'ESCALES MANUALS
DES DE BASTIDES DE BORRIQUETES O PLATAFORMES
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANTENIMENT I MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS
EINES
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA
MATERIALS I EINES ACOPIATS
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS
MANIPULACIÓ D'EINES
DESEMBALATGE D'EQUIPS
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: ÚS DE RADIAL
EXPLOSIÓ EN PROVES DE PRESSIÓ
SOLDADURA ELÈCTRICA
TALL OXIACETILÈ
PERFORADORES EN PARETS
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS AMB ELEMENTS ROTATIUS DE L'EQUIP EN LA
SEVA POSTA EN FUNCIONAMENT
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
TREBALLS EN LLOCS TANCATS
CONTACTES TÈRMICS
Situació: PROJECCIÓ DE FLUIDS
SUPERFÍCIES CALENTES DELS PROCESSOS CALENTS I DE SOLDADURA
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: GASOS SOLDADURA
REFRIGERANTS (SEGONS I TERCERS)
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS
EXPLOSIONS
Situació: FUITES DE GAS
BOMBONES DE OXIACETILÈ
PROVES DE CÀRREGA
INCENDIS
Situació: PER REFRIGERANTS (TERCERS)
PER ÚS DE RADIAL O
PER OXIACETILÈ
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
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MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000004
I0000005
I0000006
I0000007
I0000011
I0000012
I0000013
I0000014

Descripció
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior
Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball

Riscos
1
1
1
1
1
1
2 /6 /17
2 /6

I0000015
I0000020
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031

Organització de les zones de pas i emmagatzematge
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'embolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de
treball
específic
Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Evitar processos d'ajust en obra
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Evitar procés de soldadura a l'obra
No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Evitar processos de divisió de material en sec
Elecció dels materials al disseny del projecte
Aïllament del procés
Ventilació de les zones de treball
No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents,
etc)
Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas
Evitar unions de mangueres amb filferros
Revisió periòdica dels equips de treball
Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure
No fumar
Substituir l'inflamable per no inflamable
Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial
Assegurar l'absència de tensió
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades
Accessoris dielèctrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte
elèctric

2 /6
4
4
4
4
4
4
4
4

I0000033
I0000039
I0000040
I0000042
I0000044
I0000045
I0000046
I0000047
I0000050
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000065
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000078
I0000080
I0000082
I0000085
I0000091
I0000092
I0000093
I0000094
I0000095
I0000096
I0000097
I0000099
I0000123
I0000152
I0000154
I0000155
I0000156
I0000158
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4
9 /11
9
9
10
10 /13 /21
10
11
11
13
13
13
13
14
14 /17
14
15
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
20

20
20
20
20
20
21
20 /21
16
1 /4 /13
2 /6 /9
14
16 /17 /21
16
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I0000165

E14
E14.E01

TMB Triangle (Barcelona)

Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment
Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfag
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris
En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les línies no estan en tensió

4 /11
4 /11
16
16 /21

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT

TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT

Avaluació de riscos
Id
1
2

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: TREBALLS EN
ALÇADA PER
(DIPÒSITS, VÀLVULES, ETC.)
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL

P

AL

MUNTATGE

G

A

2

3

4

1

2

2

1

3

3

2

1

2

3

1

3

3

2

4

2

2

3

1

3

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

D'EQUIPS

Situació: ITINERARIS A OBRA
4
6
9

10

11
12
13
14
15

CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS EN MANTENIMENT DE MATERIAL
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: EN ITINERARIS A OBRA
COPS AMB OBJECTESO EINES (TALLS)
Situació: AMB EQUIPS, EINES
EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: PER ÚS DE RADIAL
EN PROVES DE CÀRREGA
FIXACIÓ DE SUPORTS
SOLDADURA ELÈCTRICA
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS
PESANTS (DIPÒSITS)
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES Situació: EN LA
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS
CONTACTES TÈRMICS
Situació: SOLDADURES

16

PER FLUIDS CALENTS
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS

1

3

3

17

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES

2

3

4

1

2

2

1

3

3

1

3

3

18

20

21

Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA
FUITES DE GAS
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS ÚS DE RADIAL
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS,
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: COLES
LIQUATS DEL PETROLI
EXPLOSIONS
Situació: OXIACETILÈ
PROVES DE CÀRREGA
RECIPIENTS A PRESSIÓ
INCENDIS
Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE PER FUITES DE
COMBUSTIBLE
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
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MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000003
I0000004
I0000006
I0000007
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000020
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000033
I0000038
I0000039
I0000040
I0000042
I0000044
I0000045
I0000046
I0000047
I0000050
I0000051
I0000053
I0000054
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000065
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000078
I0000079
I0000080
I0000082
I0000083
I0000085
I0000086
I0000091
I0000092
I0000093
I0000094
I0000095
I0000096
I0000099
I0000151

Descripció
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'embolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de treball
específic
Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació

Riscos
1
1
1
1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
4
4
4
4
4
4
4 /11
4

Evitar processos d'ajust en obra
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Ús de recolzaments hidràulics
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Evitar procés de soldadura a l'obra
No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Evitar processos de divisió de material en sec
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Elecció dels materials al disseny del projecte
Aïllament del procés
Dispositius d'alarma
Ventilació de les zones de treball
Substituir els materials amb substàncies nocives
No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents,
etc)
Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas
Evitar unions de mangueres amb filferros
Revisió periòdica dels equips de treball
Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure
No fumar
Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques

10
11
11
12
12
12
13
13
13
13
14
14 /17
14
15
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17 /18
20
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4
9
9 /11
9
9
10
10 /12 /13 /18
/21

20
20
20
20
20
20 /21
1
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Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades
Accessoris dielèctrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte
elèctric
Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment
Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfag
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris

1 /13
2 /6 /9
14
21
16
4 /11
4 /11
16

TUBS MUNTATS SOTERRATS

TUBS MUNTATS SOTERRATS

Avaluació de riscos
Id
1
2
4
6
9

10

11
12
13
14
15
16
17

18

20
21

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS
VÀLVULES,ETC.)
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS
EN MANTENIMENT DE MATERIAL
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: EN ITINERARIS A OBRA
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: AMB EQUIPS, EINES
EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: PER ÚS DE RADIAL
EN PROVES DE CÀRREGA
FIXACIÓ DE SUPORTS
SOLDADURA ELÈCTRICA
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES

G
3

A
4

1

2

2

1

3

3

2

1

2

3

1

3

3

2

4

2

2

3

1

3

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

1

3

3

2

3

4

1

2

2

1

3

3

1

3

3

(DIPÒSITS,

ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS
CONTACTES TÈRMICS
Situació: SOLDADURES
PER FLUIDS CALENTS
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA
FUITES DE GAS
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS ÚS DE RADIAL
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS,
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: COLES
LIQUATS DEL PETROLI
EXPLOSIONS
Situació: OXIACETILÈ
PROVES DE CÀRREGA RECIPIENTS A PRESSIÓ
INCENDIS
Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE PER FUITES DE COMBUSTIBLE
PER TREBALLS DE SOLDADURA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
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MESURES PREVENTIVES

Codi
I0000003
I0000004
I0000006
I0000007
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000020
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000033
I0000038
I0000039
I0000040
I0000042
I0000044
I0000045
I0000046
I0000047
I0000050
I0000051
I0000053
I0000054
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000065
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000078
I0000079
I0000080
I0000082
I0000083
I0000085
I0000086
I0000091
I0000092
I0000093
I0000094
I0000095
I0000096
I0000099

Descripció
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'embolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de
treball
específic
Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Evitar processos d'ajust en obra
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Ús de recolzaments hidràulics
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Evitar procés de soldadura a l'obra
No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Evitar processos de divisió de material en sec
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Elecció dels materials al disseny del projecte
Aïllament del procés
Dispositius d'alarma
Ventilació de les zones de treball
Substituir els materials amb substàncies nocives
No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents,
etc)
Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas
Evitar unions de mangueres amb filferros
Revisió periòdica dels equips de treball
Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure
No fumar
Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial
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Riscos
1
1
1
1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
9
9 /11
9
9
10
10 /12 /13 /18
/21
10
11
11
12
12
12
13
13
13
13
14
14 /17
14
15
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17 /18
20

20
20
20
20
20
20 /21

61

de 96

M.D. reforma sala màquines i circuits primari i secundari

I0000152
I0000154
I0000155
I0000156
I0000161

E15
E15.E01

TMB Triangle (Barcelona)

Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris

11 /13
2 /6 /9
14
16
16

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICACIÓ DE BAIXA TENSIÓ

Avaluació de riscos
Id
1

2

4
6
9

10
11
13
14
16

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
MUNTATGE DE SAFATES
TREBALLS EN ALÇADA
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES
PELAT DE CABLES
COPS AMB EQUIPS
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: INSTAL.LACIÓ MÒDULS CONTADORS
INSTAL.LACIÓ ARMARIS CONNEXIONS
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

Àtica Projectes – c /Pujolet, 2-4 baixos 3

P
2

G
3

A
4

1

2

2

1

3

3

2

1

2

2

1

2

2

1

2

1

3

3

2

2

3

2

2

3

2

3
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MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000005
I0000006
I0000007
I0000008
I0000011
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000042
I0000045
I0000047
I0000050
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000123
I0000151
I0000152
I0000154
I0000155
I0000158
I0000161
I0000165

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior
Personal qualificat per a treballs en alçada
Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la
instal.lació
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l’embolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de
treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Formació
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Assegurar l'absència de tensió
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Accessoris dielèctrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte
elèctric
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris
En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les línies no estan en
tensió
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1
1
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VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

Avaluació de riscos
Id
1
2
4
6

9
10

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
ITINERARIS A OBRA
Situació: TREBALLS EN ALÇADA
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL
Situació:
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ I APLECS
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
ITINERARIS A OBRA
Situació: ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS
SOBREESFORÇOS
Situació:
MANIPULACIÓ MANUAL

P
1

G A
3 3

1

2

2

1

3

3

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

14

EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació:
TREBALLS A L'EXTERIOR
TREBALLS EN LOCALS TANCATS

1

1

1

16

EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació:
CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

1

2

2

13

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000007
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000041
I0000044
I0000045
I0000046
I0000055
I0000056
I0000058

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l’embolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de
treball
específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Evitar processos d'ajust en obra
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
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Riscos
1
1
1
1
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2 /6
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2
4
4
4
4
4
4
4
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9
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I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000151
I0000152
I0000154
I0000155
I0000158
I0000161
I0000165

TMB Triangle (Barcelona)

Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Accessoris dielèctrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte
elèctric
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris
En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les línies no estan en tensió
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13
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
1 /13
4 /13
2 /6
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11 PLÀNOLS
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93 877 14 90 - 653 53 39 24
c/ Pujolet, 2-4, Bx. 3B
08242 - Manresa

www.aticaprojectes.com

Emplaçament

Situació

TÍTOL DEL PROJECTE

AUTOR DEL PROJECTE

Jordi Pujol Sabrià
Joan Hontecillas Estrada

nº col: 16.347
nº col: 19.284

TMB Sala Màquines Edifici Triangle

TITULAR

ADREÇA

Transports de Barcelona, S.A.

El Triangle - Jaume Brossa, s/n (Barcelona)

ESCALA

DESCRIPCIÓ DEL PLÀNOL

DATA

pàg. 1 de 5
s/e

Situació i Emplaçament

Juny 2021

Nº

Descripció

Data

TMB

Situació Sala de màquines
Número Plànol

Reforma Clima

Data

0001

A105

10/05/2021

Dibuixat per

JPS

Comprovat per

JHE

Escala

Refredadora Hitachi existent
Dipòsit Fred

Noves Rrefredadores

Bombas
Secundari FRED

Nº

Descripció

Data

TMB

Situació Sala de màquines 2
Número Plànol

Reforma Clima

Data

0004

B

10/05/2021

Dibuixat per

JPS

Comprovat per

JHE

Escala

Nº

Descripció

Data

TMB

Plànol Planta Sala de Màquines
Número Plànol

Reforma Clima

Data

0004

C

10/05/2021

Dibuixat per

JPS

Comprovat per

JHE

Escala

1 : 200

3
D

2
D

Detall 1

Detall 2
3

2

D

Nº

Descripció

D

Data

TMB

Sala màquines Detalls
Número Plànol

Reforma Clima

Data

0004

D

10/05/2021

Dibuixat per

JPS

Comprovat per

JHE

Escala

1 : 100

93 877 14 90 - 653 53 39 24
c/ Pujolet, 2-4, Bx. 3B
08242 - Manresa

www.aticaprojectes.com

ESQUEMA FRED
REFREDADORA
EXISTENT HITACHI 1
BOMBES
PRIMARI
HITACHI1
12ºC

DN200

B

DN100

F

C

Hz

FILTRE

DN100

DN200

FILTRE

INSTAL·LACIÓ
ACTUAL

Hz

7ºC

DIPOSIT0
INERCIA
FRED
2000 l

B

DN100

DN100

DN200

BOMBES SECUNDARI FRED 1
DN200

VÀLVULA TRIANGULAR AMB
CAPACITAT DE REGULACIÓ CABAL

BESCANVIADOR
AIGUA-REFRIGERANT

Hz

DN150

MONTANT
FRED 1

DN150

MONTANT
FRED 2

INSTAL·LACIÓ
ACTUAL

Hz

BOMBES SECUNDARI FRED 2

REFREDADORA EXISTENT HITACHI 1
221 kW EN FRED

CONNEXIÓ A LA
XARXA EXISTENT

200l

200l
Hz

INSTAL·LACIÓ
ACTUAL

COMPTADOR PARCIAL
REFREDADORA
Comptador

Hz

CONTADOR

FILTRE

XARXA

KIT OMPLENAT
CILLIT
AQA THERM
HWG

REFREDADORA NOVA
HITACHI 2
BOMBES
PRIMARI
HITACHI 2
12ºC

B

DN100

F

C

Hz

FILTRE

Hz

7ºC

B

DN100

VÀLVULA TRIANGULAR AMB
CAPACITAT DE REGULACIÓ CABAL

BESCANVIADOR
AIGUA-REFRIGERANT

F

FLUSOSTAT
REFREDADORA NOVA HITACHI 2
221 kW EN FRED

CONNEXIÓ A LA
XARXA EXISTENT

BAROMETRE

COMPTADOR PARCIAL
REFREDADORA
Comptador

REFREDADORA NOVA
HITACHI 3

BOMBA HIDRAULICA

B

PURGADOR

F

FLUSOSTAT

12ºC

DN100
C

Hz

HIDRAULICA

FILTRE

B

BAROMETRE

B

F

BOMBA
DESAIGUA
VAS D'EXPANSIÓ

BOMBES
PRIMARI
HITACHI3
FILTRE

VALVULA DE
SEGURETAT

PURGADOR

ANTIVIBRACIÓ
Hz

AIXETA

VAS D'EXPANSIÓ
7ºC

B

ANTIRETORN

DESAIGUA

C

CONTADOR ENERGIA

DN100

FILTRE

VÀLVULA TRIANGULAR AMB
CAPACITAT DE REGULACIÓ CABAL

BESCANVIADOR
AIGUA-REFRIGERANT

VALVULA DE
SEGURETAT

REFREDADORA NOVA HITACHI 3
221 kW EN FRED

ANTIVIBRACIÓ

CONNEXIÓ A LA
XARXA EXISTENT
COMPTADOR PARCIAL
REFREDADORA
Comptador

AIXETA

C

ANTIRETORN

TÍTOL DEL PROJECTE

AUTOR DEL PROJECTE

Jordi Pujol Sabrià
Joan Hontecillas Estrada

nº col: 16.347
nº col: 19.284

TMB Sala Màquines Edifici Triangle

TITULAR

ADREÇA

Transports de Barcelona, S.A.

El Triangle - Jaume Brossa, s/n (Barcelona)

ESCALA

DESCRIPCIÓ DEL PLÀNOL

CONTADOR ENERGIA

DATA

pàg. 2 de 5
s/e

Esquema Hidràulic Inst. Fred

Juny 2021

93 877 14 90 - 653 53 39 24
c/ Pujolet, 2-4, Bx. 3B
08242 - Manresa

www.aticaprojectes.com

ESQUEMA CALOR
EXTRACCIÓ DE
FUMS A COBERTA

BOMBES PRIMARI
CALDERA 1
40ºC

DN100

B

DN65

Hz

C

CAPACITAT 300 kW

DN65

FILTRE

60ºC

INSTAL·LACIÓ
ACTUAL

DIPOSIT0
INERCIA
CALOR
1500 l

B

DN65

DN100

DN65

Clau d'entrada
comptador

BOMBES SECUNDARI CALOR 1
DN125

VÀLVULA TRIANGULAR AMB
CAPACITAT DE REGULACIÓ CABAL

COMPTADOR PARCIAL CALDERA

DN125

Hz

CALDERA ROCA
EXISTENT
CONNEXIÓ A LA
XARXA EXISTENT

FILTRE

Hz

DN65

MONTANT
CALOR 1

DN65

MONTANT
CALOR 2

INSTAL·LACIÓ
ACTUAL

Comptador

Hz

BOMBES SECUNDARI CALOR 2
200l

200l
Hz

INSTAL·LACIÓ
ACTUAL

Hz

EXTRACCIÓ DE
FUMS A COBERTA

CONTADOR

FILTRE

XARXA

KIT OMPLENAT
CILLIT
AQA THERM
HWG

BOMBES PRIMARI
CALDERA 2
40ºC

B

DN65

Hz

C

CALDERA NOVA DE
CONDENSACIÓ
VIESSMANN

FILTRE

Hz

CAPACITAT 300 kW
CONNEXIÓ A LA
XARXA EXISTENT

60ºC

B

DN65

Clau d'entrada
comptador

VÀLVULA TRIANGULAR AMB
CAPACITAT DE REGULACIÓ CABAL

COMPTADOR PARCIAL CALDERA
Comptador

F

FLUSOSTAT

BOMBA HIDRAULICA

B

BAROMETRE
PURGADOR
DESAIGUA
VAS D'EXPANSIÓ

F

FLUSOSTAT

FILTRE

BOMBA HIDRAULICA

VALVULA DE
SEGURETAT
ANTIVIBRACIÓ

B

BAROMETRE

AIXETA

ANTIRETORN

PURGADOR

C

CONTADOR ENERGIA

DESAIGUA
VAS D'EXPANSIÓ
FILTRE
VALVULA DE
SEGURETAT
ANTIVIBRACIÓ
AIXETA

C

ANTIRETORN

TÍTOL DEL PROJECTE

AUTOR DEL PROJECTE

Jordi Pujol Sabrià
Joan Hontecillas Estrada

nº col: 16.347
nº col: 19.284

TMB Sala Màquines Edifici Triangle

TITULAR

ADREÇA

Transports de Barcelona, S.A.

El Triangle - Jaume Brossa, s/n (Barcelona)

ESCALA

DESCRIPCIÓ DEL PLÀNOL

CONTADOR ENERGIA

DATA

pàg. 3 de 5
s/e

Esquema Hidràulic Inst. Calor

Juny 2021

93 877 14 90 - 653 53 39 24
c/ Pujolet, 2-4, Bx. 3B
08242 - Manresa

www.aticaprojectes.com

Punts de Control Addicionals

ESQUEMA FRED
REFREDADORA
EXISTENT HITACHI 1

pc-T23

Temperatura Exterior

pcH01

Humitat Exterior

pc-T24

Temperatura Impulsió UTA 01

pc-T25

Temperatura Retorn UTA 02

pc-T26

Temperatura Impulsió UTA 01

pc-T27

Temperatura Retorn UTA 02

pc-T9
BOMBES
PRIMARI
HITACHI1
12ºC

B

pc-C1

DN100

F

Hz

pc-B1

C

FILTRE

DN100

pc-T11

DN200
DN200

FILTRE

pc-T15
INSTAL·LACIÓ
ACTUAL

pc-T1
Hz

pc-B2
DIPOSIT0
INERCIA
FRED
2000 l

pc-T2
7ºC

B

DN100

pc-F1

DN100

pc-T12

DN200

BOMBES SECUNDARI FRED 1
DN200

VÀLVULA TRIANGULAR AMB
CAPACITAT DE REGULACIÓ CABAL

BESCANVIADOR
AIGUA-REFRIGERANT

pc-T16
Hz

pc-B11

Hz

pc-B12

DN150

pc-T19

MONTANT
FRED 1

INSTAL·LACIÓ
ACTUAL

BOMBES SECUNDARI FRED 2

REFREDADORA EXISTENT HITACHI 1
221 kW EN FRED

CONNEXIÓ A LA
XARXA EXISTENT

200l

200l

COMPTADOR PARCIAL
REFREDADORA

Hz

pc-B13

Hz

pc-B14

DN150

pc-T20

MONTANT
FRED 2

INSTAL·LACIÓ
ACTUAL

pc-P1

Comptador

pc-E1
CONTADOR

FILTRE

XARXA

KIT OMPLENAT
CILLIT
AQA THERM
HWG

REFREDADORA NOVA
HITACHI 2
BOMBES
PRIMARI
HITACHI 2
12ºC

B

pc-C2

DN100

F

Hz

pc-B3

C

FILTRE

pc-T3
Hz

pc-B4
pc-T4
7ºC

B

DN100

pc-F2

VÀLVULA TRIANGULAR AMB
CAPACITAT DE REGULACIÓ CABAL

BESCANVIADOR
AIGUA-REFRIGERANT

F

FLUSOSTAT
REFREDADORA NOVA HITACHI 2
221 kW EN FRED

CONNEXIÓ A LA
XARXA EXISTENT

BAROMETRE

COMPTADOR PARCIAL
REFREDADORA
Comptador

REFREDADORA NOVA
HITACHI 3

PURGADOR

F

FLUSOSTAT

pc-E2

B

pc-C3

DN100

F

Hz

pc-B5

C

BOMBA
DESAIGUA

HIDRAULICA

VAS D'EXPANSIÓ

BOMBES
PRIMARI
HITACHI3
12ºC

BOMBA HIDRAULICA

B

FILTRE

B

BAROMETRE

FILTRE

VALVULA DE
SEGURETAT

PURGADOR

ANTIVIBRACIÓ

pc-T5
Hz

pc-B6

AIXETA

VAS D'EXPANSIÓ

pc-T6
7ºC

B

DN100

ANTIRETORN

DESAIGUA

C

CONTADOR ENERGIA

pc-F3

FILTRE

VÀLVULA TRIANGULAR AMB
CAPACITAT DE REGULACIÓ CABAL

BESCANVIADOR
AIGUA-REFRIGERANT

VALVULA DE
SEGURETAT

REFREDADORA NOVA HITACHI 3
221 kW EN FRED

ANTIVIBRACIÓ

CONNEXIÓ A LA
XARXA EXISTENT
COMPTADOR PARCIAL
REFREDADORA
Comptador

AIXETA

pc-E3

C

ANTIRETORN

TÍTOL DEL PROJECTE

AUTOR DEL PROJECTE

Jordi Pujol Sabrià
Joan Hontecillas Estrada

nº col: 16.347
nº col: 19.284

TMB Sala Màquines Edifici Triangle

TITULAR

Transports de Barcelona, S.A.

ADREÇA

El Triangle - Jaume Brossa, s/n (Barcelona)

ESCALA

s/e

DESCRIPCIÓ DEL PLÀNOL

Esquema Hidràulic Inst. Fred +
Punts de Control

CONTADOR ENERGIA

DATA

pàg. 4 de 5
Juny 2021

93 877 14 90 - 653 53 39 24
c/ Pujolet, 2-4, Bx. 3B
08242 - Manresa

www.aticaprojectes.com

Punts de Control Addicionals

ESQUEMA CALOR

pc-T23

Temperatura Exterior

pcH01

Humitat Exterior

pc-T24

Temperatura Impulsió UTA 01

pc-T25

Temperatura Retorn UTA 02

pc-T26

Temperatura Impulsió UTA 01

pc-T27

Temperatura Retorn UTA 02

EXTRACCIÓ DE
FUMS A COBERTA

pc-F1
pc-T10
BOMBES PRIMARI
CALDERA 1
40ºC

B

pc-C4

DN65

Hz

pc-B7

C

FILTRE

DN65

pc-T13

DN100
FILTRE

pc-T17

DN125

INSTAL·LACIÓ
ACTUAL

pc-T7
Hz

CALDERA ROCA
EXISTENT
CONNEXIÓ A LA
XARXA EXISTENT

pc-G1

CAPACITAT 300 kW

pc-B8

60ºC

B

DN65

pc-F4

DN65

pc-T14

DIPOSIT0
INERCIA
CALOR
1500 l

DN100

Clau d'entrada
comptador

BOMBES SECUNDARI CALOR 1

pc-T18

DN125

VÀLVULA TRIANGULAR AMB
CAPACITAT DE REGULACIÓ CABAL

COMPTADOR PARCIAL CALDERA

Hz

pc-B15

Hz

pc-B16

DN65

pc-T21

MONTANT
CALOR 1

INSTAL·LACIÓ
ACTUAL

Comptador

BOMBES SECUNDARI CALOR 2
200l

200l
Hz

pc-B17

Hz

pc-B18

DN65

pc-T22

MONTANT
CALOR 2

INSTAL·LACIÓ
ACTUAL

pc-P2
EXTRACCIÓ DE
FUMS A COBERTA

CONTADOR

FILTRE

XARXA

KIT OMPLENAT
CILLIT
AQA THERM
HWG

pc-F2

BOMBES PRIMARI
CALDERA 2
40ºC

B

pc-C5

DN65

Hz

pc-B9

C

CALDERA NOVA DE
CONDENSACIÓ
VIESSMANN

FILTRE

pc-T8
Hz

pc-B10

CAPACITAT 300 kW
CONNEXIÓ A LA
XARXA EXISTENT

pc-G2

60ºC

B

DN65

pc-F5

Clau d'entrada
comptador

VÀLVULA TRIANGULAR AMB
CAPACITAT DE REGULACIÓ CABAL

COMPTADOR PARCIAL CALDERA
Comptador

F

FLUSOSTAT

BOMBA HIDRAULICA

B

BAROMETRE
PURGADOR
DESAIGUA
VAS D'EXPANSIÓ

F

FLUSOSTAT

FILTRE

BOMBA HIDRAULICA

VALVULA DE
SEGURETAT
ANTIVIBRACIÓ

B

BAROMETRE

AIXETA

ANTIRETORN

PURGADOR

C

CONTADOR ENERGIA

DESAIGUA
VAS D'EXPANSIÓ
FILTRE
VALVULA DE
SEGURETAT
ANTIVIBRACIÓ
AIXETA

C

ANTIRETORN

TÍTOL DEL PROJECTE

AUTOR DEL PROJECTE

Jordi Pujol Sabrià
Joan Hontecillas Estrada

nº col: 16.347
nº col: 19.284
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ESCALA

s/e

DESCRIPCIÓ DEL PLÀNOL

Esquema Hidràulic Inst. Calor +
Punts de Control

CONTADOR ENERGIA

DATA

pàg. 5 de 5
Juny 2021

93 877 14 90 - 653 53 39 24
c/ Pujolet, 2-4, Bx. 3B
08242 - Manresa

www.aticaprojectes.com

Quadre Secundari
Sala Màquines

Sortida del Quadre Principal

RZ1-K
(AS)0,6/1 kV
Lliure d'Halògens

Seccionador

Sistema de Control

L 1.1 Maniobra
01

L 1.2 Maniobra
02

L 3.1 Caldera 02

L 2.1 Caldera 01

Jordi Pujol Sabrià
Joan Hontecillas Estrada

TÍTOL DEL PROJECTE

nº col: 16.347
nº col: 19.284

TMB Sala Màquines Edifici Triangle

I. Mag. IV
10 A

I. Mag. IV
10 A

GMotor

GMotor

GMotor

GMotor
RZ1K (AS) 0,6/1kV

RZ1K (AS) 0,6/1kV

RZ1K (AS) 0,6/1kV

RZ1K (AS) 0,6/1kV

I. Mag. IV
10 A

M

M

M

M

M

M

M

L 4.1 Refredadora
01

L 5.1 Refredadora
02

L 6.1 Refredadora
03

L 7.1 Bomba Primari
Refredadora 01
C.Fred 01

L 7.2 Bomba Primari
Refredadora 01
C.Fred 02

L 8.1 Bomba Primari
Refredadora 02
C.Fred 03

L 8.2 Bomba Primari
Refredadora 02
C.Fred 04

50 mm2 Cu

AUTOR DEL PROJECTE

I. Mag. IV
10 A

4x2.5+TTx2.5mm2 Cu

I. Mag. IV
125 A

RZ1K (AS) 0,6/1kV

I. Mag. IV
125 A

I. Dif. IV
40A IV 300mA

4x2.5+TTx2.5mm2 Cu

I. Mag. IV
125 A

RZ1K (AS) 0,6/1kV

I. Mag. II
10 A

I. Dif. IV
40A IV 300mA

4x2.5+TTx2.5mm2 Cu

I. Mag. II
10 A

4x50+TTx50mm2 Cu

I. Dif. IV
125A IV 300mA

4x50+TTx50mm2 Cu

I. Dif. IV
125A IV 300mA

4x50+TTx50mm2 Cu

I. Dif. IV
125A IV 300mA

RZ1K (AS) 0,6/1kV

I. Dif. II
40A II 30mA

2x2.5+TTx2.5mm2 Cu

RZ1K (AS) 0,6/1kV

2x2.5+TTx2.5mm2 Cu

I. Mag. II
10 A

2x2.5+TTx2.5mm2 Cu

RZ1K (AS) 0,6/1kV

Línia Terres P.S.

2x2.5+TTx2.5mm2 Cu

I. Mag. II
10 A

C

I. Dif. II
40A II 30mA

RZ1K (AS) 0,6/1kV

I. Dif. II
40A II 30mA

C

Comptador
Energia lectura
remota
(Sist. Control)

RZ1K (AS) 0,6/1kV

C

Comptador
Energia lectura
remota
(Sist. Control)

4x2.5+TTx2.5mm2 Cu

Comptador
Energia lectura
remota
(Sist. Control)

TITULAR
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ADREÇA

El Triangle - Jaume Brossa, s/n (Barcelona)

ESCALA

s/e

DESCRIPCIÓ DEL PLÀNOL

Esq. Unifilar Ampliació Sala
Màquines 01

DATA

pàg. 1 de 3
Juny 2021

93 877 14 90 - 653 53 39 24
c/ Pujolet, 2-4, Bx. 3B
08242 - Manresa

www.aticaprojectes.com

M

I. Dif. IV
40A IV 300mA

I. Dif. IV
40A IV 300mA

I. Dif. IV
40A IV 300mA

I. Dif. IV
40A IV 300mA

I. Dif. IV
40A IV 300mA

GMotor

GMotor

GMotor

GMotor

GMotor

GMotor

GMotor

GMotor

GMotor

GMotor

GMotor

GMotor

GMotor

GMotor

M

L 10.1 Bomba Primari
Caldera 01
C.Calor 01

M

L 10.2 Bomba Primari
Caldera 01
C.Calor 02

M

L 11.1 Bomba Primari
Caldera 02
C.Calor 03

TÍTOL DEL PROJECTE

AUTOR DEL PROJECTE

nº col: 16.347
nº col: 19.284
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M

L 11.2 Bomba Primari
Caldera 02
C.Calor 04

M

L 12.1 Bomba
Secundari
C.Fred 01

TITULAR

Transports de Barcelona, S.A.

M

L 12.2 Bomba
Secundari
C.Fred 02

M

L 13.1 Bomba
Secundari
C.Fred 03

M

M

L 13.2 Bomba
Secundari
C.Fred 04

ADREÇA

El Triangle - Jaume Brossa, s/n (Barcelona)

L 14.1 Bomba
Secundari
C.Calor 01

ESCALA

s/e

M

L 14.2 Bomba
Secundari
C.Calor 02

DESCRIPCIÓ DEL PLÀNOL

Esq. Unifilar Ampliació Sala
Màquines 02

M

L 15.1 Bomba
Secundari
C.Calor 03

RZ1K (AS) 0,6/1kV

RZ1K (AS) 0,6/1kV

RZ1K (AS) 0,6/1kV

RZ1K (AS) 0,6/1kV

RZ1K (AS) 0,6/1kV

RZ1K (AS) 0,6/1kV

RZ1K (AS) 0,6/1kV

RZ1K (AS) 0,6/1kV

RZ1K (AS) 0,6/1kV

RZ1K (AS) 0,6/1kV

RZ1K (AS) 0,6/1kV

RZ1K (AS) 0,6/1kV

RZ1K (AS) 0,6/1kV
M

4x2.5+TTx2.5mm2 Cu

I. Mag. IV
10 A

4x2.5+TTx2.5mm2 Cu

I. Mag. IV
10 A

4x2.5+TTx2.5mm2 Cu

I. Mag. IV
10 A

4x2.5+TTx2.5mm2 Cu

I. Mag. IV
10 A

4x2.5+TTx2.5mm2 Cu

I. Mag. IV
10 A

4x2.5+TTx2.5mm2 Cu

I. Mag. IV
10 A

4x2.5+TTx2.5mm2 Cu

I. Mag. IV
10 A

4x2.5+TTx2.5mm2 Cu

I. Mag. IV
10 A

4x2.5+TTx2.5mm2 Cu

I. Mag. IV
10 A

4x2.5+TTx2.5mm2 Cu

I. Mag. IV
10 A

4x2.5+TTx2.5mm2 Cu

I. Mag. IV
10 A

4x2.5+TTx2.5mm2 Cu

I. Mag. IV
10 A

4x2.5+TTx2.5mm2 Cu

I. Mag. IV
10 A

L 9.1 L 9.2 Bomba Primari Bomba Primari
Refredadora 03 Refredadora 03
C.Fred 05
C.Fred 06

Jordi Pujol Sabrià
Joan Hontecillas Estrada

I. Dif. IV
40A IV 300mA

I. Mag. IV
10 A

RZ1K (AS) 0,6/1kV

4x2.5+TTx2.5mm2 Cu

I. Dif. IV
40A IV 300mA

M

L 15.2 Bomba
Secundari
C.Calor 04

DATA

pàg. 2 de 3
Juny 2021

93 877 14 90 - 653 53 39 24
c/ Pujolet, 2-4, Bx. 3B
08242 - Manresa

www.aticaprojectes.com

Línia UTA
Aire Primari

Sortida del Quadre Existent o pendent d'ubicació

Sistema de Control

Comptador
Energia lectura
remota
(Sist. Control)

C

I. Dif. IV
63A IV 300mA

RZ1K (AS) 0,6/1kV

4x35+TTx35mm2 Cu

I. Mag. IV
63 A
Curva D

M

L - UTA

TÍTOL DEL PROJECTE

AUTOR DEL PROJECTE

Jordi Pujol Sabrià
Joan Hontecillas Estrada

nº col: 16.347
nº col: 19.284
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12 PLEC DE CONDICIONS GENERALS
12.1 CONDICIONS GENERALS
12.1.1 Obres a les quals es refereix aquests plec de prescripcions tècniques particulars
El present plec de condicions generals aplica a l’execució de les obres del projecte executiu per la
nova instal·lació de climatització per a dos carrils existents al taller MM del CON del Triangle de
Transports.
A més a més dels plecs adjuntats en aquest document número 3 del present projecte, també són
d’obligat compliment per a l’execució de l’obra, els plecs interns de TMB, específics per a cada
instal·lació. En tots els casos, prevaldrà sempre el plec intern de TMB, considerant sempre la versió
més actualitzada en el moment d’executar l’obra.

12.1.2 Descripció de les obres i instal·lacions
L’obra i instal·lacions que componen aquest Projecte s'executaran segons les disposicions, normes
i plànols que s'hi contenen en aquest document, els quals no poden ésser modificats pel
Contractista, sense l'aprovació precisa i per escrit de la Direcció de l’obra, referida al punt concret
de que es tracti.
Les obres hauran d'ésser realitzades sense alterar el servei d’explotació de TMB i atenent-se a les
normes de treball establertes allà on afecti zones de servei; totes les despeses generades per
instal·lacions provisionals, dispositius elèctrics, generadors, aparells de renovació i extracció d’aire,
etc., necessaris pel desenvolupament dels treballs estan inclosos en els preus.
Al final de la jornada de treball i abans de la represa del servei, s’haurà de retirar tot el material i
maquinaria que pugui molestar als usuaris i col·locar-la en els llocs d’abassegament designats per a
aquest efecte.

12.1.3 Documents que defineixen les obres
El present Plec d’Especificacions Tècniques constitueix un conjunt de prescripcions que serà la base
per regular l’execució de les obres, juntament amb la resta de documents annexes a aquest projecte,
especificant les característiques i condicions dels materials i equips a utilitzar, assaigs i protocols de
proves a realitzar, i normes per l’amidament i abonament de les unitats d'obra.
Aquest Projecte consta dels documents següents definitoris de l'obra:





Document 1: Memòria i annexos.
Document 2: Plànols
Document 3: Plec de condicions
Document 4: Pressupost i Amidaments
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12.1.4 Compatibilitat i relació entre els diferents documents
En cas de contradicció o incompatibilitat entre els Plànols i el Plec d’Especificacions Tècniques
s'agafarà el que s'ha escrit en aquest últim document. Allò que consti en el Plec d’Especificacions
Tècniques i no estigui en els Plànols o a l’inrevés, haurà de considerar-se com si constés en ambdós
documents, sempre i quan la unitat d'obra estigui ben definida en qualsevol dels dos i que tingui
preu en el pressupost.
En tot cas, les contradiccions, omissions o errades que es detectin en aquest documents per la
Direcció d’Obra o pel Contractista, caldrà reflectir-les obligatòriament en l'Acta de Replanteig.

12.1.5 Seguretat en el treball
El Contractista està obligat a complir l'Ordenança General de Seguretat i Salut en el Treball vigents.

12.1.6 Programa dels treballs
Pel que fa referència al programa de treball, es respectarà tot allò que s'ha disposat en el
Reglament General de Contractació de l'Estat i el que ve determinat pel Plec de Clàusules
Administratives Particulars del Contracte.

12.1.7 Ordre d'execució de les obres
El Contractista proposarà un programa i un mètode de realització de les diferents obres de que
consta aquests projecte, abans d’iniciar aquestes, que hauran d'ésser acceptats o modificats per la
Direcció d’Obra. L'ordre i moment de l'execució de les diferents obres estarà fixat per aquest
programa, el Contractista quedarà en llibertat respecte a la seva organització o mitjans auxiliars a
fer servir.
Tanmateix el Contractista té l’obligació d'executar les obres en l’ordre que li mani la Direcció d’Obra,
encara que això suposi una alteració del programa general de la realització dels treballs.
Aquesta decisió de la Direcció d’Obra (DO), podrà fer-se per qualsevol motiu que la DO cregui
convenient i en especial perquè no s'aturin les obres o disminueixi el seu ritme d'execució quan la
realització del programa exigeixi uns condicionaments especials de fronts de treball o la modificació
prèvia d'alguns serveis, i en canvi sigui possible procedir a l'execució immediata dels altres
trossos aïllats abans esmentats.

12.1.8 Compliment de les característiques del disseny
El Contractista està obligat, a complir totes les característiques definides en els documents adjunts a
aquest projecte, excepte en aquells casos en què es consideri convenient introduir modificacions per
motius justificats, les quals hauran d’ésser aprovades per escrit per part de la Direcció d’Obra.
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12.2 CONDICIONS D’INSTAL·LACIÓ DELS MATERIALS
12.2.1 Objecte
Aquesta especificació té per objecte definir les condicions d’instal·lació dels diferents materials
emprats en les instal·lacions d’aquest projecte.

12.2.2 Condicions generals a tots els materials
Els elements de fixació i el muntatge auxiliar de tots els elements estructurals i arquitectònics estan
inclosos als preus, tant si ho diu explícitament com si no i, per tant, no seran objecte d’abonament
independent.
Totes les connexions i empiulaments necessaris per fer la instal·lació, així com els retalls i puntes de
cable resultants, no seran objecte d’abonament independent, al considerar-se inclosos en els preus
unitaris establerts al quadre de preus.
Tots els transports interns o externs, les càrregues i descàrregues necessaris (inclòs els produïts per
aplecs) del material de tots tipus, tant nou com el que s’hagi de retirar i/o transportar a l’abocador
estan inclosos en els preus unitaris del projecte i, per tant, no seran objecte d’abonament
independent.
És responsabilitat del Contractista la perfecta identificació de tots els elements de la instal·lació,
sense que això impliqui cap tipus d’abonament independent.
És a càrrec del Contractista els desplaçaments i reubicació d’instal·lacions existents, sense que això
impliqui cap tipus d’abonament independent.
No seran d’abonament la reparació dels danys que es puguin produir als equips o als elements
d’arquitectura, instal·lacions i obra civil i qualsevol altre element existent o nou, amb motiu de
totes les operacions necessàries per la instal·lació i el transport, la càrrega i la descàrrega dels
materials i equips.
Es consideren incloses dins dels preus de les diferents partides, i per tant no seran objecte
d’abonament independent, a no ser que estiguin degudament especificades com a partides
abonables:






Les despeses de replanteig, reconeixements, assajos, control de materials, d’execució i
proves de funcionament
Les despeses d’abassegament i de la pròpia obra contra tota mena de deteriorament
La conservació de l’obra durant la seva execució
Les despeses corresponents a construccions auxiliars, plantes, instal·lacions i mitjans
auxiliars i equips de maquinaria, d’instal·lació i de posterior retirada, així com les de lloguer
o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinaria i materials
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Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per a subministraments
d’aigua i energia elèctrica necessaris per a l’execució de l’obra, així com a drets, taxes,
impostos, consums,...
Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes i neteja de l’obra
Conservació i neteja de la zona d’obres durant l’execució senyals i elements de seguretat
dins de l’obra i de les zones de tercers, la guarda i vigilància de l’obra, la tanca de l’obra i
protecció en relació a la perillositat i molèsties produïdes per l’obra
La legalització de totes les instal·lacions, amb el pagament de taxes i drets
Els majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de realització de treballs nocturns,
en hores extraordinàries, dies festius o per baix rendiment

12.3 EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
12.3.1 Replanteig
Els replanteigs de les obres es faran d'acord amb el que s'ha disposat en aquest Plec Especificacions
Tècniques.
A l'Acta de Comprovació del Replanteig que s'ha d'obrir, el Contractista ha de fer constar
expressament que s'ha comprovat - amb satisfacció seva - la completa correspondència, en planta
i cotes relatives, entre la situació dels senyals fixats en el terreny i les cotes referides a l'obra
projectada i indicades en els plànols. També haurà de comprovar que aquestes senyals són suficients
per poder determinar perfectament qualsevol part de l'obra projectada d'acord amb els plànols que
figuren en el projecte.
El Contractista també ha de fer constar a l’Acta que està assabentat del lliurament de tots els
Documents, així com de l’existència de tots els mitjans necessaris pel perfecte desenvolupament
de l’Obra.

En cas, de que les senyals fixades en el terreny, no siguin suficients per determinar perfectament
qualsevol part de l'obra, s'instal·laran les que siguin necessàries per poder donar l'aprovació a l'Acta
de Comprovació del Replanteig.
Un cop signada l'Acta de Comprovació del Replanteig, per ambdues parts, el Contractista està
obligat a replantejar ell mateix, les parts de l'obra segons les seves necessitats per construcció,
d'acord amb
les dades dels plànols o les que doni la Direcció d’Obra. Per això fixarà en el terreny a més de les
que
ja hi ha, les senyals i dispositius necessaris per que quedi perfectament marcat el replanteig de l'obra
a executar.
La Direcció d’Obra, pot realitzar les comprovacions que cregui necessàries d'aquests replanteigs.
També podrà, si així ho creu convenient, replantejar directament les parts de les obres que desitgi,
i també introduir les modificacions precises en les dades del replanteigs del Projecte. Si qualsevol
de les parts ho creu necessari, també s'obrirà Acta d'aquests replanteigs parcials, havent d'indicar
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en ella les dades que es considerin necessàries per la construcció i posterior mesuratge de l'obra
executada.
Totes les despeses del replanteig general i la seva comprovació, també les que sorgeixen al verificar
els replanteigs parcials i comprovacions dels esmentats replanteigs són a càrrec del Contractista.
El Contractista és responsable de la conservació dels senyals fixes comprovats en els replanteigs
generals i els que digui la Direcció d’Obra dels replanteigs parcials. No es poden inutilitzar cap d'elles
sense la seva autorització feta per escrit. En el cas de que, sense aquesta conformitat es faci malbé
qualsevol senyal, la Direcció d’Obra disposarà els treballs necessaris per la seva reconstrucció o
substitució essent per compte del Contractista les despeses que sorgeixin. La Direcció d’Obra també
pot suspendre l'execució de les parts de les obres que restin indeterminades a causa de la
inutilització d’una o més senyals, fins que siguin substituïdes per unes altres.
Quan el Contractista hagi fet un replanteig parcial per determinar qualsevol part de l'obra general
o de les auxiliars, ha de donar coneixement a la Direcció d’Obra per que ho comprovi, si ho creu
convenient i perquè autoritzi l'inici d'aquesta part de l'obra. Amb caràcter general i sempre que la
Direcció d’Obra l'hi mani, ha de replantejar sobre l'obra.

12.3.2 Modificació dels serveis afectats per les obres.
Abans de començar l'execució de les obres el Contractista ha de presentar el pla dels treballs amb
les actuacions provisionals per poder realitzar-los sense interferir amb el normal funcionament, i
sense destorbar ni posar en perill els seus usuaris i treballadors.
Si el Contractista incompleix les condicions anteriors i comença els treballs, sense estar realitzades
les actuacions provisionals o sense descàrrec les línies i serveis, qualsevol desperfecte, accident o
perjudici ocasionat per aquesta acció és de la seva total responsabilitat, sense que pugui al·legar al
seu favor la urgència del treball, o la manca dels serveis de TMB en realitzar els canvis, transports
interns o descàrrecs necessaris.
El Contractista no pot pretendre reclamació ni variació de preus de cap mena per trastorn en els
plans d'execució pel rendiment que hagués suposat o avançat com a conseqüència de fer l'execució
de l'obra sense actuacions, proteccions o descàrrecs dels serveis i línies afectades.

12.3.3 Ocupació de superfícies
Si per l'execució de les obres, calgués, l'ocupació temporal de superfícies, el Contractista, d'acord
amb el seu programa de treball i mitjans d'execució, proposarà a la Direcció d’Obra les superfícies
que caldrà ocupar. La Direcció d’Obra estudiarà la possibilitat en funció dels interessos generals
afectats i autoritzarà la seva ocupació, o si no fos possible, modificarà la proposta, la qual haurà
de ser acceptada pel Contractista, sense que això pugui significar cap dret a una variació en el preu
o en el termini d’execució previst.
Les superfícies ocupades tenen caràcter precari i provisional i finalitzarà automàticament
l’autorització a la seva ocupació a la finalització dels treballs que la van motivar. En el cas d'haver de
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modificar la superfície ocupada o haver de canviar el seu emplaçament, totes les despeses que es
produeixin són a compte del Contractista.
Durant l’ocupació de superfícies, aquestes es mantindran pel Contractista i a càrrec seu,
perfectament senyalitzades i amb tanques.
Al finalitzar l'ocupació ha de deixar en perfecte estat de neteja, lliure d'obstacles i reparats els
desperfectes que s'haguessin pogut produir.

Totes les despeses que es produeixin per aquests motius, són a càrrec del Contractista.

12.3.4 Circulació, serveis públics i senyalització
Totes les operacions necessàries per l'execució de les obres tant si són permanents com
provisionals, han de fer-se de forma que no pertorbi innecessària i impròpiament la correcta i
habitual activitat del personal del Taller.

L'execució dels treballs que exigeixin necessària i imprescindiblement tallar qualsevol instal·lació o
font d’energia que pogués afectar directament l’explotació de l’edifici, han d'ésser aprovats per
la Direcció d’Obra, el qual fixarà d'acord amb els responsables dels serveis o treballs afectats, les
actuacions a fer, i les dades i terminis en que s'hi faran.
Les despeses que sorgeixin per aquests motius, són a càrrec del Contractista.

12.3.5 Seguretat en els sistemes d'execució
El Contractista, al redactar el seu programa de treball i forma d'execució de les unitats d'obra ha
de fer servir els sistemes d'execució que ofereixin les màximes garanties de seguretat, que redueixin
al mínim els possibles accidents i els danys.
Per aquest motiu, qualsevol sistema de treball, abans de fer-se servir, ha de proposar-se a la Direcció
d’Obra, sense l'autorització de la qual aquest treball no es pot començar

12.3.6 Inici dels treballs
Una vegada aprovada l'Acta de Comprovació i Replanteig dels treballs per la Direcció d’Obra, es
donarà l'ordre de començar les obres; des d'aquesta data, comença a comptar el termini d'execució
establert en el Contracte.
Les ordres al Contractista es donen per escrit i es numeren correlativament. El Contractista està
obligat a firmar el rebut en el duplicat de l'ordre.
El Contractista queda obligat a subscriure amb la seva conformitat o disconformitat els "partes" o
informes establerts per les obres sempre que se l'hi demani.
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12.3.7 Assegurança de responsabilitat civil
El Contractista, abans de començar les obres, ha de disposar a càrrec seu, una assegurança a tot risc
de pèrdua o lesió que pugui produir-se qualsevol persona o bens, a causa de la realització de les
obres o en compliment del contracte.

12.3.8 Equip necessari
L'equip i utillatge necessari en l'execució de totes les unitats d'obra ha d'ésser aprovat per la Direcció
d’Obra i ha d'estar en tot moment en condicions de treball satisfactòries i exclusivament dedicats al
compliment del Contracte, no podent ésser retirats sense l'autorització de la Direcció d’Obra.

12.3.9 Instal·lacions d'obra
El Contractista ha de sotmetre a la Direcció d’Obra, dins el termini que fixa el pla d'obra, el projecte
de les instal·lacions que fixarà la ubicació dels punts d'abassegament, equip, instal·lacions
provisionals, i qualsevol altre element necessari pel normal desenvolupament dels treballs. La
Direcció d’Obra de l'obra pot canviar la situació i característiques dels punts d'abassegament o bases
de treball proposades, així com les instal·lacions provisionals.

12.3.10

Mà d'obra

La mà d'obra per la utilització dels materials, muntatge de components, equips, canalitzacions,
elements especials, etc., estarà especialitzada en aquests treballs i serà l’adequada a la finalitat
i responsabilitat dels muntatges.

12.3.11

Plànol de Detall

El Contractista ha de fer, per compte seu, tots els dibuixos i plànols de detall necessaris per facilitar
i organitzar la realització dels treballs. Aquests plànols han d'anar acompanyats de les justificacions
corresponents per ser sotmesos a l'aprovació de la Direcció d’Obra, a mida que siguin necessàries,
per sempre, amb l'antelació suficient a la data d'execució dels treballs a que facin referència.
El Direcció d’Obra, disposa d'un termini de set (7) dies, comptats des de la rebuda dels plànols, per
examinar-los i tornar-los al Contractista degudament aprovats o acompanyats, si hi hagués lloc, de
les seves observacions. Un cop aprovades les corresponents correccions, el Contractista ha de
disposar de dos col·leccions completes de l'obra.
El Contractista és el responsable dels retards que es produeixin en l'execució dels treballs com a
conseqüència del retard en el lliurament dels plànols, així com de les esmenes i complements
d'estudi necessaris per la seva posta a punt.

12.3.12

Vigilància a peu d'obra

La Direcció d’Obra pot designar els equips que cregui oportuns de vigilància a peu d'obra per garantir
la seva contínua inspecció.
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El Contractista no pot rebutjar els vigilants anomenats, els quals tindran en tot moment lliure accés
a qualsevol part de l'obra.
L'existència d'aquests equips no eximeix al Contractista a disposar dels seus propis mitjans de
vigilància a fi d'assegurar la correcta realització de les obres i del compliment del que disposa aquest
Plec de Prescripcions, essent plenament responsable.

12.3.13

Unitats d'obra no incloses en el plec de prescripcions

Les unitats d'obra no incloses expressament en el present Plec d’Especificacions Tècniques, o en els
Plànols de Projecte, s'executaran d'acord amb les regles de la bona instal·lació i les indicacions que
sobre aquest particular digui la Direcció d’Obra.

12.3.14

Obtenció de permisos oficials

Abans de l'execució de les obres el Contractista obtindrà tots els permisos oficials necessaris per fer
al seu càrrec, la legalització de les instal·lacions a fi i efecte d'evitar la imposició de modificacions
obligades, un cop estiguin ja fetes les instal·lacions; també tindrà els permisos necessaris per
encreuaments de zones, transport de runa, abocada de les mateixes, etc.

12.3.15

Limitacions en el desenvolupament dels treballs

El Contractista està obligat a fer compatibles els seus treballs amb l'explotació normal de l’edifici,
també amb els serveis, arribant si fos necessari a realitzar els treballs només en hores nocturnes o
festives fora de l'horari normal de servei, en jornada reduïda i en aquest cas condicionant-se a les
limitacions imposades per les normatives de TMB.

12.3.16

Bastides, escales i elements similars

L’adjudicatari emprarà sempre bastides i accessoris similars per a realitzar totes les tasques que
requereixin l’accés a elements dificultosos i/o a certa alçada, d’acord amb la normativa especifica
de Seguretat i Salut vigent, entenent-se que els costos derivats del lloguer o compra d’aquest
material estaran inclosos en la seva oferta, així com el muntatge i desmuntatge de bastides i/o
elements similars tants cops com sigui requerit per l’obra, i no seran objecte d’abonament
independent. A no ser que estiguin explicitats com a partides dins de l’obra.

12.3.17

Abassegament de materials

L’adjudicatari haurà de tenir en compte que tots els materials que s’hauran de muntar en les
instal·lacions de l’edifici, així com tots aquells que li siguin necessaris per a la correcta execució َ
de les tasques hauran d’estar emmagatzemats en les condicions que la normativa de Seguretat
i Salut vigent exposa.
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Tanmateix, els costos derivats del lloguer d’espai físic per a guardar els materials estaran inclosos
en la seva oferta i per tant haurà de preveure un emplaçament adequat abans del començament de
l’obra.

12.3.18

Neteja de la zona d’obres

El contractista haurà de mantenir els entorns de les zones de les obres en adequat estat de neteja i
ordre, per tal de no afectar a l’explotació normal de l’edifici i garantir el normal desenvolupament,
així com la seguretat del personal afectat. La propietat queda facultada a paralitzar aquells treballs
en els que al seu exclusiu judici no es respecti pel contractista aquesta obligació. Els costos derivats
d’aquesta situació aniran a càrrec de l’adjudicatari.
S’entén a més a més, que tots els costos derivats de tasques de neteja corren a càrrec del
contractista. En particular, el fet que la zona d’obres no estigui perfectament neta abans de la
realització de les tasques no eximeix a l’adjudicatari de deixar la zona neta i en perfectes
condicions si les tasques s’han desenvolupat en la mateixa zona, independentment del “grau”
de brutícia que l’adjudicatari hagi pogut causar.

El contractista haurà de realitzar una neteja fina del conjunt de la zona executada al final de l’obra,
per tal de garantir el normal i correcte inici del funcionament a les noves instal·lacions del Centre.
La propietat queda facultada a actuar en conseqüència segons consideri, si no es respecta pel
contractista aquesta obligació Els costos derivats d’aquesta situació aniran a càrrec de l’adjudicatari.

12.3.19

Horari de les tasques

Per la naturalesa de l’obra i el tipus d’instal·lacions on està previst treballar, el contractista haurà de
tenir en compte que qualsevol de les tasques a realitzar pot ser susceptible d’ésser efectuada
en l’horari que TMB determini, per tal de no afectar l’explotació TMB.
En general, aquests canvis d’horaris vindran determinats pel fet que TMB pretén que les obres
interfereixin el mínim possible en el normal desenvolupament del servei. Per tant, si un horari
concret implica un millor servei als usuaris del Taller, l’adjudicatari haurà d’estar disposat a acceptarlo.
El fet de treballar a qualsevol hora i en qualsevol dia de la setmana, sigui festiu o no, no implicarà
en cap cas un sobre cost addicional per a TMB, sinó que haurà d’estar previst i inclòs en la oferta
econòmica del contractista.

12.3.20 Transport de material als magatzems
Totes aquelles tasques que impliquin desmuntatge de certs elements que puguin ser útils a TMB i
que els vulgui conservar, hauran de ser portats al magatzem indicat per TMB, entenent-se que
aquests costos estan inclosos en la oferta econòmica del contractista.
Els materials desmuntats en espera de trasllat al magatzem de TMB es deixaran en el lloc definit per
la Direcció d’Obra. En cas que no existeixi espai disponible, el contractista els guardarà al seu propi
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magatzem fins que es traslladin al seu emplaçament definitiu, entenent-se que aquests costos estan
inclosos en la oferta econòmica del contractista.
És a dir, en l’oferta econòmica de l’adjudicatari es consideraran inclosos els costos del transport (i
emmagatzematge si cal) d’aquests elements.

12.4 MEDICIÓ I ABONAMENT DE LES OBRES
12.4.1 Condicions generals
Totes les unitats d'obra s'abonen d'acord amb els preus establerts en el pressupost de l’obra,
l'aplicació dels quals segons el present Plec compren la totalitat dels imports abonables al
Contractista.

Els preus s'abonen per unitats acabades i executades d'acord amb les condicions establertes en
aquest Plec i comprenen l'estudi, subministrament, transport i manipulació dels diversos
components de l'obra, la mà d'obra, i la utilització dels equips auxiliars necessaris per la seva
execució així com quantes necessitats circumstancials es presentin per la realització, acabament i
posta en servei de les unitats d'obra.

12.4.2 Obres defectuoses però admissibles
Si alguna part de l'obra no està efectuada d'acord amb les condicions dels Contracte i ús, però
admissible, a judici de la Direcció d’Obra, podrà ésser rebuda provisionalment o definitivament, en
aquest cas el Contractista quedarà obligat a conformar-se, sense dret a reclamació, amb la rebaixa
que l'Administració aprovi, deixant apart el cas en que el Contractista vulgui enderrocar-la a càrrec
seu i refer-la d'acord amb les condicions del Contracte.

12.4.3 Partides alçades
S'abonaran al Contractista les partides alçades d’abonament íntegre tal com s’indica en el
pressupost del projecte, sempre i quan aquestes s’executin total o parcialment.
Això suposa que son preus no revisables ni a l’alça ni a la baixa en cap cas independentment de
l’amidament d’unitats fonamentals realitzades per conta de la partida. Si no s’executés cap treball
relacionat amb aquestes partides, aquestes no s’abonarien.
Els abonaments de la resta de partides alçades a justificar que figurin en el pressupost, es faran en
base a amidar unitats d'obra existents en el projecte, aplicant els preus corresponents del
Pressupost, sempre que existeixin i en cas contrari, per amidament d’unitats d’obra a preus
contradictoris acceptats

12.4.4 Certificacions mensuals a compte
Els treballs u obres executades en aquests terminis al Contractista per certificacions mensuals a
compte aplicant a les unitats els preus corresponents del pressupost.
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12.5 DISPOSICIONS GENERALS
12.5.1 Personal d'obra
El Contractista ha d'ésser representat en l'obra sempre, ja sigui per una o varies persones amb el
poder suficient per prendre disposicions sobre totes les qüestions relatives a la mateixa.
Així mateix, el Contractista està obligat a mantenir sempre en l'obra l'equip tècnic adequat
per la correcta realització del Projecte; l'equip que estarà dirigit, si la Direcció d’Obra ho creu
convenient, per un Enginyer amb experiència en la mateixa.

La Direcció d’Obra es reserva el dret de treure de l'obra els treballadors del Contractista que siguin
perjudicials per la bona marxa dels treballs, segons el seu criteri.
El Contractista està obligat a substituir ràpidament aquest personal al rebre la notificació
corresponent.

12.5.2 Prescripcions complementàries
Totes les unitats d’obra s’han de fer sempre d’acord amb les normes de la millor construcció
amb equips i components de primera qualitat, segons normes .
Quan les normes no estiguin detallades, tant en els materials i components com en l’execució
i muntatge, es farà segons ho decideixi la Direcció d’Obra.

12.5.3 Confrontació dels plànols
El Contractista ha de confrontar tots els plànols després de rebre'ls i informar, tot seguit, a la
Direcció d’Obra de qualsevol contradicció que hi vegi.

12.5.4 Protecció i neteja
El Contractista ha de protegir tots els materials, equips i també la mateixa obra, contra qualsevol
desperfecte o dany mentre duri el muntatge.
També ha de conservar perfectament nets tots els espais interiors i exteriors de les instal·lacions.

12.5.5 Duració de les obres
La duració de les obres es la que indica el Plec de Clàusules Administratives Particulars que es fixen
per el concurs

12.5.6 Rescissió del contracte
Els motius de rescissió del contracte, son els descrits per la Legislació Vigent, segons la qual es farà
la liquidació corresponent a les obres.
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Un cop acordada la resolució del contracte, l’Administració fixarà un termini al Contractista per
deixar les obres i emportar-se els equips auxiliars utilitzats en l’execució dels treballs.
En cas de rescissió, per cap pretext el Contractista pot endur-se de les obres cap peça ni element
del material de les instal·lacions, per que l’Administració pot decidir quedar-s’ho indicant al
Contractista el que vol comprar, ja sigui per valoració per perits o per conveni amb el Contractista,
que haurà de treure els altres materials en el termini de tres mesos; s’entén com abandonats
aquells que no hagi retirat dins d’aquest termini.

12.5.7 Recepció provisional
La recepció provisional es farà al finalitzar de forma satisfactòria l’obra i les proves sobre la correcta
instal·lació i funcionament de l’equipament i software implantant, d’acord amb els protocols de
proves a definir i aprovar per part de la Direcció d’obra i de TMB

12.5.8 Garantia
El termini de la garantia s’inicia després de la recepció provisional de les obres i serà de dos anys. Al
finalitzar aquest temps es realitzarà la recepció definitiva.
L’abast inclourà tant els materials com la mà d’obra necessària i els desplaçaments de personal,
sempre que els problemes o avaries sorgides s’hagin originat amb l’ús normal de les instal·lacions i
equips, exceptuant el normal desgast dels mateixos. Només es consideren causes invalidades de la
garantia aquelles en les quals els elements hagin estats exposats a circumstàncies alienes al seu ús
adequat, com són operacions fora dels límits de disseny, mal tractaments, etc. així com les causes
de força major.

Aquest concepte és independent del manteniment que es realitzi per TMB durant el mateix temps
per garantir la correcta conservació de l’equipament.
En el cas de que una prolongada substitució d’elements no resolgui les anomalies de funcionament
d’un determinat equip, s’haurà de procedir a reparar l’origen de les mateixes, i fins i tot a la
substitució completa dels equips per altres de similars prestacions. En tot cas, les substitucions es
realitzaran sense cost per TMB.

12.5.9 Recepció definitiva
En finalitzar el termini de garantia es fa la recepció definitiva de les obres de la forma i
condicions establertes per la legislació vigent.
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Proves i control de qualitat

L’acceptació del subministrament sol·licitat per TMB estarà supeditada a la comprovació requisits
funcionals i constructius fixats en el present document, amb les modificacions i ampliacions que es
determinin en les condicions definitives d’adjudicació.

Es troben inclosos dins dels preus i no seran objecte d’abonament independent les proves funcionals
i de control de qualitat necessàries per a la validació dels sistemes a implementar.
Per a la comprovació d’aquests requisits es realitzaran proves exhaustives sobre el seu
funcionament.
TMB es reserva el dret a poder efectuar les proves prèvies de tots els aparells elèctrics i electrònics
que consideri oportunes tant en les dependències pròpies del licitador habilitades per a tal fi, com
en les pròpies un cop instal·lats els sistemes i previ a la seva posada en servei.
L’adjudicatari vindrà obligat a presentar una proposta de protocols de proves generals per a tots els
sistemes.
Si verificades les proves, alguna part de l’equipament no aconseguís els resultats garantits, el
subministrador es comprometrà a reposar o modificar la part defectuosa fins a aconseguir els
resultats sol·licitats.

L’existència de proves per part de la propietat o el personal per aquest delegat, no eximeix al servei
de les responsabilitats que poguessin derivar-se del mal funcionament del material subministrat.
Aquestes proves no exclouran al subministrador de les obligacions que contrau respecte a les
garanties donades al material.

Qualsevol prova o assaig no especificat i que sigui necessari per a l’acceptació d’equips o
instal·lacions haurà de ser indicada i executada per l’adjudicatari.
La Direcció d’Obra podrà realitzar totes les visites d’inspecció que estimi oportunes a les
diverses fàbriques i tallers a on s’estiguin realitzant els treballs destinats a aquesta instal·lació.
Igualment podrà exigir determinades proves sobre materials que composin la instal·lació.
Qualsevol variació o modificació del projecte i de la seva solució queda per compte i càrrec del
licitador sense ser objecte d’abonament independent, i havent d’acomplir amb les mateixes
prestacions que les prescrites al projecte

12.5.11

Documentació

El cost de tota la documentació descrita als subapartats següents s’entendrà inclosa en l’import total
del projecte.

12.5.11.1 Documentació a lliurar durant la realització de les instal·lacions
Durant l’execució del projecte es presentarà, per a la seva aprovació els següents documents:


Característiques i especificacions dels productes i equipament a instal·lar.
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Certificats i homologacions del material i productes a instal·lar.
Proves d’acceptació provisional: En aquestes es descriuran els procediments que permetin
comprovar tant l’operativitat en conjunt, com prestacions, etc.

12.5.11.2 Documentació a lliurar en finalitzar la instal·lació
Una vegada conclosa la posta en servei de la instal·lació, es lliurarà la següent documentació






Descripció dels diferents materials o mòduls de que es composa la instal·lació.
Plànols “As-Built”. Aquests plànols hauran de reflectir exactament i amb detall l’estat i localització
final dels equipaments, així com tots aquelles altres característiques que aquests plànols inclouen.
Llistat de materials i proveïdors.
Tota aquesta documentació haurà de ser en català (o castellà). La informació de nivell tècnic podrà
presentar-se alternativament en llengua anglesa.

12.5.12

Sancions

S’actua d’acord amb el Reglament de Contractació d’Obres de l’Estat i altres disposicions que tracten
sobre aquesta matèria.

12.5.13

Liquidació final de les obres

La liquidació final de les obres es fa sobre la base de les mesures i valoracions generals fetes
després de la recepció definitiva, es redactarà la liquidació final de les obres, que s’haurà de
formular en el termini d’un any, a comptar des de la data de recepció.

12.5.14

Correspondència oficial

El Contractista té dret a un acusament de rebut, si ho sol·licita, de les comunicacions o
reclamacions que mani la Direcció d’Obra i també, està obligat a tronar-li els originals o una copia
de les ordres que rebi, indicant: “assabentat”.

12.5.15

Contractes, accidents de treball i protecció a la indústria

El Contractista està obligat al compliment del que s’ha establert en la Llei sobre Contractes i
reglamentacions de treball, disposicions reguladores dels subsidis i assegurances socials en vigor,
Llei d’Assegurança Social en tot allò que sigui vigent.

12.5.16

Vigilància

La Direcció d’Obra establirà la vigilància de les obres que cregui necessàries.

12.5.17

Legalització de les instal·lacions

El Contractista farà els Projectes necessaris per obtenir els permisos de legalització de les
instal·lacions objecte del Contracte.
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Aquests Projectes seran signats per un facultatiu adequat del Contractista, que s’encarrega també
de la seva tramitació. Totes les despeses resultants de la redacció i tramitació són per compte del
Contractista, ja que el seu cost està incloses en el conjunt d’unitats d’obra.

12.5.18

MESURES D’ORDRE I SEGURETAT

El Contractista està obligat a adoptar totes les mesures d’ordre i seguretat necessàries per la bona i segura
marxa de treballs.
En tot cas, el Contractista és únicament i exclusivament el responsable, durant l’execució de les obres,
de tots els accidents o perjudicis que li pugui passar al personal o causar aquest u altra persona, o entitat,
assumint en conseqüència el Contractista totes les responsabilitats alienes al compliment de la Llei.
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13 PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS
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B-

MATERIALS

BE - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
BE2 -

CALDERES I CREMADORS

BE2A - CREMADORS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Cremadors d'injecció mecànica per a calderes.
S'han considerat els combustibles següents:
- Gas per aire forçat
- Gas-oil o fuel-oil per polvorització
- Mixt gas/gas-oil
Ha d'estar format per:
- Tub de combustió
- Ventilador
- Motor elèctric
- Electrovàlvula d'entrada de combustible
- Generador de guspira per a l'encesa
- Sistema automàtic de comandament
- Regleta de connexió elèctrica per a la línia d'alimentació, la connexió a terra i un
comandament exterior (termòstat d'ambient, interruptor d'horari, etc.)
- Elements de seguretat que tallin automàticament l'entrada de combustible i que parin el
motor en casos d'emergència
Els cremadors de gas-oil, fuel-oil o mixtes han de portar a més:
- Bomba d'injecció
- Les connexions d'aspiració i retorn de combustible
Els cremadors de gas o mixtes han de portar a més:
- La connexió d'entrada de gas
- Un regulador de pressió de gas
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El disseny i fabricació del cremador serà tal que es garanteixi la combustió completa i segura
del combustible a la potència prevista i el ventall de pressions establert.
Les peces mòbils han de quedar protegides si el seu envoltant no garanteix una protecció
suficient.
Els cremadors han d'estar construïts de manera que no es pugui produir cap inestabilitat,
deformació o ruptura, susceptible de posar en entredit la seguretat.
Els comandaments o dispositius similars que han de ser accionats pels usuaris o instal·ladors,
han d'estar degudament identificats.
Les parts constructives que estiguin a l'abast durant l'ús i el manteniment, d'acord amb les
instruccions del fabricant no han de presentar angles vius ni arestes tallants susceptibles de
ferir a persones encarregades del funcionament i manteniment.
Els orificis per a cargols, passadors, etc., destinats a l'acoblament de les diferents parts,
no han de desembocar en els espais reservats al pas de combustible.
La qualitat i característiques dels materials utilitzats en la fabricació del cremador no
s'han de modificar de manera important durant el temps previst de vida útil de l'aparell,
treballant en condicions normals d'instal·lació i ús.
En particular, totes les parts del cremador han de resistir les accions mecàniques, químiques
i tèrmiques a les que poden estar sotmeses quan el cremador s'utilitza normalment.
No es pot utilitzar amiant en la fabricació del aparell.
Tots els seus elements han de ser fàcilment accessibles per al seu ajustat i neteja.
Les parts desmuntables, que constitueixen el cremador, han d'estar dissenyades o marcades de
manera que resulti difícil col·locar-les en una posició incorrecta durant el muntatge.
En particular, les peces del cremador han d'estar disposades i fixades de manera que no es
modifiqui la seva correcte posició de funcionament, i en particular la posició correcta dels
orificis del cremador, durant el funcionament.
Les peces del cremador que s'instal·len o ajusten durant la fabricació, i que no poden
manipular-se per l'usuari o per l'instal·lador, han de quedar precintades.
Els cremadors que puguin oscil·lar separant-los de la caldera, o be extreure's sense ajut de
cap eina, han de disposar d'un sistema de bloqueig, de manera que en posició apartada o
extreta no puguin entrar en servei.
Els motors i ventiladors han d'estar protegits mitjançant envoltants, planxes protectores o
pantalles adaptades, de dimensions, resistència i durabilitat adequada, de manera que no es
puguin tocar de manera accidental.
Han d'estar instal·lats de manera que es minimitzin els sorolls i les vibracions. Si
existeixen punts de lubricació, aquests han de ser fàcilment accessibles.
Tots els dispositius elèctrics de protecció i control han d'estar dissenyats per a suportar la
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màxima temperatura de solicitació.
Totes les peces i unions del cremador han de ser estanques, no han de tenir deformacions o
fissures.
El cremador disposarà d'una etiqueta d'identificació energètica en la que s'especifiquin, amb
caràcters indelebles, les següents dades:
- Nom del fabricant o importador si es el cas
- Número d'ordre i any
- Model i tipus
- Tipus de combustible
- Valors límits de consum i potències nominals corresponents
- Pressió d'alimentació al cremador
- Tensió d'alimentació elèctrica
- Potència del motor elèctric
- Potència de la resistència si n'hi ha
- Nivell màxim de potència acústica ponderat A, en dB(UNE 74-105)
- Dimensions i pes
Secció dels conductors: >= 1.5 mm2
Grau de protecció dels motors i ventiladors: >= IP 20
Seguretat elèctrica segons UNE_EN 60335-1 1997: Ha de complir
CREMADORS DE GAS PER AIRE FORÇAT:
El cremador de gas ha de poder cremar qualsevol tipus de gas de la mateixa família (UNE
60-002), modificant únicament la proporció gas/aire.
El fabricant ha d'indicar en les instruccions tècniques el procediment que s'ha de seguir per
a passar d'un gas d'una familia o d'un grup a un gas d'una altra familia o un altre grup, i/o
per a l'adaptació a pressions d'alimentació diferents.
No s'han d'utilitzar elements d'alumini en llocs on hi puguin haver condensacions o be la
temperatura pugui superar els 400ºC.
No s'ha d'utilitzar coure per a les peces d'entrada de gas, quan la temperatura pugui
sobrepassar els 100ºC.
Es prohibeixen les soldadures en les peces d'entrada de gas, quan el punt de fusió després de
la seva aplicació sigui inferior a 450ºC.
El gruix mínim de les parets que separen recintes que contenen gas de recintes que no en
contenen ha de ser d'1 mm.
Els racords amb rosca estanca per a la connexió i els racords amb rosca estanca interna al
cremador i inamovibles per al manteniment, així com les connexions corresponents a les peces
que es desmunten rarament, han d'estar fetes d'acord amb les especificacions de la norma ISO
7-1.
Les rosques que s'han de desmuntar per al manteniment han d'estar fetes segons les
especificacions de la norma ISO 228-1. Les connexions amb brides han de complir les
especificacions de les normes ISO 7005-1, 7005-2, 7005-3.
CREMADORS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDS:
En cas d'engegada dels controladors o reguladors, presostats i limitadors, l'alimentació de
combustible líquid s'ha d'interrompre instantàniament i automàtica.
L'alimentació de combustible líquid no ha d'estar alliberada si el sistema de polvorització no
funciona correctament.
Els cremadors han d'estar equipats amb un dispositiu de tancament ràpid segons la norma UNE_EN
264, entre la bomba i la tobera.
CREMADORS MIXTES:
El funcionament correcte del cremador amb el gas no s'ha de veure afectat pels dispositius de
control i de seguretat destinats a altres tipus de combustible. El funcionament dels
dispositius d'accionament i de seguretat per a un altre combustible no han de variar durant
el funcionament amb gas.
Per als cremadors bicombustibles, es permet la utilització d'un circuit d'aire per als dos
combustibles. Es permet un sistema de control de flama independent; es indispensable que el
captador que s'utilitza per al control de la flama amb un altre combustible es posi fora de
servei durant el funcionament amb gas.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats embalades en caixes.
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte.
S'ha de subministrar juntament amb el cremador la documentació següent:
- Dimensions i característiques generals
- Característiques tècniques de cada un dels elements del cremador
- Instruccions de muntatge
- Instruccions de posada en marxa, regulació i manteniment
- Esquema elèctric i connexionat
CREMADORS DE GAS PER AIRE FORÇAT:
Els cremadors de gas per aire forçat han d'incorporar a més la següent informació:
- El tipus i la pressió de gas per als quals ha estat regulat el cremador
- Els països de destí del cremador
- La o les categories del cremador
En el moment del subministre, el cremador ha de portar en un lloc visible, si es possible a
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prop de la placa de característiques, una etiqueta solidament adherida indicant la naturalesa
i la pressió de la familia o el grup de gas per als quals el
cremador ha estat ajustat.
Aquesta informació es pot fer constar sobre la placa de característiques.
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).
CREMADORS DE GAS PER AIRE FORÇAT:
UNE-EN 676:1997 Quemadores automáticos de aire forzado que utilizan combustibles gaseosos.
UNE-EN 298:1994 Sistemas de control y de seguridad para quemadores y aparatos con o sin
ventilador que utilizan combustibles gaseosos. (Versión oficial EN 298:1993).
CREMADORS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDS:
UNE-EN 12953-7:2003 Calderas pirotubulares. Parte 7: Requisitos para los sistemas de
combustión de combustibles líquidos y gaseosos para la caldera.
UNE-EN 267:1993 Quemadores de combustible líquido por pulverización de tipo compacto. Ensayos.
(versión oficial EN 267:1991).
UNE-EN 267/A1:1996 Dispositivos de seguridad de parada y de control para quemadores de
combustible líquido por pulverización de tipo compacto.
____________________________________________________________________________

BE - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
BEH -

PLANTES DE REFREDAMENT D'AIGUA I BOMBA DE CALOR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BEH11M3B,BEH3UX04,BEH3UX05.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Plantes refredadores d'aigua i bomba de calor condensades per aire amb ventiladors axials o
centrífugs.
S'han considerat els tipus de compressors següents:
- Hermètic rotatiu
- Hermètic alternatiu
- Semihermètic alternatiu
- Semihermètic de cargol
Han de constar dels mecanismes i dispositius següents:
- Envoltant de xapa d'acer galvanitzat amb reixetes
- Compressors
- Bateries condensadores de tubs de coure i aletes d'alumini
- Evaporadors horitzontals multitubulars, de tubs de coure amb aïllament tèrmic i resistència
tèrmica de protecció
- Connexions d'entrada i sortida d'aigua
- Connexions elèctriques
- Motoventiladors
- Circuit frigorífic de tubs de coure
- Caixes de control i maniobra amb interruptors de comandament, termòstat, contactors i relès
- Bastidor sobre el que van muntats els elements anteriors
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions,
fissures o senyals d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació.
El xassís i l'envoltant han d'anar aïllades tèrmicament i acústicament.
Ha de tenir portes i tapes de registre per al manteniment.
Ha d'estar preparada per a col·locar a l'exterior.
Han de venir completament muntats, cablejats i provats de fàbrica.
Les dades tècniques han de ser les que subministri el fabricant.
Els aparells han d'estar dissenyats i construïts de manera que funcionin amb seguretat i no
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representin cap perill per a les persones o el seu entorn, fins i tot en el cas d'ús negligent
que es pugui donar durant el funcionament normal.
Les propietats mecàniques i físiques, així com la composició química dels materials han
d'estar garantides pels fabricants dels materials respectius.
Tots els components del circuit frigorífic han d'estar dissenyats i fabricats de manera que
siguin estancs i suportin la pressió de funcionament normal, parada i transport, tenint en
compte les tensions tèrmiques, mecàniques i físiques que es puguin produir.
Les peces mòbils de la màquina estaran proveïdes de protectors, d'acord amb les normes UNE_EN
292-1, UNE_EN 292-2 i UNE_EN 294.
Els compressors, motors i ventiladors han d'estar dissenyats i construïts de manera que
l'emissivitat de soroll es mantingui en el nivell més baix possible.
De la mateixa manera, les vibracions produïdes per aquests elements han de ser el més petites
possibles.
Han d'estar construïts de manera que el seu aïllament elèctric no es vegi afectat per l'aigua
que pugui condensar-se sobre superfícies fredes, o pels fluids que puguin perdre els
contenidors, tubs, acoblaments, i parts anàlogues de l'aparell.
Els aparells preparats per a l'ús exterior han d'estar dissenyats de manera que la neu no
pugui entrar en l'aparell fins el punt que pugui resultar perillós per a les parts actives.
No es considerarà suficient la protecció proporcionada per aïllaments com vernissos, esmalts,
paper, cotó, capa d'òxid sobre parts metàl·liques, perlites aïllants o material de reblert.
No es pot fer servir amiant en la fabricació de l'aparell.
Els aparells han d'estar dissenyats de manera que s'eviti el risc d'incendi i deterioraments
mecànics que perjudiquin la seguretat o la protecció contra xocs elèctrics com a resultat d'un
funcionament anormal, o d'una operació negligent.
Una fallida en el cabal del fluid de
transmissió de calor o en el funcionament de tots els òrgans de control no ha de comportar cap
risc d'accident.
Els circuits electrònics han d'estar dissenyats i instal·lats de manera que qualsevol situació
perillosa no converteixi l'aparell en un equip insegur respecte al xoc elèctric, al perill
d'incendi, a riscos mecànics o a un funcionament perillós.
Les parts desmuntables han d'estar dissenyades o marcades de manera que resulti difícil
col·locar-les en una posició incorrecta durant el muntatge.
L'aparell ha d'estar construït i tancat de manera que hi hagi una protecció suficient contra
els contactes accidentals amb les parts actives.
Les diferents posicions dels interruptors o commutadors dels aparells estacionaris, i les
diferents posicions dels dispositius reguladors de tots els aparells han de ser indicades
mitjançant números, lletres o altres mitjans visuals.
Les posicions de marxa i parada de l'interruptor han d'estar clarament identificades sobre el
mateix interruptor, o sobre la placa de muntatge.
Els termòstats, o dispositius destinats a la regulació de temperatura per part de l'usuari han
de portar una indicació que proporcioni el sentit d'augment o disminució de la magnitud
regulada.
L'aparell ha d'estar construït de manera que no hi hagi risc de modificació accidental de la
regulació dels termòstats o d'altres dispositius de comandament.
Han d'estar proveïts d'algun sistema que asseguri el tall omnipolar de l'alimentació.
Els dispositius d'entrada i de subjecció dels cables estaran degudament arrodonits i aïllats.
En cap cas els cables han de transmetre esforços a la regleta de connexió.
El born previst exclusivament per al conductor neutre es designarà amb la lletra N.
El born previst exclusivament per al conductor de terra es designarà amb el símbol
característic generalment acceptat per al conductor de terra.
Aquests símbols no es situaran mai sobre cargols, valones mòbils o altres parts que puguin ser
retirades quan es connecten els conductors.
Els aparells destinats a estar permanentment connectats a la xarxa elèctrica han d'incorporar
una indicació que ha de donar a entendre clarament que abans de qualsevol manipulació sobre
l'aparell, aquest s'ha de desconnectar de l'alimentació.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Completament muntats a fàbrica i embalats en capses, en posició tal que no
surti l'oli del compressor.
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie,
la unitat exterior ha de quedar en posició tal que l'oli no surti del compressor.
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 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
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Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 378-2:2008 Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de seguridad y
medioambientales. Parte 2: Diseño, fabricación, ensayos, marcado y documentación.
UNE-EN 60335-1:1997 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1:
Requisitos generales.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Ha de portar una placa amb les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Designació del model
- Potència frigorífica total útil
- Potència nominal absorbida en les condicions normals
- Característiques de l'energia d'alimentació
- Tipus de refrigerant, segons ISO 817 i càrrega inicial a fàbrica
- Grau de protecció respecte a l'entrada d'aigua
El fabricant o distribuïdor de l'aparell ha d'aportar la següent documentació:
- Potència frigorífica útil total per a diferents condicions de funcionament, fins i tot amb
les potències nominals absorbides en cada cas
- Coeficient d'eficiència energètica per a diferents condicions de funcionament
- Límits extrems de funcionament admesos
- Tipus i característiques de la regulació de capacitat
- Classe i quantitat de refrigerant
- Pressions màximes de treball en les línies d'alta i baixa pressió de refrigerant
- Exigències de l'alimentació elèctrica i situació de la caixa de connexió
- Cabal fluid secundari a evaporador, pèrdua de càrrega i altres característiques del circuit
secundari
- Cabal fluid de refredament del condensador, pèrdua de càrrega i altres característiques del
circuit
- Exigències i recomanacions instal·lació, espais manteniment, situació i dimensions
d'escomeses, etc.
- Instruccions de funcionament i manteniment
- Dimensions màximes de l'equip
- Nivell màxim de potència acústica ponderat a Lwa en decibels, determinat segons UNE 74105
- Pesos en transport i en funcionament
- Característiques de motors i ventiladors
- Cabal d'aire per a diferents valors de la pressió estàtica exterior
- Temperatures màxima i mínima de condensació admissibles
- Diàmetres de les connexions a l'evaporador i condensadors remots, en el seu cas
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 transport fins a l'obra i control de càrrega i descàrrega.
- Comprovar que els equips compleixen els requisits especificats en projecte.
- Comprovar que els equips tinguin plaques d'identificació i estiguin registrats pel
ministeri d'Indústria i Energia.
- Fabricant
- Nº Fabricació
- Model
- Característiques energia alimentació
- Potència nominal absorbida
- Capacitat frigorífica nominal
- Nº de compressors i tipus
- Classe de refrigerant
- Quantitat de refrigerant
- Coeficient d'eficiència energètica- Eficiència energètica estacional
- Nº de ventiladors, velocitats, cabal i pressions.
- Característiques de mòdul hidrònic si forma part de la planta
- Pressió i potència sonora
- Pes en funcionament
- Temperatura del fluid exterior d'entrada i sortida del evaporador
- Temperatura del fluid exterior d'entrada i sortida del condensador
- Pèrdua de pressió en evaporador en plantes refredadores per aigua
- Pèrdua de pressió en condensador en plantes refredadores per aigua
- Temperatura i pressió d'evaporació
- Temperatura i pressió de condensació
- Potència tèrmica instantània del generador
- CEE o COP instantani
- Cabal d'aigua en evaporador
- Cabal d'aigua en condensador
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- Coeficient d'eficiència energètica banda condensador (en equips amb bomba de calor)
- Sol·licitació al fabricant el protocol de proves que tinguin establert per a la recepció de
materials i lliurament d'equips
- Supervisió dels assaigs realitzats pel fabricant
- En equips frigorífics d'importació, comprovar l'homologació dels assaigs d'estanquitat dels
equips.
- Realització d'informe amb resultats dels assaigs, si és el cas, o comprovació dels equips
rebuts.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de realitzar assaigs per tots els equips de producció de fred.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra.
Segons el criteri de la DF, han de poder ser acceptats o rebutjats els equips que no
compleixin les especificacions del projecte.
____________________________________________________________________________

BE - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
BEU -

MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ
MECÀNICA

BEU1 - PURGADORS AUTOMATICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BEU11113.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Purgadors de llautó amb flotador de posició vertical.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'incorporar una vàlvula d'obturació.
Ha d'eliminar l'aire dels tubs de forma automàtica.
Tots els seus components han de ser inalterables a l'aigua calenta.
Ha d'estar homologat per la Delegació d'Indústria.
Ha de portar gravat en el seu cos les següents dades:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Model
- Pressió màxima de treball
- Diàmetre de connexió
Gruix mínim del cos: 2 mm
Temperatura màxima de treball: 110°C
Pressió de treball: <= 10 bar
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
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
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
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BE - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
BEU -

MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ
MECÀNICA

BEU4 - DIPOSITS D'EXPANSIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BEU4U030.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Dipòsit d'expansió per a instal·lacions de climatització.
S'han considerat els elements següents:
- Dipòsit de planxa d'acer tancat amb membrana elàstica
- Dipòsit de planxa d'acer tancat amb membrana elàstica i amb compressor accionat
elèctricament
- Conjunt de dipòsit d'expansió de membrana amb compressor, purgador, vàlvula de seguretat i
quadre elèctric, d'una capacitat de 0,20 m3 i una pressió de 0,8 Mpa, amb connexions
roscades, cos de planxa d'acer esmaltat i amb peus de suport per a col·locar verticalment
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El dipòsit d'expansió ha de ser metàl·lic o d'un altre material estanc i resistent als
esforços que ha de suportar.
En cas que sigui metàl·lic, ha d'anar protegit contra la corrosió.
La planxa no ha de tenir defectes, rebaves o senyals de cops que siguin perjudicials per al
seu ús.
Ha de permetre una connexió segura a la xarxa.
L'entrada i la sortida d'aigua han d'estar clarament indicades.
Ha de tenir una membrana especial interna.
La membrana ha de dividir dues cambres: la de nitrogen i la d'expansió d'aigua.
El dipòsit ha de ser completament estanc i les unions soldades.
La rosca de connexió no ha de tenir defectes ni rebaves.
La vàlvula de càrrega de nitrogen ha d'estar precintada.
La temperatura màxima de treball ha de ser la indicada pel fabricant.
Ha de portar gravat en el seu cos les següents dades:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Model
- Pressió màxima de treball
- Diàmetre de connexió
DIPÒSIT DE PLANXA D'ACER TANCAT AMB MEMBRANA ELÀSTICA:
Ha d'estar format per:
- Cambra de nitrogen
- Cambra d'expansió d'aigua
- Boca de connexió
- Membrana especial
- Vàlvula de càrrega de nitrogen
El dipòsit amb compressor accionat elèctricament ha de tenir a més:
- Compressor accionat per motor elèctric
- Manometre indicador
Diàmetre de la rosca de connexió:
- Dipòsit amb membrana elàstica: 3/4" ó 1"
- Dipòsit amb membrana elàstica i compressor elèctric: 1 1/2" ó 2"
Sobrepressió màxima:
- Dipòsit amb membrana elàstica: 0,5 bar
- Dipòsit amb membrana elàstica i compressor elèctric: 1,0 bar
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats empaquetades. S'han d'obturar les boques de connexió per a
impedir l'entrada de matèries estranyes, fins que es muntin.
Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents.
Emmagatzematge: En posició vertical, en llocs protegits de la intempèrie, dels impactes i les
altes temperatures.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Pàgina: 7

REFORMA CLIMA OFICINES TRIANGLE TMB FASE 1 (SALA DE MÀQUINES)

UNE 100155:2004 Climatización. Diseño y cálculo de sistemas de expansión.
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.
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BE - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
BEU -

MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ
MECÀNICA

BEU6 - MANÒMETRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BEU6U001.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Manòmetres d'esfera per a roscar.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar constituït per un mecanisme sensible a la pressió, protegit de l'exterior, amb una
esfera graduada i una agulla de lectura.
Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal·lació.
Ha d'estar protegit passivament contra la corrosió.
Material: Acer
Temperatura de servei (T): - 20°C <= T <= 60°C
Tolerància de precisió: ± 0,1 %
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetat i amb la rosca protegida.
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
Orden de 18 de noviembre de 1974 por la que se aprueba el Reglamento de Redes y Acometidas de
Combustibles Gaseosos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El manòmetre ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pressió de servei
Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents.
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 les operacions de transport des de fàbrica fins a obra, supervisió de les
tasques de càrrega i descàrrega, i emmagatzematge dels elements.
- Control d'identificació dels materials i verificació del seu dimensionat segons projecte.
- Control de les característiques dels elements en quan a qualitat de construcció,
sensibilitat, resposta i consum d'energia, en el seu cas, segons especificacions tècniques
i referències.
- Informe de recepció, incloent els resultats dels controls efectuats.
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:
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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.
____________________________________________________________________________

BE - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
BEU -

MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ
MECÀNICA

BEUB - VÀLVULES DE BUIDAT AMB ROSCA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BEUBU010.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Vàlvula per a buidat d'instal·lacions amb cos de llautó i amb connexió roscada.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per un cos de llautó amb els extrems preparats per a una unió roscada i un
element obturador.
L'accionament de la vàlvula ha de fer-se amb una clau de quadradet, que no forma part de la
vàlvula.
Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal·lació.
L'interior ha d'estar net, lliure de pols i impureses.
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 ser resistent a la corrosió.
Ha de ser resistent a les agressions del fluid que circula pel seu interior.
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
- Símbol indicador del sentit de circulació del fluid per dintre del filtre
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes, amb les boques de connexió tapades.
La clau de quadradet s'ha de subministrar amb la vàlvula.
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
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
____________________________________________________________________________
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BFQ -

AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS

BFQ1 - AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS AMB LLANA MINERAL DE VIDRE
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFQ1AG70HI4Z.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aïllament tèrmic de conduccions amb tub rígid de llana de vidre formats per fibres de vidre
aglomerades amb resines termoenduribles, amb un tall a tota la generatriu.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
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.
No patirà deformacions com a conseqüència de la temperatura ni degut a una acumulació
accidental del condensat.
Temperatures d'utilització (T): - 30°C <= T <= + 250°C
Reacció al foc segons UNE-EN 13501-1: A1L o A2L-s1,d0
Les característiques anteriors s'han de determinar segons el Reial Decret 1637/86.
Toleràncies:
- Llargària: ± 10 mm
- Diàmetre interior: ± 2 mm
- Gruix de la paret: ± 3 mm
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
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 1637/1986, de 13 de junio, por el que se declaran de obligado cumplimiento las
especificaciones técnicas de los productos de fibra de vidrio utilizados como aislantes
térmicos y su homologación por el Ministerio de Industria y Energia.
* ISO 10965:1998 Textile floor coverings -- Determination of electrical resistance
Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la
Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios.
Corrección de errores del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias ITE y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los
Edificios.
Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1751/1998,
de 31 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la Comisión Asesora para las
Instalaciones Térmicas de los Edificios
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:
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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.
____________________________________________________________________________

BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BFQ -

AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS

BFQ3 - AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS AMB ESCUMES ELASTOMÈRIQUES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFQ3VCJA,BFQ3VCPA,BFQ3VCQA,BFQ3VCSA.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aïllaments tèrmics amb escumes elastomèriques per a tubs d'aigua freda o calenta.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La superfície ha de ser llisa i a la secció s'han d'apreciar els alveols propis de l'escuma.
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.
No patirà deformacions com a conseqüència de la temperatura ni degut a una acumulació
accidental del condensat.
Llargària: 2 m
Conductivitat tèrmica a 20°C: <= 0,041 W/m K
Temperatures d'ús d'aïllaments per a tubs freds: >= 10°C
Temperatures d'ús d'aïllaments per a tubs calents: 40°C - 65°C
Reacció contra el foc (UNE 53-127): Autoextingible
Les característiques anteriors es determinaran segons el RITE "Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios".
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
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
UNE 53127:2002 Plásticos celulares. Determinación de las características de combustión de
probetas en posición horizontal sometidas a una llama pequeña.
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:
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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.
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BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BFY -

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFYQ3080,BFYQ14G7.
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.
____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG1 -

CAIXES I ARMARIS

BG1A - ARMARIS METÀL·LICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG1AU005.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Armaris metàl·lics per a servei interior o exterior, amb porta.
S'han considerat els tipus de serveis següents:
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- Interior
- Exterior
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una o dues portes.
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegida amb pintura anticorrosiva. Ha de
portar tapetes amb junt d'estanquitat per al pas de tubs i orificis per a la seva fixació.
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts.
Les frontisses de la porta han de ser interiors i l'obertura ha de ser superior a 120°.
El cos, la placa de muntatge i la tapa han de portar borns de presa de terra.
Gruix de la xapa d'acer: >= 1 mm
Si la porta té finestra, aquesta ha de ser de metacrilat transparent.
INTERIOR:
La porta ha de tenir un junt d'estanquitat que ha de garantir el grau de protecció.
Grau de protecció per a interior (UNE 20-324): >= IP-427
EXTERIOR:
La unió entre la porta i el cos s'ha de fer mitjantçant perfils adequats i amb junts
d'estanquitat que garanteixin el grau de protecció.
Grau de protecció per a exterior (UNE 20-324): >= IP-557
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
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG3 -

CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

BG31 - CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG312330,BG312630,BG3126A0,BG312690.
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
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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.
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* 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.
____________________________________________________________________________
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BG41 - INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG415A49,BG416DJ9,BG416GKN,BG416GKK.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit,
bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits,
tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols
protegits.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a control de potència (ICP)
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada
Interruptors automàtics magnetotèrmics de bastidor obert
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible.
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.
El sistema de connexió ha de ser l'indicat pel fabricant.
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de cada fase o neutre.
ICP:
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 20-317.
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un
perfil normalitzat.
Han de portar marcades les dades següents:
- La denominació ICP-M
- La intensitat nominal, en ampers (A)
- La tensió nominal, en volts (V)
- El símbol normalment acceptat per al corrent altern
- El poder de tall nominal, en ampers
- El nom del fabricant o la marca de fabrica
- La referència del tipus del fabricant
- Referència reglamentària justificativa del tipus d'aparell
- Número d'ordre de fabricació
La indicació del poder de tall ha de consistir en el seu valor, expresat en ampers, sense el
símbol A i situat a l'interior d'un rectangle.
La intensitat nominal ha de col·locar-se en xifres seguides del símbol d'amper (A).
Per a indicar la tensió nominal es poden fer servir únicament xifres.
El símbol del corrent altern ha de col·locar-se immediatament després de la indicació de
tensió nominal.
Les indicacions d'intensitat nominal i del nom del fabricant o de la marca de fàbrica han de
figurar a la part frontal de l'interruptor.
Quan sigui necessari diferenciar els borns d'alimentació i els de sortida, els primers han de
marcar-se mitjançant fletxes que tinguin la punta dirigida cap a l'interior de l'interruptor i
els altres mitjançant fletxes que tinguin la punta dirigida cap a l'exterior de l'interruptor.
Els interruptors han d'estar proveïts d'un esquema de connexions si no és evident la seva
connexió correcte. En l'esquema de connexions, els borns s'han de designar amb els símbols
corresponents.
Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar sobre
cargols, volanderes o altres parts no fixes de l'interruptor.
PIA:
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un
perfil normalitzat.
Han de complir les especificacions d'alguna o algunes de les normes següents:
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898 i UNE-EN 60947-2
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2
Els interruptors que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60898 han de portar
marcades les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca comercial
- Designació del tipus, número de catàleg o un altre número d'identificació
- Tensió assignada seguit del símbol normalment acceptat per al corrent altern
- El corrent assignat sense el símbol d'amper (A) precedit del símbol de la característica de
dispar instantània
- La freqüència assignada si l'interruptor està previst per a una sola freqüència, en hertz
(Hz)
- El poder de tall assignat en ampers, dintre d'un rectangle, sense indicació del símbol de
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les unitats
- L'esquema de connexió a menys que el mode de connexió sigui evident
- La temperatura ambient de referència si és diferent de 30ºC
- Classes de limitació d'energia, si s'aplica
La designació del corrent assignat sense el símbol d'amper (A) precedit del símbol de la
característica de dispar instantània ha de ser visible quan l'interruptor està instal·lat.
Les altres indicacions poden situar-se en el dors o en els laterals de l'interruptor.
L'esquema elèctric pot situar-se a l'interior de qualsevol envoltant que s'hagi de retirar per
a la connexió dels cables d'alimentació. No pot estar sobre una etiqueta adhesiva enganxada a
l'interruptor.
Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar sobre
cargols, volanderes o altres parts no fixes de l'interruptor.
Els interruptors que compleixen la norma UNE-EN 60947-2 han de portar marcades sobre el propi
interruptor o be sobre una o vàries plaques de característiques fixades al mateix les
indicacions següents:
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc visible quan l'interruptor està instal·lat:
- Intensitat assignada en ampers (A)
- Capacitat per al seccionament, si es el cas, amb el símbol normalitzat
- Indicació de la posició d'obertura i la de tancament
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc no necessàriament visible quan l'interruptor està
instal·lat:
- Nom del fabricant o marca de fàbrica
- Designació del tipus o del número de sèrie
- Referència a aquesta norma
- Categoria d'ús
- Tensió o tensions assignades d'ús, en volts (V)
- Valor de la freqüència assignada i/o indicació del corrent continu amb el símbol normalment
acceptat
- Poder assignat de tall de servei en curtcircuit, en kiloampers (kA)
- Poder assignat de tal últim, en kiloampers (kA)
- Intensitat assignada de curta durada admissible i curta durada corresponent per a la
categoria d'ús B
- Borns d'entrada i de sortida a menys que la seva connexió sigui indiferent
- Borns del pol neutre, si procedeix, per la lletra N
- Born de terra de protecció, si procedeix, marcat amb el símbol normalitzat
- Temperatura de referència per als disparadors tèrmics no compensats, si és diferent de 30ºC
La resta d'indicacions poden estar marcades sobre el cos del interruptor en lloc no
necessàriament visibles o be han d'especificar-se en els catàlegs o manuals del fabricant.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:
Han d'estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part
integrant de l'interruptor automàtic.
Han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2.
El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als interruptors
tipus PIA fabricats exclusivament segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2.
Els interruptors de caixa emmotllada preparats per anar muntats sobre perfils normalitzats han
de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmuntatge sobre el
perfil.
INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE BASTIDOR OBERT:
Han d'estar construïts per un bastidor de planxa d'acer galvanitzat on han d'anar muntats
l'interruptor i els accessoris.
Han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2.
El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als interruptors
tipus PIA fabricats exclusivament segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2.
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.
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de
l'interruptor.
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.
Pàgina: 17

REFORMA CLIMA OFICINES TRIANGLE TMB FASE 1 (SALA DE MÀQUINES)

ICP:
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a
63 A.
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5
a 63 A.
PIA:
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la
protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para
la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y
análogas para la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC
60947-2:2006).
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC
60947-2:2006).
INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE BASTIDOR OBERT:
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC
60947-2:2006).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la
documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les
adequades.
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o
rebutjat tot o part del material.
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació
amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte.
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que
s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:
- Resistència d'aïllament segons R.E.B.T
- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T
- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1.
Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T.
- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques
documentació fabricant
- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions.
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a
excepció de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de
dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat
Nominal. L'empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un
quadre per tipus diferent o segons criteri DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.
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BG42 - INTERRUPTORS DIFERENCIALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG42539H,BG4253JH,BG42H2LN,BG4252JK.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual.
S'han contemplat els següents tipus:
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors
automàtics magnetotèrmics
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a
interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors
automàtics magnetotèrmics
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible.
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de les fases i el neutre.
Ha de portar un dispositiu de desconnexió automàtica del tipus omnipolar i "Lliure mecanisme"
en front de corrents de defecte a terra i polsador de comprovació.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
Han d'estar construïts segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1.
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmuntatge sobre un
perfil normalitzat.
Han de portar marcades, com a mínim, les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
- La o les tensions assignades
- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a freqüències diferents de 50 Hz
- El corrent assignat
- El corrent diferencial de funcionament assignat, mesurat en ampers (A)
- El símbol S dintre d'un requadre per als aparells selectius
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig, marcat amb la lletra T
- Esquema de connexió
- Característica de funcionament en presència de corrents diferencials amb components
contínues, indicada amb els símbols normalitzats corresponents
Les marques han de trobar-se sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries plaques
senyalitzadores fixades al mateix. Han d'estar situades de manera que quedin visibles i
llegibles quan l'interruptor estigui instal·lat.
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'alimentació aquests han d'estar
clarament marcats.
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar marcats amb
la lletra N.
Les marques han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar situades sobre
cargols, volanderes o altres parts movibles de l'interruptor.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el desmuntatge sobre
un perfil normalitzat.
Ha de portar els conductors per a la connexió amb l'interruptor automàtic magnetotèrmic amb el
que ha de treballar conjuntament.
No ha de ser possible modificar les característiques de funcionament per mitjants diferents
als específicament destinats a la regulació de la intensitat diferencial residual de
funcionament assignada o la de temporització definida.
Han de complir les especificacions d'alguna de les normes següents:
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B
Els blocs diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 han de
portar marcades com a mínim les indicacions següents:
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-

El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
La o les tensions assignades
La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a treballar a freqüències
diferents a 50 Hz
- El corrent assignat en ampers, sense el símbol d'amper
- El corrent diferencial de funcionament assignat, en ampers (A)
- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig. marcat amb la lletra T
- Esquema de connexió
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues
amb els símbols normalitzats
Les marques han de trobar-se sobre el propi bloc diferencial o bé sobre una o vàries plaques
senyalitzadores fixades a l'interruptor, i aquestes marques han d'estar situades en un lloc
tal que quedin visibles i llegibles quan l'interruptor estigui instal·lat.
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'entrada i els de sortida, aquests
han d'estar clarament marcats.
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar marcats amb
la lletra N.
El marcat ha de ser indeleble, fàcilment llegible i no es pot fer sobre cargols, volanderes o
qualsevol altre part mòbil de l'interruptor.
Els bloc diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B
han de portar marcades com a mínim les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
- La intensitat diferencial residual de funcionament assignat, en ampers (A)
- Regulacions de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada, si procedeix
- Temps mínim de no resposta
- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig marcat amb la lletra T, si procedeix
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues
amb els símbols normalitzats
- La o les tensions assignades, si són diferents a les dels interruptors automàtics amb els
que estan acoblats
- Valor (o domini de valors) de la freqüència assignada si difereix de la del interruptor
automàtic
- Referència a aquesta norma
En lloc no necessàriament visible, o bé en la documentació o manuals del fabricant hi ha
d'haver l'esquema de connexió.
Les característiques del marcat han de complir les mateixes condicions que les requerides en
l'apartat anterior.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
Han d'estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part
integrant de l'interruptor automàtic.
Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B.
El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als blocs
diferencials fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B.
Els blocs diferencials de caixa emmotllada preparats per a anar muntats sobre perfils DIN
normalitzats han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el
desmuntatge sobre el perfil.
Els interruptors preparats per a anar muntats adossats a l'interruptor automàtic magnetotèrmic
han de portar els borns de connexió per a la unió amb l'interruptor.
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.
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de
l'interruptor.
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.
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INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual,
sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID).
Parte 1: Reglas generales.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 61009-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual,
con dispositivo de protección contra sobreintensidades incorporado, para usos domésticos y
análogos (AD). Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la
documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les
adequades.
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o
rebutjat tot o part del material.
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació
amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte.
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que
s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:
- Resistència d'aïllament segons R.E.B.T
- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T
- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1.
Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T.
- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques
documentació fabricant
- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions.
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a
excepció de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de
dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat
Nominal. L'empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un
quadre per tipus diferent o segons criteri DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.
____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG4 -

APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

BG47 - INTERRUPTORS MANUALS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG47UX01.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Interruptor en càrrega amb o sense indicador lluminós.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
L'element d'accionament ha de ser accessible.
El comandament ha de ser manual.
Tots els elements amb tensió han d'estar suportats per peces aïllants.
El poder de ruptura ha de ser l'indicat a l'UNE 20-353.
Els interruptors que compleixen la norma UNE-EN 60947-3 han de portar marcades sobre el propi
interruptor o be sobre una o vàries plaques de característiques fixades al mateix les
indicacions següents:
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc visible quan l'interruptor està instal·lat:
- Capacitat per al seccionament, si es el cas, amb el símbol normalitzat
- Indicació de la posició d'obertura i la de tancament
- Marcat suplementari de seccionadors
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc no necessàriament visible quan l'interruptor està
instal·lat:
- Nom del fabricant o marca de fàbrica
- Designació del tipus o del número de sèrie
- Potència assignada a la tensió assignada d'ús i categoria d'ús.
- Indicació del corrent continu amb el símbol normalment acceptat
- Per combinat de fusibles, el tipus i la corrent assignada màxima dels fusibles i la
potència disipada de l'element recanviable.
- Referència a aquesta norma
- Grau de protecció del material sota l'envolvent.
- Borns d'entrada i de sortida a menys que la seva connexió sigui indiferent
- Borns del pol neutre, si procedeix, per la lletra N
- Born de terra de protecció, si procedeix, marcat amb el símbol normalitzat
Les indicacions següents ha d'estar en la informació proporcionada pel fabricant:
- Tensió assignada d'aïllament
- Tensió assignada de resistència als impulsos per als materials aptes pel seccionament, o
quan estigui determinada.
- Grau de contaminació, si és diferent de 3
- Servei assignat
- Corrent assignada de curta durada admissible i la seva durada, si és aplicable.
- Poder assignat de tancament en curtcircuit, si és aplicable
- Corrent assignada de curtcircuit condicional, si és aplicable.
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.
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de
l'interruptor.
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 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores,
interruptores-seccionadores y combinados fusibles.
* UNE 20353-1:1989 Interruptores y conmutadores manuales para aparatos de uso doméstico y
análogos. Reglas generales.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar
documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.

la
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- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les
adequades.
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o
rebutjat tot o part del material.
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació
amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte.
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que
s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:
- Resistència d'aïllament segons R.E.B.T
- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T
- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1.
Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T.
- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques
documentació fabricant
- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions.
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a
excepció de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de
dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat
Nominal. L'empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un
quadre per tipus diferent o segons criteri DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.
____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG4 -

APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

BG4R - CONTACTORS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Contactor tripolar per a funcionar a 380 V corrent altern, 50 HZ.
S'han considerat els tipus següents:
- Contactor de categoria AC1 per a càrregues resistives
- Contactor de categoria AC3 per a motors III (rotor en tallacircuit, arrancada, desconnexió
o motor llançat)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per: un suport, cambra d'extinció, contactes principals i auxiliars, un
circuit magnètic de comandament i una envoltant.
Ha de portar associat un dispositiu de protecció tallacircuit format per fusibles o
interruptors automàtics.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible.
Ha de portar borns per l'entrada i la sortida de cada fase i del neutre si cal, així com per a
l'alimentació a la bobina i contactes auxiliars.
No han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió, excepte els borns.
Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera indeleble ha de
portar el símbol "Terra".
El tancament dels contactes ha d'estar assegurat per a totes les tensions d'alimentació del
comandament compreses entre el 85% i el 110%.
Tensió nominal circuit principal: 400 V
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Freqüència: 50 Hz
Número de pols circuit principal: 3
Condicions de funcionament:
- Temperatura de l'ambient: -5°C - 40° C
- Altitud: <= 2000 m
- Grau de protecció de l'envoltant (segons UNE 20-324): Ha de complir
- Aïllament (UNE 21-305): Ha de complir
Quan és de categoria AC3, ha de suportar fins a 8 vegades la seva intensitat màxima d'ús.
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
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 61095:1999 Contactores electromecánicos para usos domésticos y análogos.
UNE-EN 60947-3:1994 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores,
interruptores-seccionadores y combinados fusibles. (Versión oficial EN 60947-3:1992+AC:1993).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El contactor ha de portar una placa on s'indiqui de forma indeleble i ben visible les dades
següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tipus o número de sèrie
- Tensions d'ús
- Categoria d'ús i intensitats o potència assignada per a les tensions d'ús
- Freqüència
- Tipus de corrent, tensió i freqüència d'alimentació al comandament, en cas que siguin
diferents a les de les bobines
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la
documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les
adequades.
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o
rebutjat tot o part del material.
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació
amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte.
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que
s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:
- Resistència d'aïllament segons R.E.B.T
- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T
- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1.
Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T.
- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques
documentació fabricant
- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions.
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Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a
excepció de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de
dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat
Nominal. L'empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un
quadre per tipus diferent o segons criteri DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.
____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG5 -

APARELLS DE MESURA

BG51 - COMPTADORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG51UX01,BG51UX02.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aparells comptadors d'energia elèctrica.
S'han de considerar els tipus següents:
- Comptadors d'energia activa
- Comptadors d'energia reactiva
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Comptador d'inducció per a corrent altern format per:
- Sòcol-caixa de borns
- Tapa transparent de policarbonat injectat autoextingible
- Tapaborns de material aïllant premsat
- Sistema de mesura format per bobina de tensió, d'intensitat i disc rotor. Ha d'anar situat
a l'interior i fixat sobre un bastidor metàl·lic
- Bastidor de planxa d'acer per a fixar-lo al suport, situat a l'exterior
Han d'estar dissenyats i fabricats tal que no presentin perill per a les persones per
temperatura excessiva o descàrrega elèctrica.
No han de propagar foc.
Han d'anar protegits contra la corrosió i contra la penetració de sòlids, pols i aigua.
Han de ser immunes a les pertorbacions electromagnètiques i no han de generar pertorbacions
radioelèctriques.
Els tres primers elements s'han de poder precintar.
Tensions de referència: 120-230-277-400-480 V
Intensitats de base: 5-10-15-20-30-40-50 A
Freqüència: 50 Hz
Aïllament (DIN 43857): Classe II doble aïllament
Grau de protecció (UNE 20-324): IP-53X
Dimensions principals (DIN 43857): Ha de complir
COMPTADOR D'ENERGIA ACTIVA:
Precisió (UNE 21-310): classe 1 o 2
Ha de portar un mecanisme integrador de lectura a KW/h per a simple, doble o triple tarifa.
COMPTADOR D'ENERGIA REACTIVA:
Precisió (UNE 21-310): classe 3
Ha de portar un mecanisme integrador de lectura a kVA/h per a tarifa simple.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: 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
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NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE 20324:1993 Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP). (CEI
529:1989).
UNE-EN 60707:2000 Inflamabilidad de materiales sólidos no metálicos expuestos a fuentes de
llama. Lista de métodos de ensayo.
UNE 21310-2:1990 Contadores de inducción de energía eléctrica activa para corriente alterna de
clases 0,5, 1 y 2.
UNE-EN 61036:1994 Contadores estáticos de energía activa para corriente alterna (clase 1 y 2)
(versión oficial EN 61036:1992).
UNE-EN 61036:1997 Contadores estáticos de energía activa para corriente alterna (clase 1 y 2).
REACTIVA:
UNE 21310-3:1990 Contedores de inducción de energía reactiva (varhorímetros).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Ha de portar una placa exterior on s'indiquin les característiques següents:
- Marca i lloc de fabricació.
- Designació del tipus d'aparell.
- Nombre de fases i conductors del circuit al qual es pot connectar.
- Senyalització amb números romans de cada integrador i del que està en servei
- Indicació de la data del BOE en què es va publicar l'aprovació del tipus de comptador
Ha de portar una placa interior on figurin les dades següents:
- Constant del comptador.
- Tensió de referència.
- Número de sèrie i any de fabricació.
- Temps de referència.
- Classe de precissió.
- Intensitat nominal.
- Freqüència nominal en Hz.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació
amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte i la Companyia
Subministradora.
- Controlar del fabricant la generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats
per a la construcció.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament
- Verificar les característiques dels elements de mesura.
- Verificar les dimensions, homologacions i estat dels mòduls de mesura.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
- Es comprovarà la totalitat dels materials.
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.
____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG5 -

APARELLS DE MESURA

BG5A - TRANSFORMADORS D'INTENSITAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG5AC820.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Transformador

d'intensitat

per

a

aparells

de

mesura

de

corrent

altern

de

relació

de
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transformació fins a 400/5 A, 50 VA i de classe 0,5, 1 o 3.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser del tipus toroidal de diàmetre interior suficient per pas del conductor fase o
neutre.
Ha d'estar format per un primari, un secundari, born de connexió i una carcassa de plàstic
antixoc i autoextingible.
Els borns han d'estar clarament identificats i marcats.
Temperatura límit de funcionament:
+--------------------------------+
¦
¦Màxima
¦Mínima ¦
¦-------------¦---------¦--------¦
¦Exterior
¦ 40°C
¦- 25°C ¦
¦Interior
¦ 50°C
¦ - 5°C ¦
+--------------------------------+
Freqüència: 50 Hz
Altitud: <= 1000 m
Classe de precisió (UNE 21-088): 0,5, 1 o 3
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Cada transformador ha de portar marcades de forma indeleble les dades següents:
- Marca de la casa constructora
- Número de sèrie i designació del tipus
- Intensitat del primari i secundari (relació de transformació)
- Freqüència nominal
- Potència de precisió i classe de precisió
- Tensió més elevada admissible de la xarxa
- Nivell d'aïllament nominal
- Classe de material d'aïllament si és diferent de la classe A
- Intensitat tèrmica de curtcircuit
Les marques dels borns han d'identificar de forma clara e indeleble:
- Els devanats primari i secundari
- Les seccions dels devanats
- Les polaritats dels devanats
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.
UNE-EN 60044-1:2000 Transformadores de medida. Parte 1: Transformadores de intensidad.
____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW1 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGW1A000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, armaris o
centralitzacions de comptadors, i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat.
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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 d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, armaris o
centralitzacions de comptadors.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW4 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGW41000,BGW42000,BGW47000.
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
protecció.

pel

conjunt

d'accessoris

necessàris

per

al

muntatge

d'un

aparell

de

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
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BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW6 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A MECANISMES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGW6A000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Part proporcional d'accessoris per a caixes de mecanismes, per a interruptors i commutadors,
endolls, pulsadors, portafusibles, sortides de fils, plaques, marcs, reguladors d'intensitat,
transformadors d'intensitat o rellotges de tarifes horaries.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser els adequats per als mecanismes i no han
de disminuir, en cap cas, la seva qualitat i el 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 mecanisme.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

BJ - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA
CALENTA SANITÀRIA
BJM -

ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ

BJM1 - COMPTADORS D'AIGUA I ELEMENTS PER A CENTRALITZACIÓ DE LECTURES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJM12401.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Comptadors d'aigua, amb unions roscades o embridades, per a connectar a la bateria o al ramal
i equips auxiliars per a la centralització de lectures.
S'han considerat els tipus de comptadors següents:
- Comptadors d'aigua freda de funcionament mecànic amb cos de llautó, rellotgeria estanca i
transmissor magnètic
- Comptadors d'aigua freda de funcionament electrònic, amb cos de material sintètic, pantalla
digital multifunció i sistema de mesura mitjançant turbina axial i transductor electrònic
CONDICIONS GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i no ha de tenir defectes superficials, com és ara cops,
bonys, ratlles o defectes de l'acabat superficial.
COMPTADORS:
No ha de tenir cap tipus de defecte mecànic que alteri el funcionament o la qualitat de
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l'aparell, ni fuites, exsudacions, mostres de corrosió o d'altres defectes superficials.
Ha d'anar equipat amb un sistema eficaç que impedeixi l'entrada d'humitat, tant de l'interior
com de l'exterior, dins l'esfera de lectura, i també per a poder ser comprovat sense
desmuntar-lo.
Ha d'anar proveït d'una tapa protectora i una fletxa gravada de forma indeleble que indiqui la
direcció del fluid i, opcionalment, una vàlvula antiretorn a la sortida.
El comptador ha d'estar homologat i precintat.
El comptador ha d'estar fabricat amb materials d'una resistència i durabilitat adequades al ús
a que es destina. Els materials no s'han de veure afectats de manera adversa per les
variacions de temperatura de l'aigua, dintre del ventall de temperatures de treball.
Totes les parts del comptador en contacte amb l'aigua que hi circula han de fabricar-se amb
materials que són convencionalment coneguts com no-tòxics, no-contaminants i biològicament
inerts.
El comptador d'aigua complert ha d'estar fabricat amb materials resistents a la corrosió
interna i externa o que estiguin protegits per un tractament superficial adequat.
El dispositiu indicador ha de proporcionar una indicació del volum fàcilment llegible, segura
i sense ambigüitats visuals.
El volum d'aigua ha d'indicar-se en metres cúbics. El símbol m3 ha d'aparèixer en el
totalitzador o immediatament al costat del número indicat.
COMPTADOR VOLUMÈTRIC:
Ha d'estar format per un cos amb un mecanisme interior de pistó o rotatiu i un totalitzador de
lectura.
COMPTADOR DE VELOCITAT:
Ha d'estar format per un cos i una tapa.
Ha de tenir un mecanisme interior de turbina amb un tren reductor que transmeti el pas de
fluid al totalitzador.
COMPTADOR D'AIGUA ELECTRÒNIC:
Si el totalitzador pot mostrar informació addicional a la del volum d'aigua mesurat, aquesta
informació ha de mostrar-se de manera clara i sense ambigüitat del volum d'aigua mesurat.
S'ha d'incloure un element que permeti controlar l'operació correcte del display.
El comptador ha de disposar d'un indicador de l'estat de la bateria interna.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
COMPTADORS:
Subministrament: Embalat, amb les rosques protegides, dins de caixa protectora.
ELEMENTS DE CENTRALITZACIÓ DE LECTURES:
Subministrament: En caixa protectora.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
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
COMPTADORS:
Orden de 28 de diciembre de 1988 por la que se regulan los contadores de agua fría.
ELEMENTS DE CENTRALITZACIÓ DE LECTURES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN COMPTADORS:
El comptador ha d'anar marcat de manera visible e indeleble amb la següent informació com a
mínim:
- Nom o raó social del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La classe metrològica i el cabal nominal expressat en m3/h
- L'any de fabricació i el número de comptador separats inequívocament
- Una o dues sagetes que indiquin el sentit del flux
- El signe d'aprovació del model o, en el seu cas, d'aprovació del model CEE
- La pressió màxima de servei en bar, en el cas de que sigui superior a 10 bar
- La lletra H o V en el cas de que el comptador només pugui treballar en posició horitzontal
o vertical respectivament
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ELEMENTS DE CENTRALITZACIÓ DE LECTURES:
El fabricant ha de subministrar la documentació tècnica, instruccions, esquemes i plantilles
necessaris per al muntatge, connexió de l'element i el manteniment.
OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
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- Control d'identificació dels materials i verificació del seu dimensionat segons projecte.
- Contrastar entre la documentació aportada i els materials emprats.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS:
Es comprovarà globalment
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COMPTADORS:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.
____________________________________________________________________________

BK - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS
BK2 -

ELEMENTS DE MESURA, SEGURETAT, CONTROL I REGULACIÓ

BK21 - REGULADORS DE PRESSIÓ
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Reguladors de pressió per a instal·lacions de gas.
S'han considerat els tipus següents:
- Reguladors de pressió alta d'entrada i baixa i mitjana A de sortida, embridats
- Reguladors de pressió alta d'entrada i mitjana A i mitjana B de sortida, embridats
- Reguladors de pressió mitjana B d'entrada i mitjana A i baixa de sortida, roscats o
embridats
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La instal·lació ha d'anar aïllada elèctricament.
Ha de dur una fletxa indeleble que marqui el sentit de circulació del fluid.
Ha d'estar protegit passivament contra la corrosió.
S'ha de comprovar que la membrana i la K (constant de rigidesa) de la molla siguin les adients
per a les condicions de treball calculades al projecte.
Ha de dur una placa de característiques segons UNE 60670.
En els reguladors roscats, la rosca ha de ser cònica i feta a taller.
Si inclouen vàlvula d'interrupció, aquesta ha de ser:
Ha de ser estanca inclús després de succesius muntatges i desmuntatges.
Han d'estar dissenyades de manera que sigui imprescindible l'ús d'eines per a qualsevol
intervenció.
El funcionament de les peces mòbils, no ha d'estar entorpit per altres peces.
La rosca ha de seguir les indicacions de les Normes ISO 7-1 i ISO 228-1.
El dispositiu de reglatge ha de quedar precintat després del reglatge per part del personal
autoritzat.
El mecanisme de tall ha de ser separat i independent tal que sols ha d'accionar un element
obturador.
Els elastómers utilitzats han de ser resistents als lubricants i al gas.
Han de ser resistents als esforços de muntatge.
Característiques de funcionament:
Han de funcionar correctament en les següents condicions :
- En tot el rang de pressions de servei.
- Entre 0° i 60° C.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetat i amb els forats protegits.
Ha de dur gravat el nom del fabricant o el nom comercial i anirà acompanyat d'instruccions de
muntatge.
Si inclouen vàlvules d'interrupció:
El marcatge ha de ser resistent al fregament, a l'humitat i a la temperatura.
La vàlvula multifuncional ha de tenir les marques següents :
- Nom del fabricant
- Referència del tipus.
- Pmàx de servei en mbar.
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació.
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
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* DIN 3380 12.73 Reguladors de pressió de gas per a suministres de pressió fins a 100 Bar.
UNE 60670-1:2005 Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de
operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 1: Generalidades.
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de
distribución
y
utilización
de
combustibles
gaseosos
y
sus
instrucciones
técnicas
complementarias ICG01 a 11.
Decreto 2913/1973, de 26 de octubre (Industria), por el que se aprueba el Reglamento General
del Servicio público de Gases Combustibles.
Orden de 18 de noviembre de 1974 por la que se aprueba el Reglamento de Redes y Acometidas de
Combustibles Gaseosos.
PER A VÀLVULES DE DIÀMETRE <= DN50:
UNE-EN 126:2004 Valvulería multifuncional para los aparatos que utilizan combustibles
gaseosos.
____________________________________________________________________________

BK - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS
BK2 -

ELEMENTS DE MESURA, SEGURETAT, CONTROL I REGULACIÓ

BK22 - VÀLVULES DE SEGURETAT
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Vàlvules de seguretat per a instal·lacions de gas.
S'han considerat els tipus següents:
- Vàlvules de seguretat d'interrupció per a roscar o embridar
- Vàlvules de seguretat de fuita per a roscar
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal·lació.
Ha de ser estanca inclús després de succesius muntatges i desmuntatges.
Han d'estar dissenyades de manera que sigui imprescindible l'ús d'eines per a qualsevol
intervenció.
El funcionament de les peces mòbils, no ha d'estar entorpit per altres peces.
Ha d'estar protegit passivament contra la corrosió.
Ha de dur una fletxa indeleble que marqui el sentit de circulació del fluid.
S'ha de comprovar que la pressió de tarat calculada al projecte estigui compresa dins del camp
de pressions de treball de la vàlvula.
Ha de dur una placa de característiques segons DIN 3381.
La rosca ha de seguir les indicacions de les Normes ISO 7-1 i ISO 228-1.
VÀLVULES D'INTERRUPCIÓ:
Ha d'incorporar un mecanisme d'interrupció de seguretat per mitjà de molla.
El mecanisme de tall ha de ser separat i independent tal que sols ha d'accionar un element
obturador.
Els elastómers utilitzats han de ser resistents als lubricants i al gas.
Han de ser resistents als esforços de muntatge.
Característiques de funcionament:
Han de funcionar correctament en les següents condicions :
- En tot el rang de pressions de servei.
- Entre 0° i 60° C.
VÀLVULES DE FUITA:
Ha d'incorporar un mecanisme d'interrupció de seguretat per mitjà de molla i membrana.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetat i amb els forats protegits.
Ha de dur gravat el nom del fabricant o el nom comercial i anirà acompanyat d'instruccions de
muntatge.
El marcatge ha de ser resistent al fregament, a l'humitat i a la temperatura.
La vàlvula multifuncional ha de tenir les marques següents :
- Nom del fabricant
- Referència del tipus.
- Pmàx de servei en mbar.
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
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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 3381 06.84 Aparells de seguretat per el suministrament de gas en instal.lacions que
treballin amb pressions de fins a 100 Bar. Reguladors de pressió i aparells amb tancament de
seguretat.
Orden de 18 de noviembre de 1974 por la que se aprueba el Reglamento de Redes y Acometidas de
Combustibles Gaseosos.
Decreto 2913/1973, de 26 de octubre (Industria), por el que se aprueba el Reglamento General
del Servicio público de Gases Combustibles.
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de
distribución
y
utilización
de
combustibles
gaseosos
y
sus
instrucciones
técnicas
complementarias ICG01 a 11.
UNE-EN 126:2004 Valvulería multifuncional para los aparatos que utilizan combustibles
gaseosos.
____________________________________________________________________________

BK - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS
BK2 -

ELEMENTS DE MESURA, SEGURETAT, CONTROL I REGULACIÓ

BK25 - MANÒMETRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BK25A230.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Manòmetres d'esfera per a roscar.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar constituït per un mecanisme sensible a la pressió, protegit de l'exterior, amb una
esfera graduada i una agulla de lectura.
Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal·lació.
Ha d'estar protegit passivament contra la corrosió.
Material: Acer
Temperatura de servei (T): - 20°C <= T <= 60°C
Tolerància de precisió: ± 0,1 %
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetat i amb la rosca protegida.
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
Orden de 18 de noviembre de 1974 por la que se aprueba el Reglamento de Redes y Acometidas de
Combustibles Gaseosos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El manòmetre ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pressió de servei
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Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents.
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 les operacions de transport des de fàbrica fins a obra, supervisió de les
tasques de càrrega i descàrrega, i emmagatzematge dels elements.
- Control d'identificació dels materials i verificació del seu dimensionat segons projecte.
- Control de les característiques dels elements en quan a qualitat de construcció,
sensibilitat, resposta i consum d'energia, en el seu cas, segons especificacions tècniques
i referències.
- Informe de recepció, incloent els resultats dels controls efectuats.
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.
____________________________________________________________________________

BN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
BN8 -

VÀLVULES DE RETENCIÓ

BN81 - VÀLVULES DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB ROSCA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BN811660.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Vàlvules de retenció de clapeta de bronze, de 10 i 16 bar de pressió nominal i connexió per
rosca.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per:
- Cos amb les connexions roscades interiorment
- Sistema de tancament en forma de disc basculant sobre un eix, que es tanca per acció de la
gravetat
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball i una sageta indicant el sentit de
circulació del fluid.
Pressió de prova segons pressió nominal:
- Pressió nominal 10 bar: >= 15 bar
- Pressió nominal 16 bar: >= 24 bar
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.
Les rosques han de portar protectors de plàstic.
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
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
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BN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
BN8 -

VÀLVULES DE RETENCIÓ

BN83 - VÀLVULES DE RETENCIÓ DE CLAPETA I DE DISC PER A MUNTAR ENTRE BRIDES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BN8383E0,BN83A3E0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Vàlvules de retenció de disc i de disc partit (doble clapeta) per a muntar entre brides.
S'han considerat els tipus de vàlvules següents:
- Vàlvules de disc senzill de desplaçament axial
- Vàlvules de disc partit o doble clapeta, de desplaçament oscil·lant
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La vàlvula de disc senzill i desplaçament axial ha d'estar formada per:
- Cos d'acer inoxidable amb el sistema de guiatge del disc i preparat per a muntar entre
brides
- Sistema de tancament per disc d'acer inoxidable
- Molla amb força predeterminada per a actuar sobre el disc
La vàlvula de retenció de disc partit o de doble clapeta ha d'estar formada per:
- Cos de fosa grisa preparat per a anar muntat entre brides
- Clapetes d'acer inoxidable
- Junts de tancament d'EPDM
- Eix d'acer inoxidable
- Molla d'acer inoxidable, amb força predeterminada, que actua sobre el sistema de doble
clapeta
Ha de tenir, gravades al cos, les dades següents:
- Diàmetre nominal
- Pressió nominal
- Material
- Marca comercial
- Fletxa sentit circulació fluid
Pressió de prova segons pressió nominal:
- Pressió nominal 10 bar: >= 15 bar
- Pressió nominal 16 bar: >= 24 bar
Material del tancament: Acer inoxidable ferrític
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, empaquetades 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
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

BN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
BNE -

FILTRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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BNE14300,BNE2A300,BNE2D300,BNE2E300,BNE2F300.
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.
____________________________________________________________________________

BN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
BNF -

VÀLVULES PER A INSTAL·LACIONS D'ACS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BNF51321.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Vàlvula per a buidat d'instal·lacions amb cos de llautó i amb connexió roscada.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per un cos de llautó amb els extrems preparats per a una unió roscada i un
element obturador.
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L'accionament de la vàlvula ha de fer-se amb una clau de quadradet, que no forma part de la
vàlvula.
Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal·lació.
L'interior ha d'estar net, lliure de pols i impureses.
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 ser resistent a la corrosió.
Ha de ser resistent a les agressions del fluid que circula pel seu interior.
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
- Símbol indicador del sentit de circulació del fluid per dintre del filtre
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes, amb les boques de connexió tapades.
La clau de quadradet s'ha de subministrar amb la vàlvula.
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
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
____________________________________________________________________________
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E-

PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ

EE - INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
EE2 - CALDERES
EE21 - CALDERES PER A COMBUSTIBLES FLUIDS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EE21UX02.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Calderes, grups tèrmics i unitats tèrmiques de fosa o de planxa d'acer col·locades.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Sobre el paviment
- Sobre bancada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Calderes sobre el paviment:
- Col·locació de la caldera recolzada sobre el terra
- Col·locació del cremador
- Connexió als tubs dels diferents serveis
- Prova de servei.
Calderes sobre bancada:
- Col·locació de la caldera sobre planxes metàl·liques damunt la bancada
- Col·locació del cremador
- Connexió als tubs dels diferents serveis
- Prova de servei
A més, en la unitat tèrmica:
- connexió amb els circuits hidràulics
CONDICIONS GENERALS:
Un cop situada en el seu emplaçament han de quedar connectats als diferents serveis, de manera
que els tubs respectius no produeixin esforços a la connexió de la caldera.
El broc de sortida de la vàlvula de seguretat ha d'abocar just a la bonera, de manera que se'n
vegi fàcilment el vessament.
Si l'electrovàlvula d'entrada de combustible no té cap sistema manual auxiliar d'interrupció,
cal incorporar una vàlvula manual d'interrupció a la línia d'arribada de combustible, a prop
de la seva connexió a la caldera.
Al voltant de la caldera cal deixar uns espais lliures per a facilitar els futurs treballs de
manteniment i neteja.
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: ± 20 mm
- Aplomat: <= 5%
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 paviment de recolzament de la caldera, i en el seu cas de la bancada, ha de ser de material
incombustible, impermeable, ha d'estar anivellat i ha d'haver-hi instal·lada una bonera
sifònica.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Les connexions enroscades o embridades han d'anar segellades amb cinta o junt d'estanquitat,
respectivament.
Un cop connectat el motor elèctric, cal fer una prova del sentit de gir.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible d'acord amb la del cremador.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e
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instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de
distribución
y
utilización
de
combustibles
gaseosos
y
sus
instrucciones
técnicas
complementarias ICG01 a 11.
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.
- Comprovació de la correcta execució del muntatge; que els equips i materials instal·lats es
corresponen amb els especificats al projecte i els contractats amb l'empresa instal·ladora.
- Control dels elements següents:
- Caldera
- Comprovació de l'accessibilitat, emplaçament dels equips per al manteniment i
reparació
- Comprovació de les condicions generals que han de complir les calderes
- Comprovació dels aparells de control i mesura: Termòmetres,
hidròmetres, piròstats,
etc.
- Control funcionament equips de control i mesura.
- Verificació presència d'elements de seguretat, requerits segons tipus de caldera
- Control funcionament de tots els elements de seguretat
- Verificació taratge de vàlvules de seguretat.
- Cremador
- Comprovació de les condicions generals que han de complir els cremadors.
- Registre del Ministeri d'Indústria
- Verificar el control autonòmic del cremador
- Identificació
- Comprovació dels elements de seguretat, presència i funcionament en cremadors de
combustible líquid:
- Control de flama
- Dispositius de pre-escombratge quan no hi hagi flama permanent
- Tall combustible per tall de llum
- Comprovació dels elements de seguretat, presència i funcionament en cremadors de
combustibles gasosos
- Comprovació dels elements de seguretat, presència i funcionament en cremadors de
combustible
- Control de flama
- Dispositiu d'escombrada prèvia quan no hi hagi flama permanent
- Pressòstat de mínima del gas
- Tall de combustible per falta d'aire i tall de llum
- Verificar el no accionament automàtic quan es talla el combustible per motius de
seguretat.
- Verificar la regulació del cremador segons la taula 2.4.1.1 del RITE.
- Local d'ubicació de les calderes:
- S'han de comprovar les condicions del local establertes segons RITE.
- Accessos: S'han de verificar segons Codi Tècnic Edificació DB-SI.
- S'ha de verificar la presència d'un desguàs, d'il·luminació suficient i protecció
contra incendis segons Codi Tècnic Edificació .
- S'ha de verificar la presència de cartells indicadors
- S'ha de verificar la instal·lació. Interruptor de tall subministrament elèctric
general de la sala des de l'exterior
- S'ha de verificar la ventilació de la sala de calderes
- A instal·lacions amb combustible gasós s'ha de verificar el que s'exposa en la norma
UNE 60.601 i UNE 60.670 per instal·lacions de calderes de gas per a calefacció i/o
aigua calenta sanitària de potència superior a 70 kW.
- Especialment característiques de la sala i instal·lació de gas a la sala de calderes.
- Un cop finalitzada la instal·lació s'han de realitzar les proves específiques
previstes al RITE.
- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de consumidors i
usuaris.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de controlar tots els equips de calderes, cremadors i la sala on estan ubicats,
especialment en instal·lacions subjectes a una posterior legalització.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Certificat de posta en marxa de fabricant
- Manteniment de la instal·lació segons RITE
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i detecció d'anomalies s'ha de procedir a la reparació o a la
substitució total o parcial dels equips.
____________________________________________________________________________

EE - INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
EEH -

PLANTES DE REFREDAMENT D'AIGUA I BOMBA DE CALOR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EEH1UX01.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Plantes refredadores d'aigua o bomba de calor muntades sobre bancada.
S'han considerat els següents tipus d'aparells:
- Plantes refredadores d'aigua o bomba de calor condensades per aire, amb ventiladors axials
o centrífugs, equipades amb compressor hermètic rotatiu o alternatiu
- Plantes refredadores d'aigua o bomba de calor condensades per aire, amb ventiladors axials
o centrífugs, equipades amb compressor semihermètic alternatiu o de cargol
- Plantes refredadores d'aigua o bomba de calor condensades per aigua equipades amb
compressor hermètic rotatiu o alternatiu
- Plantes refredadores d'aigua o bomba de calor condensades per aigua equipades amb
compressor semihermètic alternatiu o de cargol
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la unitat d'obra
- Fixació de l'aparell a la bancada
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Connexió al circuit de control
- Connexió dels tubs del circuit d'aigua
- Connexió a la xarxa de drenatge
- Posada en marxa del equip
- Prova de servei
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, 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 fixada sòlidament a l'estructura de suport pels punts previstos a la documentació
tècnica del fabricant i amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. No s'han de
transmetre vibracions ni sorolls a l'estructura de suport.
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.
Els elements de mesura, control, protecció i maniobra s'han d'instal·lar en llocs visibles i
fàcilment accessibles, sense necessitat de desmuntar cap part de la instal·lació,
particularment quan compleixin funcions de seguretat.
Els equips que necessitin operacions periòdiques de manteniment han de situar-se en
emplaçaments que permetin la plena accessibilitat de totes les seves parts, atenent als
requeriments mínims més exigents entre els marcats per la reglamentació vigent i les
recomanacions del fabricant.
Per aquells equips proveïts d'elements que per una o altre raó hagin de quedar ocults, s'ha de
preveure un sistema de fàcil accés per mitjà de portes, mampares, pannells o altres elements.
La situació exacte d'aquests elements d'accés ha de ser indicada durant la fase de muntatge i
quedarà reflectida en els plànols finals de la instal·lació.
Les parts mòbils de l'aparell, com ara ventiladors i comportes, s'han de poder moure
lliurement sense entrar en contacte amb elements de l'obra, el conducte o la pròpia
instal·lació.
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.
La instal·lació elèctrica de potència i la de control no poden anar sota el mateix conducte.
En cas d'anar muntada sota una canal, aleshores han d'anar en compartiments diferents.
Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió.
No ha de ser possible el contacte accidental amb les parts elèctricament actives un cop
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acabades les feines de muntatge.
Els cables elèctrics han de quedar subjectats per la coberta a la carcassa de la caixa de
connexions o de l'aparell, de manera que no es transmetin esforços a la connexió elèctrica.
Els conductors de fase, el neutre i el de protecció, han de quedar rígidament fixats
mitjançant pressió de cargol als borns de connexió.
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs, canals
o cables) i els components de l'equip.
Els cables elèctrics han d'entrar als aparells pels punts previstos pel fabricant.
Les connexions dels equips i aparells a les canonades ha d'estar feta de manera que entre la
canonada i l'aparell no es transmeti cap esforç, degut al propi pes i les vibracions.
Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas
de reparació o substitució.
Els aparells han de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o
sorolls inacceptables.
La prova de servei ha d'estar feta.
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.
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'aparell.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les
especificades al projecte.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents
subministraments.
Les connexions de la instal·lació frigorífica i les connexions de desguàs han de ser
estanques. Han d'anar segellades amb el sistema d'estanquitat aprovat pel fabricant.
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les
rebabes que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el
sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les dues parts de les unions s'ha d'interposar el
material necessari per a l'obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i
pressió de servei.
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva
unió.
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, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
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 dels equips a l'obra.
- Comprovació de la correcta execució del muntatge; que els equips i materials instal·lats es
corresponen amb els especificats al projecte i els contractats amb l'empresa instal·ladora.
- Comprovació de la correcta ubicació dels elements absorbents de vibracions segons
indicacions del fabricant.
- Comprovació de la correcta conducció dels ventiladors
- Comprovació de la situació de l'element en quan a la seva accessibilitat i distància
respecte altres elements segons projecte i especificació dels fabricants.
- Verificació que hi ha instal·lats dispositius de control i protecció:
- Dispositius de seguretat de pressió, pressòstats d'alta i baixa
- Protecció tèrmica dels motors
- Protecció contra el gel
- Interruptor de flux
- Control de capacitat de líquid refrigerant
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- Relè de retard de temps
- Verificació i amidament de característiques de funcionament dels equips: pressions,
temperatura, potència elèctrica consumida, cabals d'aigua i pèrdua de càrrega en
evaporadors.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de controlar totes les plantes refredadores i bombes de calor.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Control del nivell sonor. Estudi acústic.
- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE.
- Certificat de posta en marxa de fabricant
- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de consumidors i
usuaris.
- Manteniment de la instal·lació segons RITE
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. 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.
____________________________________________________________________________

EE - INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
EEU -

MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ
MECÀNICA

EEU1 - PURGADORS AUTOMÀTICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EEU11113.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Purgadors de llautó de posició vertical amb connexió per rosca instal·lats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació del tub que ha de rebre el purgador amb mini, estopa o pasta i cintes
- Roscat del purgador al tub
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar situat a la posició reflectida a la DT, tant pel que fa a la situació espacial, com
a la posició dins de l'esquema.
S'ha d'instal·lar el circuit d'anada, 1,5 m per sobre de l'última derivació.
Ha de ser estanc a la pressió i temperatura de treball.
Ha d'estar proveit d'un recipient de desguàs connectat a la xarxa de sanejament.
Si el tub al que es connecta és d'acer, el junt d'estanquitat s'ha de fer amb mini i estopa,
pastes o cinta.
Si el tub al que es connecta és de coure, es disposarà una peça especial de llautó roscada al
purgador i soldada per capilaritat al tub de coure.
El seu eix principal ha de ser vertical.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell: ± 10 mm
- Verticalitat: ± 2 mm/10 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell
especificades al projecte.

corresponguin

a

les

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
* Orden de 16 de mayo de 1975 por la que se aprueba la norma tecnológica de la edificación
NTE-ICR/1975, «Instalaciones de climatización: Radiación».
* Orden de 26 de septiembre de 1973 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IFC/1973,
«Instalaciones de fontanería: Agua caliente».
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EE - INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
EEU -

MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ
MECÀNICA

EEU4 - DIPOSITS D'EXPANSIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EEU4U030.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Instal·lació de dipòsits d'expansió tancats, de planxa d'acer i membrana elàstica, de fins a
1,4 m3 de capacitat, amb connexions roscades de 3/4", 1", 1" 1/2 i 2"
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de l'interior dels conductes de connexió
- Replanteig de la posició de l'element
- Col·locació i fixació del dipòsit
- Connexió al conducte
- Prova d'estanquitat
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
El dipòsit ha de quedar col·locat en el circuit de retorn.
El diàmetre interior de la canonada de connexió al dipòsit ha de ser com a mínim de 20 mm.
Entre el generador de calor i el dipòsit d'expansió no hi ha d'haver cap accessori o element
que pugui interrompre o tallar el pas de l'aigua.
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a la localització en l'esquema de la
instal·lació.
El dipòsit ha de quedar anivellat i aplomat.
En el circuit hi ha d'haver una vàlvula de seguretat incorporada, tarada de manera que la
sobrepressió en el dipòsit d'expansió, mai sigui superior a 0,5 bar.
En el circuit hi ha d'haver un manòmetre.
La instal·lació haurà d'estar protegida contra congelacions en cas de glaçada.
El dipòsit d'expansió ha de suportar un mínim de 300 kPa sense que s'apreciïn fugues o
deformacions.
La capacitat del dipòsit ha de ser suficient per absorbir la variació del volum d'aigua de la
instal·lació, al sobrepassar en 4 ºC la temperatura de treball.
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui
instal·lar i manipular.
Distància als paraments laterals: >= 15 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat (posició vertical): ± 5 mm
- Horitzontalitat (posició horitzontal): ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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.
S'ha de protegir la membrana de possibles excessos de temperatura.
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.
Abans de la instal·lació del dipòsit s'ha de netejar l'interior del tub.
La llargària del conducte de connexió ha de ser suficient com per fer possible el roscat de
les unions.
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Ha de quedar instal·lat en una posició tal que en ús no es puguin crear bosses d'aire al
conducte.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
____________________________________________________________________________

EE - INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
EEU -

MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ
MECÀNICA

EEU6 - MANÒMETRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EEU6U001,EEU6A230.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Manòmetres d'esfera instal·lats roscats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i fixació de l'aparell a la canonada
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'anar connectat a la xarxa.
La pressió efectiva màxima de la instal·lació ha d'estar senyalada en l'escala del manòmetre i
indicada de manera visible.
Ha d'estar instal·lat en un lloc accessible, visible i ventilat, de manera que quedi ben fixat
i el seu funcionament sigui el correcte.
El manòmetre ha d'estar instal·lat de forma que pugui deixar-se fora de servei i fer la seva
substitució amb l'equip funcionant.
La unió amb la canonada ha de ser estanca a la pressió de prova.
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema de la
instal·lació.
Ha de portar indicat els valors entre els quals normalment han d'estar els valors per ell
mesurats.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar feta la prova de la instal·lació, amb el manòmetre funcionant.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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.
El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada 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.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
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Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En
qualsevol altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Proves finals globals a tota la instal·lació:
- Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels equips
als que estan instal·lats els elements de regulació, calderes, climatitzadors, fan-coils,
etc.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. 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.
____________________________________________________________________________

EF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
EFM -

ACCESSORIS DE MUNTATGE

EFM2 - MANIGUETS ANTIVIBRATORIS FLEXIBLES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EFM28A30,EFM28D30,EFM28F30.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Maniguets antivibratoris col·locats
S'han considerat els tipus d'unitat
- Maniguet antivibratori flexible
capil·laritat.
- Maniguet antivibratori de cautxú
- Maniguet antivibratori de cautxú

entre les canonades i els equips.
d'obra següents:
d'acer inoxidable, col·locat superficialment i soldat per
EPDM col·locat superficialment i amb els extrems roscats
EPDM col·locat superficialment i amb els extrems embridats

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions i soldadures necessàries
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, restes de soldadura, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Les unions han de ser estanques.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.
La distància entre el maniguet i els elements que l'envolten ha de ser suficient per
permetre'n el muntatge i el desmuntatge.
Els eixos del maniguet 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 canonada no ha de descansar sobre el maniguet.
La presència del maniguet no ha de provocar alteracions apreciables en el règim hidràulic de
la canonada.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
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.
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.
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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, mesurada 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.
____________________________________________________________________________

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG1 -

CAIXES I ARMARIS

EG1A - ARMARIS METÀL·LICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG1AU005.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Armaris amb porta o tapa, encastats, muntats superficialment o fixats a columna.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellament
CONDICIONS GENERALS:
L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament o a la columna per un mínim de quatre
punts. La columna ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
Quan tenen tapa, aquesta ha d'encaixar perfectament en el cos de l'armari.
L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Quan es col·loca fixat a columna, aquesta ha de complir les especificacions fixades al seu
plec de condicions.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada 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.
____________________________________________________________________________

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG3 -

CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

EG31 - CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV
Pàgina: 46

REFORMA CLIMA OFICINES TRIANGLE TMB FASE 1 (SALA DE MÀQUINES)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG312336,EG312636,EG3126A6,EG312696.
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
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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:
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-

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.
____________________________________________________________________________

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG4 -

APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

EG41 - INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG415A49,EG416DJ9,EG416GKN,EG416GKK.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit,
bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits,
tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols
protegits.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a control de potència (ICP)
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas
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.
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una
caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació
disposat per a tal fi.
Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior
d'una caixa també aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats
a tal fi pel fabricant.
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.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
ICP:
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Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable.
Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació individual.
PIA:
En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit.
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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada 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
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
ICP:
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a
63 A.
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5
a 63 A.
PIA:
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la
protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para
la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y
análogas para la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
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.
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 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.
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- 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.
____________________________________________________________________________

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG4 -

APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

EG42 - INTERRUPTORS DIFERENCIALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG42539H,EG4253JH,EG42H2LN,EG4252JK.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual.
S'han contemplat els següents tipus:
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors
automàtics magnetotèrmics
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a
interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors
automàtics magnetotèrmics
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas
CONDICIONS GENERALS:
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.
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
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condicions del paràmetre exigides en la DT.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
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.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que
formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a
fer les connexions.
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.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que
formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a
fer les connexions.
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una
caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació
disposat per a tal fi.
Quan es col·loca adossat a l'interruptor automàtic, la unió entre ambdós ha d'estar feta amb
els borns de connexió que incorpora el mateix bloc diferencial.
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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada 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
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual,
sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID).
Parte 1: Reglas generales.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual,
sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID).
Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
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
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- 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 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.
____________________________________________________________________________

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG4 -

APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

EG47 - INTERRUPTORS MANUALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG47UX01.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Interruptor en càrrega amb o sense indicador lluminós.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas
CONDICIONS GENERALS:
L'interruptor instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de quedar anivellat i a la posició i l'alçària previstes al projecte o especificades per la
DF
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de
connexió.
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una
caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació
disposat per a tal fi.
Ha de quedar connectat correctament als conductors de fase i al neutre de la derivació.
Les connexions s'han de fer per pressió de vis.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals
exigides en les normes.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: La mateixa que l'exigida al quadre
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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada 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.
UNE-EN 60947-3:2009 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores,
interruptores-seccionadores y combinados fusibles.
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.
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat 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.
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.
____________________________________________________________________________

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG4 -

APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

EG4R - CONTACTORS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Contactor unipolar, bipolar, tripolar o tetrapolar i muntat a pressió o amb cargols.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Fixació i connexió de l'aparell
- Prova de servei
- 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.
La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa
referència a l'esquema com al lay-out.
Quan es col·loca muntat a pressió, ha d'estar muntat a pressió sobre un perfil DIN simètric a
l'interior d'una caixa o armari.
Quan es col·loca muntat amb cargols, ha de quedar fixat sòlidament per dos punts a la placa de
la base del quadre mitjançant visos.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat: ± 2 mm
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
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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 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, mesurada 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.
UNE-EN 61095:1999 Contactores electromecánicos para usos domésticos y análogos.
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 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.
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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.
____________________________________________________________________________

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG5 -

APARELLS DE MESURA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG513160,EG513210,EG5AC822.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Aparells de mesura col·locats superficialment o instal·lats en un armari.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Comptadors monofàsics o trifàsics muntats superficialment.
- Transformador d'intensitat per a aparells de mesura muntat superficialment.
- Amperímetre de ferro mòbil de corrent altern, muntat en un armari.
- Fasímetre d'inducció o electrònic, muntat en un armari.
- Freqüencímetre de làmina vibrant o d'agulla d'escala, encastat a l'armari.
- Rellotge per a tarifes horàries, amb dos contactes per canvi a triple tarifa, muntat
superficialment.
- Vatímetre electrodinàmic monofàsic o trifàsic d'energia activa o reactiva, encastat en un
armari.
- Voltímetre de ferro mòbil o de valor nominal, de corrent altern, muntat en un armari.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
El transformador ha de quedar fixat sòlidament per dos punts a la placa de la base del quadre
mitjançant visos.
L'aparell instal·lat en un armari, ha de quedar subjectat sòlidament per mitjà de la seva
fixació posterior a l'orifici de l'armari.
El transformador d'intensitat, ha d'anar connectat a un aparell de mesura adecuat segons les
especificacions del projecte.
Ha de quedar connectat als borns de manera que s'asseguri un contacte eficaç i durable.
La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa
referència a l'esquema com al lay-out.
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat: ± 2 mm
COMPTADOR:
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Individual
- Concentrada
Ha de quedar fixat sòlidament per tres punts a la placa base de la caixa o armari mitjançant
visos.
Els comptadors han d'estar protegits mitjançant dispositius (tapes, etc.) que impedeixin la
seva manipulació.
En cas de col·locació de forma individual el comptador ha de quedar muntat a una alçària
mínima de 150 cm i una màxima de 180 cm.
En cas de col·locació de forma concentrada el comptador ha de quedar muntat a una alçària
mínima de 50 cm i una màxima de 180 cm.
Davant del comptador ha de quedar un espai lliure de 110 cm com a mínim.
RELLOTGE PER A TARIFES HORARIES:
Ha de quedar fixat sòlidament per tres punts a la placa base de la caixa o armari mitjançant
visos.
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Els rellotges han d'estar protegits mitjançant dispositius (tapes, etc.) que impedeixen la
seva manipulació.
Els rellotges per a tarifes horàries han d'estar situats junt al comptador sobre el qual
actuen.
TRANSFORMADOR:
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
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 del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
La manipulació dels transformadors s'ha de fer sense tensió.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).
AMPERÍMETRE, FASÍMETRE, FREQÜENCÍMETRE, VATÍMETRE O VOLTÍMETRE:
Durant el muntatge s'ha de tenir especial cura amb el vidre de l'instrument i que la seva
col·locació no alteri les característiques de l'element indicador.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada 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
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
TRANSFORMADOR:
UNE-EN 60044-1:2000 Transformadores de medida. Parte 1: Transformadores de intensidad.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificar la correcta ubicació i instal·lació de l'escomesa segons prescripcions de la
companyia subministradora.
- Verificar la correcta ubicació i fixació de la CGP
- Verificar els següents elements de la línia general d'alimentació :
- Secció dels conductors
- Tipus de conductors (coure amb aïllament 0,6/1 kV)
- Calibre i naturalesa dels conductes
- Resistència al foc dels conductes o safates emprats en la canalització
- Verificar (si existeix) la correcta instal·lació de la línia repartidora
- Verificar la correcta ubicació, fixació i acoblament dels mòduls de protecció i mesura.
- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.
- Verificar la correcta execució de les connexions dels circuits.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats
d'acord amb el que s'especifica a continuació i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs:
- Resistència d'aïllament (REBT)
- Rigidesa dielèctrica (REBT)
- Funcionament interruptor automàtic (REBT-COMPANYIA)
- Funcionament interruptor diferencial (si existeix en aquest quadre) (REBT, UNE-EN
61008-1)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COMPTADORS:
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.
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____________________________________________________________________________

EK - INSTAL·LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS
EK2 -

ELEMENTS DE MESURA, SEGURETAT, CONTROL I REGULACIÓ

EK21 - REGULADORS DE PRESSIÓ
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reguladors de pressió muntats entre tubs.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb connexions roscades
- Amb connexions embridades
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Connexió a la xarxa de subministrament i distribució
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La instal·lació ha d'estar feta segons les recomanacions de la companyia subministradora, en
lloc accessible, ventilat, i evitant el seu deteriorament.
Ha de quedar correctament connectat a la xarxa de subministrament i distribució.
La unió amb la canonada ha de ser estanca a la pressió de prova.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
La seva col·locació ha de ser vertical o horitzontal.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 50 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de netejar l'interior dels broquets d'empalmament a la xarxa.
REGULADORS ROSCATS:
S'ha de comprovar que les rosques estiguin en bon estat.
REGULADORS EMBRIDATS:
S'ha de comprovar que les brides, junts i cargols estiguin en bones condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de
distribución
y
utilización
de
combustibles
gaseosos
y
sus
instrucciones
técnicas
complementarias ICG01 a 11.
UNE 60670-1:2005 Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de
operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 1: Generalidades.
Decreto 2913/1973, de 26 de octubre (Industria), por el que se aprueba el Reglamento General
del Servicio público de Gases Combustibles.
____________________________________________________________________________

EK - INSTAL·LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS
EK2 -

ELEMENTS DE MESURA, SEGURETAT, CONTROL I REGULACIÓ

EK22 - VÀLVULES DE SEGURETAT
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge de vàlvula de seguretat per a instal·lacions de gas.
S'han considerat els tipus següents:
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- Vàlvules de seguretat d'interrupció muntades entre tubs, roscades o embridades
- Vàlvules de seguretat de fuita muntades entre tubs, roscades
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Connexió a la xarxa de subministrament i distribució
- Prova d'estanquitat
- Tarat de l'aparell
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La instal·lació ha d'estar feta segons les recomanacions de la companyia subministradora, en
lloc accessible, ventilat, i evitant el seu deteriorament.
Ha de quedar correctament connectat a la xarxa de subministrament i distribució.
La unió amb la canonada ha de ser estanca a la pressió de prova.
Una vegada instal·lada i feta la prova de la instal·lació s'ha de tarar a la seva pressió
d'engegada i cal comprovar que el seu funcionament sigui el correcte.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 50 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de netejar l'interior dels broquets d'empalmament a la xarxa.
VÀLVULES ROSCADES:
S'ha de comprovar que les rosques estiguin en bon estat.
VÀLVULES EMBRIDADES:
S'ha de comprovar que les brides, junts i cargols estiguin en bones condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de
distribución
y
utilización
de
combustibles
gaseosos
y
sus
instrucciones
técnicas
complementarias ICG01 a 11.
UNE 60670-1:2005 Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de
operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 1: Generalidades.
Decreto 2913/1973, de 26 de octubre (Industria), por el que se aprueba el Reglamento General
del Servicio público de Gases Combustibles.
____________________________________________________________________________

EN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
EN4 -

VÀLVULES DE PAPALLONA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EN4226A4,EN4226D4,EN4226E4,EN4226F4,EN4226G4.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Vàlvules de papallona concèntriques, biexcèntriques, manuals o motoritzades, muntades entre
brides o embridades.
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 del interior i extrems del tub i de les vàlvules.
- Preparació de les unions amb elements d'estanqueitat.
- Connexió de la vàlvula a la xarxa.
- En el cas de vàlvules motoritzades connexió a la xarxa elèctrica.
- Prova de servei.
CONDICIONS GENERALS:
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible.
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Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de
manteniment de les diferents parts.
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la
pressió de treball.
El pes de la canonada no ha de descansar sobre la vàlvula.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
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 SUPERFICIALMENT:
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla
horitzontal.
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.
MUNTADES EN PERICÓ:
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el
centre del pericó.
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar
el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.
En el cas de vàlvules embridades, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser
la necesaria perque es puguin col·locar i treure tots els cargols de les brides.
VÀLVULA AMB MOTOR:
S'ha de connectar la vàlvula a xarxa corresponent i el motor a la xarxa elèctrica.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del
fabricant i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces.
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la
impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems
estan ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió.
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè
arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el
netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.
VÀLVULA AMB MOTOR:
La connexió de l'actuador ha de realitzar-se amb la xarxa elèctrica fora de servei.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada 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.
VÀLVULA AMB MOTOR:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
____________________________________________________________________________

EN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
ENE -

FILTRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
ENE2A304,ENE2D304,ENE2E304,ENE2F304.
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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 canonada
- 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 canonada 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, mesurada 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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K-

PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI

KF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUÏDS
KFQ -

AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
KFQ3VCJL,KFQ3VCPL,KFQ3VCQL,KFQ3VCSL,KFQ1AG72HI4Z.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació d'aïllament tèrmic de conduccions.
S'han considerat els materials següents:
- Tubs rígids de llana de vidre aglomerada amb resines termoestables oberts per una
generatriu
- Tubs amb escumes elastomèriques
- Tub flexible de polietilè expandit i obert per una generatriu
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un
llocs fàcilment accessibles (muntants, 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 sobre trams rectes (sala de
calderes, escalfadors, etc.)
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
S'ha de col·locar en contacte continuat amb tota la superfície del tub, sense cap compressió
que en redueixi el gruix.
L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament
de les vàlvules i d'altres accessoris de la instal·lació.
En aïllaments amb escumes elastomèriques, en la unió, les camises veïnes s'han d'enganxar
entre elles i han de quedar a pressió.
En aïllaments amb polietilè expandit, s'han d'enganxar entre ells els llavis del tall
longitudinal, així com la unió de camises veïnes, que han de quedar a compressió.
La temperatura de la superfície exterior, en funcionament, ha de ser <= 15°C per sobre de la
temperatura ambient.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de col·locar la camisa, s'ha de netejar la superfície del tub de brosses, d'òxids o
d'altres elements i s'hi ha d'aplicar una pintura antioxidant si no té cap protecció.
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.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
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 aïllaments a l'obra.
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:
- Correcta col·locació dels aïllaments utilitzant els accessoris adequats de fixació o
enganxament de forma que no quedin càmeres d'aire entre aïllament i tub.
- Inexistència de trams de la instal·lació sense aïllar que hagin d'anar aïllats
- Conductivitat tèrmica de referència
- Variacions del traçat de la instal·lació i comprovació de les pèrdues tèrmiques globals per
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al conjunt de conduccions per no superar el 4 % de la potècia màxima que transporta segons
justificació de projecte i RITE.
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 la totalitat de la instal·lació.
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.
____________________________________________________________________________

KN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
KNE -

FILTRES COLADORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
KNE14304.
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 canonada
- 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 canonada 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.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada 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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B-

MATERIALS

BE - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
BE2 -

CALDERES I CREMADORS

BE21 - CALDERES PER A COMBUSTIBLES FLUIDS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BE211NUX03,BE211NUX02,BE211NUX01,BE211NT0,BE211NUXE.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Calderes d'injecció sense cremador amb el cos de caldeig de fosa o planxa d'acer.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a calefacció i aigua calenta sanitària
- Per a calefacció, únicament
Han d'estar formades per:
- Connexions de l'aigua: Entrada i sortida d'aigua de calefacció, desguàs de la vàlvula de
seguretat i buidat
- Placa de muntatge del cremador a la boca de la cambra de combustió
- Sortida de fums
- Sistema de control automàtic
- Portes de neteja de les cambres de combustió i de fums
- Envoltant de planxa metàl·lica esmaltada al foc i calorifugada. Per una espiera s'han de
veure amb facilitat les flames de combustió i la del pilot
- Bomba de circulació d'aigua calenta
- Un quadre de comandament i de control amb interruptor de posada en marxa, termòstat de
regulació, termòmetre, manòmetre, polsador de rearmament del termòstat de seguretat,
corresponents al circuit de calefacció
Les calderes per a calefacció i aigua calenta sanitària han de tenir a més:
- Acumulador d'aigua calenta amb bescanviador interior, proveït de termòmetre, termòstat de
regulació i vàlvula de seguretat
- Entrada aigua freda i sortida d'aigua calenta sanitària
- Un quadre de comandament i de control amb interruptor de posada en marxa, termòstat de
regulació i termòmetre, corresponents al circuit d'aigua calenta sanitària
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els components no han de tenir deformacions, fissures ni senyals de maltractaments.
Totes les unions han de ser estanques.
Les calderes han d'oferir un comportament segur i resistir el foc. Han d'estar construïdes amb
materials no inflamables i indeformables, i estar dissenyades de manera que resisteixin els
esforços en les condicions normals de funcionament.
Les propietats mecàniques i físiques així com la composició química dels materials han d'estar
garantides pels fabricants dels materials respectius.
Es permeten materials inflamables en accessoris, sempre que aquests estiguin col·locats fora
del cos de la caldera. En qualsevol cas, la temperatura superficial d'aquests materials, en
règim de funcionament normal de la caldera no ha de sobrepassar la temperatura màxima
admissible pel fabricant del component en qüestió.
Els materials de les parts sotmeses a pressió, han d'estar fabricats d'acord amb els requisits
tècnics generalment acceptats, i han de ser adequats per a la utilització i el procés de
fabricació previstos.
Ha d'estar dissenyada de manera que no es puguin acumular gasos inflamables de manera
perillosa a la cambra de combustió ni en els conductes de fums.
En les condicions normals de funcionament, cap recubriment ni cap component de la caldera ha
de despendre olors ni fums tóxics.
Les parts desmuntables o substituïbles, han d'estar dissenyades, fabricades i marcades de
manera que puguin instal·lar-se correctament i fàcil, d'acord amb les instruccions del
fabricant.
La caldera i les seves diferents parts han d'estar dissenyades de forma que es purguin i
ventilin fàcilment pel costat d'aigua. La construcció de la caldera he de ser de manera que en
condicions normals de funcionament i respectant les instruccions del fabricant pel que fa al
muntatge, no es produeixin sorolls d'ebullició indeguts.
Les superfícies de calefacció han de ser accessibles des del costat de fums per a la seva
inspecció i neteja, mitjançant un nombre d'obertures disposades adequadament.
Els forats per a cargols i components anàlegs que s'utilitzin per a la fixació de les parts
desmuntables, no han de trobar-se en el circuit recorregut per l'aigua.
Els ràcors o peces d'unió roscada han de complir les normes ISO 7-1, ISO 7-2, ISO 228-1 i ISO
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228-2, mentre les unions embridades han de complir les recomanacions ISO al respecte.
La caldera ha d'estar dotada d'un aïllament tèrmic, excepte en aquells llocs en els que
l'emissió de calor contribueixi a la calefacció del local.
L'aïllament tèrmic no s'ha de veure alterat, en cap tram, ni per les condicions d'us ni per
l'envelliment. Ha d'estar fabricat amb material incombustible.
L'equip elèctric de la caldera ha de complir els requisits de la norma UNE_EN 60335-1
Ha de correspondre a un tipus homologat pels serveis tècnics del Ministeri d'Indústria.
La pressió de l'aigua de calefacció no ha de superar la indicada pel fabricant.
Temperatura de l'aigua de calefacció: <= 100°C
CIRCUIT D'AIGUA CALENTA SANITARIA:
El circuit d'aigua calenta i el d'aigua calenta sanitària han d'estar separats.
Els materials de les parts que continguin aigua sanitària no han d'afectar a la qualitat de
l'aigua sanitària ni pel que fa a la salut, ni pel que fa al gust de la mateixa.
Els materials han de ser els apropiats per a complir la seva funció, en les condicions de
servei previstes i a la pressió màxima d'aigua indicada pel fabricant.
Els requisits relatius als materials d'aïllament tèrmic i el seu ús, s'han d'aplicar
exclusivament a les parts del circuit sanitari susceptibles d'entrar en contacte amb les
flames o situades en les proximitats de la sortida dels productes de la combustió.
Tot el circuit de l'aigua calenta sanitària ha d'estar constituït per materials resistents a
la corrosió o ha d'estar protegit contra la corrosió.
D'acord amb les instruccions del fabricant, el circuit d'aigua sanitaria s'ha de poder buidar
sense que la descàrrega d'aigua comprometi a la seguretat elèctrica.
Temperatura de la sortida d'aigua calenta sanitària: <= 50°C
Temperatura de la sortida de fums: <= 240°C
Temperatura de consigna del termòstat de seguretat: 116°C
CALDERES DE PLANXA D'ACER:
Per a dur a terme les soldadures es faran servir soldadors qualificats per als materials que
es faran servir.
Els cordons de soldadura no han de presentar fissures ni d'altres defectes d'unió ni de
continuïtat.
CALDERES DE FOSA:
El cos de la caldera no tindrà defectes del procés de fosa com ara esquerdes, rebaves del
motlle, mancances o excessos de material, bombolles o d'altres defectes superficials o
interns.
Tindrà els gruixos previstos a totes les seves parts dintre dels marges de tolerància
admissibles.
Les parts mecanitzades es deixaran completament polides i sense rebaves.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats embalades en caixes.
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte.
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 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de la
directiva del consejo de las Comunidades Europeas 90/396/CEE sobre aparatos de gas.
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.
* UNE-EN 303-1:2000 Calderas de calefacción. Parte 1: Calderas con quemadores de tiro forzado.
Terminología, requisitos generales, ensayo y marcado.
* UNE-EN 303-2:1999 Calderas de calefacción. Parte 2: Calderas con quemadores de tiro forzado.
Requisitos especiales para calderas con quemadores de combustibles líquidos por pulverización.
* UNE-EN 304:1994 Calderas de calefacción. Reglas de ensayo para las calderas con quemadores
de combustibles líquidos por pulverización.
* UNE-EN 304/A1:1999 Calderas de calefacción. Reglas de ensayo para calderas con quemadores de
combustibles líquidos por pulverización.
CALDERES DE POTÈNCIA SUPERIOR A 4 kW I INFERIOR 400 kW:
Real Decreto 275/1995, de 24 de febrero por el que se dicta las disposiciones de aplicación de
la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 92/42/CEE, relativa a los requisitos de
Rendimiento para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas con combustibles líquidos o
gaseosos, modificada por la directiva 93/68/CEE del consejo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La caldera ha de portar una placa de característiques, visible un cop instal·lada, amb les
dades següents:
- Nom del fabricant
- Número d'ordre i any
- Model i tipus
- Categoria
- Potència útil nominal i consum calorífic mínim
- Pressió màxima de l'aigua de servei
- Pressió d'alimentació corresponent als gasos definits a la norma UNE 60-002
- Temperatura màxima de l'aigua de sortida
- Dades elèctriques necessàries
- Contrasenya i data de registre del tipus
La caldera ha d'anar acompanyada de:
- "Instruccions per a l'usuari" indicant les operacions normals de funcionament, neteja i
manteniment, precaucions quan hi hagi perill de gelades, prevencions contra l'ús inadequat
i tipus de combustible amb que treballa la caldera
- "Instruccions d'instal·lació" amb informació sobre la instal·lació, ajust, manteniment i
funcionament, normes i reglaments, corbes de potència, rendiment, tipus de fluid produït,
temperatura corresponent, característiques de l'aigua d'alimentació, capacitat d'aigua de
la caldera, cabal mínim d'aigua, dimensions exteriors i cotes dels punts a connectar amb
els serveis exteriors, esquema elèctric i característiques tècniques dels elements,
informació necessària per a poder dimensionar el conducte d'evacuació de fums i les mides i
el volum de la cambra de combustió
- Acta d'aprovació del model del Ministeri d'Indústria i Energia
- Acta de prova del constructor
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 transport fins a l'obra i control de càrrega i descàrrega.
- S'ha de comprovar l'homologació per part del fabricant dels equips de caldera i cremador,
s'ha de verificar:
- Caldera:
- Nom del fabricant
- Marca, model i tipus de caldera
- Nº de fabricació
- Potència nominal
- Combustibles admissibles
- Rendiment energètic nominal
- Assaigs en fàbrica
- Cremadors:
- Nom del fabricant
- Marca, model i tipus de cremador
- Tipus de combustible
- Potències nominals
- Pressió d'alimentació del combustible
- Tensió d'alimentació
- Potència motor elèctric
- Comprovar que els equips compleixen els requisits especificats en projecte.
- Els cremadors s'han d'ajustar a les potències dels generadors, comprovant alhora els
paràmetres de la combustió; s'han de mesurar els rendiments del conjunt caldera cremador,
exceptuant aquells generadors que aportin la certificació CE conforme al Reial Decret
275/1995, de 24 de febrer.
- Realització d'informe amb resultats dels assaigs, si és el cas, o comprovació dels equips
rebuts.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de comprovar les característiques i l'homologació de tots els equips que es rebin.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
S'ha de realitzar el control dels equips a la seva recepció, en cas d'incompliment, segons
criteri de la DF, s'haurà de decidir la substitució total o parcial dels equips rebuts.
____________________________________________________________________________
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R-

TIPOLOGIA R

RE - CLIMATITZADORS HORITZONTALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
REN002,RECANVISRCXL.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Climatitzadors horitzontals, col·locats encastats en cel rasos i acoblats al conducte.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Fixació de la unitat en el seu emplaçament
- Connexió del circuit d'aigua
- Connexió al conducte
- Connexió del conducte de recollida de condensats, si és el cas
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Connexió al termòstat i altres comandaments, si és el cas
- Posada en marxa de l'equip
- Prova de servei
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar sòlidament fixat en el seu lloc d'emplaçament.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar connectat al conducte al que dóna servei. La unió amb el conducte ha de ser
estanca.
Ha d'estar connectat al circuit d'aigua de la instal·lació centralitzada de condicionament.
La sortida de condensats, quan n'hi hagi, ha d'estar connectada a la xarxa corresponent.
Totes les unions del circuit d'aigua han de ser estanques.
Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació i protecció elèctrica.
Si l'aparell no té termòstat intern, aleshores ha de quedar connectat al termòstat ambient.
Si disposa d'altres comandaments, com ara un programador horari, etc. ha de quedar connectat
als mateixos.
L'espai lliure d'accés a l'aparell ha de ser suficient per a permetre d'extreure i manipular
el filtre, i fer el manteniment general de l'aparell.
Les portes d'accés a les bateries, filtres i ventiladors han d'obrir i tancar correctament.
Han d'ajustar amb el bastiment, i han de ser estanques a l'aire.
Les safates que allotgen els filtres han d'obrir i tancar correctament. Ha de ser possible
retirar la safata completament.
Els tubs han d'anar col·locats sobre suports adients.
No s'han de transmetre esforços entre l'aparell i els elements de la instal·lació.
Totes les alimentacions, retorns i desguassos han d'anar convenientment aïllats.
L'aparell ha de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o
sorolls inacceptables.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Nivell: ± 2 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.
L'estanquitat de les unions s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats amb l'equip, o en el
seu defecte amb mètodes aprovats pel fabricant.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la del motor del ventilador.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les
especificades al projecte.
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva
unió.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents
subministraments.
No s'han de forçar els tubs ni les boques de connexió en el moment de fer les unions.
Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas
de reparació o substitució.
Els accessoris de l'equip com ara vàlvules, instruments de mesura i control, maniguets
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antivibratoris, filtres, etc. han d'instal·lar-se abans de la part desmuntable de connexió,
cap a la xarxa de distribució.
La posada en marxa de l'equip i la prova de servei han de ser fetes per personal
especialitzat.
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, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 60335-1:2002 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos
generales.
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.
- Comprovació de la correcta ubicació dels elements absorbents de vibracions segons
indicacions del fabricant.
- Control específic als fan-coils:
- Control de la situació dels fan-coils
- Verificació de la correcta instal·lació del sistema de recollida d'aigua i condensats.
- Verificació de la no existència de bosses d'aire, instal·lació dispositius de purga.
- Proves de funcionament. S'han de verificar les condicions de funcionament dels fan-coils:
Arrencada/Aturada, sentit del gir del motor, temperatures, cabals d'aire, consum elèctric,
funcionament dels elements de regulació i presència de filtres.
- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE.
- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de consumidors i
usuaris.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Control del nivell sonor. Estudi acústic.
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar un nombre d'aparells, determinat en cada cas per la DF, s'ha de comprovar
especialment els situats en zones més desfavorables i s'ha de procurar mostrejar les diferents
zones.
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.

____________________________________________________________________________
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B - MATERIALS
B1 -

MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I
ASISTÈNCIES TÈCNIQUES

B15 - MATERIALS PER A PROTECCIONS COL·LECTIVES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si,
associats de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a
una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les
conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de
protecció.
S'han considerat els elements següents:
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes
- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes
- Materials de prevenció per a ús de maquinaria
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció
- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives
CONDICIONS GENERALS:
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d'unes
instruccions d'utilització, proporcionades pel fabricant o importador, en les quals figuraran
les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes de
seguretat exigides legalment.
Tindran preferència l'adquisició de SPC que disposin d'un distintiu o placa de material
durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les
següents dades:
- Nom del fabricant
- Any de fabricació, importació i/o subministrament
- Data de caducitat
- Tipus i número de fabricació
- Contrasenya d'homologació NE i certificat de seguretat d'ús d'entitat acreditada, si
procedeix
Els SPC han d'estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d'acreditar davant AENOR els
següents extrems:
- Responsabilitat de la Direcció: Obligatori
- Sistemes de qualitat: Obligatori
- Control de la documentació: Obligatori
- Identificació del producte: Obligatori
- Inspecció i assaig: Obligatori
- Equips d'inspecció, amidament i assaig: Obligatori
- Estat d'inspecció i assaig: Obligatori
- Control de productes no conformes: Obligatori
- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega: Obligatori
- Registres de qualitat: Obligatori
- Formació i ensinistrament: Obligatori
- Tècniques estadístiques: Voluntari
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC
restarà obligat a incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al
manteniment i controls de verificació tècnica i límits d'utilització. Per la seva part el
contractista resta obligat a la seva completa i correcta instal·lació, ús i manteniment
conforme a les directrius establertes pel projectista.
Complementàriament a les exigències de seguretat que s'inclouen en les Instruccions Tècniques
Complementàries i/o normativa tècnica de referència o obligat compliment, els SPC utilitzats
en els processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i els seus elements, tindran
amb caràcter general les següents característiques de Seguretat:
- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests
estaran dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin exposades als seus
perills quan el seu muntatge, utilització i manteniment es faci conforme a les condicions
previstes pel projectista o fabricant.
- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements
constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a què hagin d'estar
sotmesos, així com qualsevol altra influència externa o interna que pugui presentar-se en
les condicions normals d'utilització previstes.
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- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals
puguin donar lloc a perill, disposarà de complements addicionals per a evitar que les
esmentades parts puguin incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua
patrimonial per l'empresa.
- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les
diferents parts dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin originar danys,
disposaran d'un sistema de resguard o protecció complementària que retingui els possibles
fragments, impedint la seva incidènciaa sobre les persones i/o les coses susceptibles de
pèrdua patrimonial per a l'empresa.
- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d'estabilitat: Disposen els
ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua d'estabilitat del
SPC en condicions normals d'utilització previstes pel projectista o fabricant.
- Absència d'arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà
d'existir arestes agudes o tallants que puguin produir ferides.
- Protecció d'elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d'estar dissenyats,
construïts i protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o encallada.
- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de
ser guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat o
detectors de presència de forma que no impliquin perill per a les persones i/o les coses
amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a l'empresa.
- Interrelació de diversos SPC o part d'aquests que treballen amb independència: Quan la
instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o part d'aquests treballen
independentment, la protecció general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al que
cada SPC o part d'aquest actuï eficaçment.
- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l'aïllament, posada a
terra, connexions, proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que previnguin de
l'exposició a risc de contacte elèctric per presència de tensió en zones accessibles a
persones o materials conductors i/o combustibles.
- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i aparells o les
seves parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, elements de
comandament o altres), estaran dissenyats, construïts i, en el seu cas mantinguts, de forma
que, tenint en compte les propietats físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió,
s'evitin danys per a les persones i/o les coses amb conseqüència de ppèrdua patrimonial per
a l'empresa, per fuites o trencades.
- Control d'agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals durant els
treballs normals es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser
perjudicials per la salut de les persones o patrimoni de l'empresa, hauran d'anar proveïts
de SPC eficaços de captació dels esmentats contaminants acoblats als seus sistemes
d'evacuació. Aquells que siguin capaços d'emetre radiacions ionitzants o altres que puguin
afectar la salut de les persones o contaminar materials i productes circumdants, aniran
proveïts d'apantallament de protecció radiològica eficaç. El disseny, construcció,
muntatge, protecció i manteniment, assegura l'amortització dels sorolls i vibracions
produïts, a nivells inferiors als límits establerts per la normativa vigent en cada moment,
com nocius per a les persones circumdants.
- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció
de: Espai i mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de contaminació ambiental per
pols i soroll al seu muntatge; i Procés de treballs (no exposició a riscos suplementaris
durant el muntatge, càrrega física, temps...). Els selectors dels SPC que puguin actuar de
diverses formes, han de poder ser bloquejats amb l'ajuda de claus o eines adients, en cada
posició elegida. A cada posició del selector no ha de correspondre més que una sola forma
de comandament o funcionament.
Els SPC han d'estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o
correctiu es puguin efectuar sense perill per al personal, els llocs fàcilment accessibles, i
sense necessitat de reduir els nivells de protecció dels operaris de manteniment i dels
eventuals beneficiaris del SPC
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s'advertirà (mitjançant rètols
normalitzats) d'aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar
riscos d'atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a
les màquines, es tindrà en compte que la fixació sigui racionalment inviolable, permeti
suficient visibilitat a través d'elles, la seva rigidesa estigui d'acord amb la duresa del
tracte previst, les obertures impedeixin la introducció de membres que puguin entrar en
contacte amb òrgans mòbils i que permetin dintre del possible l'execució d'operacions de
manteniment sense exposició a riscos suplementaris.
El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots el
components del SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el
transport i la manutenció es pugui efectuar amb el menor perill possible. A aquests efectes:
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes.
- S'indicarà la posició de transport que garanteixi l'estabilitat del SPC, i se subjectarà de
manera adequada.
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de subjecció de
resistència apropiada; en tots els casos s'indicarà de manera documentada, la manera
d'efectuar correctament l'amarrament.
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El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè el
muntatge del SPC pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible.
Igualment s'hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i
eficàcia preventiva del SPC.
Les peces d'un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment, estaran
dotades de punts d'ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a
l'elevació.
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d'indicar els espais mínims que
s'hauran de respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui
efectuar-se amb facilitat.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
ELECCIÓ:
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus
muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a:
Criteris de disseny:
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d'una meditada cura de tots els detalls de
l'execució i del risc per als que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC és de tot punt
recomanable que en tots i cadascun dels seus components disgregables, disposin del seu
corresponent segell AENOR (o equivalent) com a compromís de garantia de qualitat del
fabricant.
Criteris d'avaluació de riscos:
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d'acreditar documentalment, que en el disseny
del SPC s'ha realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat els
riscos que en puguin resultar:
- Definició dels límits del SPC.
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la
utilització del SPC.
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar
un valor a cada risc (normalment de tipus qualitatiu).
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc).
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d'aportar "l'expedient tècnic" com a document amb
les especificacions tècniques de l'Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat
incorporat, adquirint la consideració de MAUP, que ha de constar dels elements bàsics
següents:
- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions
tècniques usades per al disseny.
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de
seguretat (MAUP).
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials
de seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, etc.,).
- Manual d'instruccions.
- Guia de manteniment preventiu.
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran
en el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant.
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre
15 i 25ºC.
L'emmagatzematge, control d'estat d'utilització i les entregues del SPC estaran documentades i
custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable
tècnic, delegat per l'emprador.
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús,
com a la seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la
seva adaptació a l'estat de la tècnica, amb independència de la seva data de fabricació.
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 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción.
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.
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Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la
Construcción, Vidrio y Cerámica.
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de Seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo.
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del
trabajo en la indústria de la construcción.
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de
la edificación
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

____________________________________________________________________________
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AMIDAMENTS
01
01

OBRA
CAPÍTOL
NUM. CODI
1

EEH1UX01

Data: 21/07/21

EE21UX02

UA

DESCRIPCIÓ

u

Refredadora aire-aigua, amb compressor scroll de regulació continua DC Inverter, refrigerant R-410a, amb capacitat
frigorífica nominal mínima 221kw a 7-12ºc, SEERnet(fixed LWT) mínim 4.41 amb valors certificats segons criteris
Eurovent, El equipament inclou vàlvula d'expansió electrònica, control de condensació per funcionament de -17ºC a
+48ºC, vàlvula de seguretat doble, pasarel·la Modbus/BACnet/N2 integrada, resistència antigel a l'evaporador, interruptor
de fluxe, filtre d'aigua, conexions tipus Victaulic. Posta en marxa servei tècnic inclosa. Marca Hitachi o similar, model
RCMA-90AN

u

EEBEUX03

u

EEBEUX04

u

ENH2UX05

u

ENH2UX06

u

ENH2UX07

u

6,000

Bomba centrífuga monobloc horitzontal, connexió roscada, bicel·lular, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/2 '', diàmetre
nominal de la impulsió 1 1/4 '', pressió nominal 10 bar, motor trifàsic de 400 V i 3 kW de potència a 2900 rpm, amb una
classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada
superficialment, inclou CIM 200 Modbus interface module
AMIDAMENT DIRECTE

7

1,000

Bomba centrífuga monobloc horitzontal, connexió roscada, bicel·lular, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/2'', diàmetre
nominal de la impulsió 1 1/4'', pressió nominal 10 bar, motor trifàsic de 400 V i 3 kW de potència a 2900 rpm, amb una
classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada
superficialment, inclou CIM 200 Modbus interface module
AMIDAMENT DIRECTE

6

1,000

Dipòsit d'inercia d'acer negre amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i revestiment exterior de plàstic, de 1.500 l de
capacitat, purga d'aire amb connexions de rosca 1 1/2´´, de pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de temperatura
màxima
AMIDAMENT DIRECTE

5

1,000

Dipòsit d'inercia d'acer negre amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i revestiment exterior de plàstic, de 2.000 l de
capacitat, purga d'aire amb connexions de rosca 1 1/2´´, de pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de temperatura
màxima
AMIDAMENT DIRECTE

4

2,000

Caldera per a combustible fluid amb cremador de gas per aire forçat, de 290.8 kW, de planxa d'acer per a calefacció de 4
bar i 100 °C, com a màxim i muntada sobre bancada, incloent execució de la xemeneia fina a sortir de la sala de
màquines
AMIDAMENT DIRECTE

3

1

PRESSUPOST TMBCLIMAOFIF1
EQUIPS SALA DE MÀQUINES

AMIDAMENT DIRECTE
2

Pàg.:

4,000

Bomba centrífuga monobloc horitzontal, connexió roscada, bicel·lular, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/2'', diàmetre
nominal de la impulsió 1 1/4'', pressió nominal 10 bar, motor trifàsic de 400 V i 3 kW de potència a 2900 rpm, amb una
classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada
superficialment, inclou CIM 200 Modbus interface module
AMIDAMENT DIRECTE

4,000

EUR
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AMIDAMENTS
8

ENH2UX08

u

Data: 21/07/21

EN4226A4

u

EN4226D4

u

EN4226E4

u

EN4226F4

u

EN4226G4

u

TNIRCL6311

m

4,000

Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 200 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi
(100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420) i accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada
AMIDAMENT DIRECTE

14

3,000

Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 150 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi
(100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420) i accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada
AMIDAMENT DIRECTE

13

20,000

Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 125 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi
(100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420) i accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada
AMIDAMENT DIRECTE

12

16,000

Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 100 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi
(100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420) i accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada
AMIDAMENT DIRECTE

11

4,000

Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 65 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi
(100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420) i accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada
AMIDAMENT DIRECTE

10

2

Bomba centrífuga monobloc horitzontal, connexió roscada, bicel·lular, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/2'', diàmetre
nominal de la impulsió 1 1/4'', pressió nominal 10 bar, motor trifàsic de 400 V i 3 kW de potència a 2900 rpm, amb una
classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada
superficialment, inclou CIM 200 Modbus interface module
AMIDAMENT DIRECTE

9

Pàg.:

3,000

Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R //
(2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 63 mm y 5,8 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada
según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y
sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según RP 01.72. Certificado de potabilidad
Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en
instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con
temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma
UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según
criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref.
TNIRCL6311 de la serie Niron de ITALSAN.
AMIDAMENT DIRECTE

65,000

EUR
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AMIDAMENTS
15

TNIRCL11011

m

Data: 21/07/21

TNIRCL12511

m

TNIRCL16017

m

TNIRCL20017

m

KFQ3VCJL

m

72,000

Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP ´´Raised Pressure´´ con fibra de
vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 17 serie 8, de diámetro 200 mm y 11,9 mm de espesor. Tubería
fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y accesorios fabricados según UNE EN 15874-3 y
sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de
potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción en
instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con
temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma
UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según
criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Presentación en barra de 5,8 m, color azul Niron con banda horizontal azul
Niron Clima, ref. TNIRCL20017 de la serie Niron de ITALSAN.
AMIDAMENT DIRECTE

19

35,000

Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP ´´Raised Pressure´´ con fibra de
vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 17 serie 8, de diámetro 160 mm y 9,5 mm de espesor. Tubería
fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y accesorios fabricados según UNE EN 15874-3 y
sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de
potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción en
instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con
temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma
UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según
criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Presentación en barra de 5,8 m, color azul Niron con banda horizontal azul
Niron Clima, ref. TNIRCL16017 de la serie Niron de ITALSAN.
AMIDAMENT DIRECTE

18

84,000

Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R //
(2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 125 mm y 11,4 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada
según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y
sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según RP 01.72. Certificado de potabilidad
Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en
instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con
temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma
UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según
criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref.
TNIRCL12511 de la serie Niron de ITALSAN.
AMIDAMENT DIRECTE

17

3

Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R //
(2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 110 mm y 10,0 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada
según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y
sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según RP 01.72. Certificado de potabilidad
Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en
instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con
temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma
UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según
criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref.
TNIRCL11011 de la serie Niron de ITALSAN.
AMIDAMENT DIRECTE

16

Pàg.:

51,000

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà
AMIDAMENT DIRECTE

65,000

EUR
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AMIDAMENTS
20

KFQ3VCPL

Data: 21/07/21

m

KFQ3VCQL

m

KFQ3VCSL

m

KFQ1AG72HI4Z m

REN002

u

NUM. CODI
1

EEU11113

01
02
01

EEU4U030

UA

DESCRIPCIÓ

u

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´
de diàmetre, roscat

u

KNF51327

u

6,000

dipòsit d'expansió tancat de 200 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió d'1' de D, col·locat
roscat
AMIDAMENT DIRECTE

3

1,000

PRESSUPOST TMBCLIMAOFIF1
INSTAL·LACIÓ
CANONADES I ELEMENTS AUXILIARS

AMIDAMENT DIRECTE
2

51,000

UTA horitzontal CLIVET CPAN-XHE3 Size 3, amb recuperador d'energia en bomba de calor Zephir
(SETSC-R410A-400T-IOM9X) o equivalent, per a un cabal d'aire de fins a 7.000 m3/h, amb estructura de perfils d'alumini
i panell sandvitx de dues planxes d'acer galvanitzades i lacades amb aïllament termoacústic a base de cautxú d'alta
densitat i escuma de poliuretà, per a 1 zona, amb potència en fred de 49.4 kW i potència en calor de 32.0 kW, potències
totals en condicions ambientals estàndard, ventilador centrífug amb pressió estàtica disponible >=200 Pa, alimentació
trifàsica de 400 V i filtre d'aire tipus electrònic equivalent a H10
AMIDAMENT DIRECTE

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3

72,000

Aïllament tèrmic de llana mineral de vidre per a tub de diàmetre 8´´, de 40 mm de gruix amb recobriment d'alumini ref.
4595 de la serie Canonades: camises d'ISOVER , col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
AMIDAMENT DIRECTE

24

35,000

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 160 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà
AMIDAMENT DIRECTE

23

84,000

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 125 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà
AMIDAMENT DIRECTE

22

4

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà
AMIDAMENT DIRECTE

21

Pàg.:

4,000

Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió femella-femella de diàmetre 1/2´´, tarada a 3 bar, de
temperatura màxima 120°C, muntada superficialment
AMIDAMENT DIRECTE

4,000

EUR
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AMIDAMENTS
4

Data: 21/07/21

EEINSOMPOMCI u

EEOMPLRECAN u

ENE2A304

u

ENE2D304

u

ENE2E304

u

10

11

12

ENE2F304

EEINSBO100

EEINSBOM65

EFM28A30

u

EFM28D30

U

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

AMIDAMENT DIRECTE

8,000

AMIDAMENT DIRECTE

10,000

Kit connexionat bomba DN65

U

Kit connexionat bomba DN65

u

Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 65 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides
d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat

u

EFM28F30

u

12,000

Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 150 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides
d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat
AMIDAMENT DIRECTE

OBRA

12,000

Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 100 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides
d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat
AMIDAMENT DIRECTE

14

1,000

Filtre colador en forma de Y amb brides, 150 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250
(GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 1.5 mm de diàmetre, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE
13

3,000

Filtre colador en forma de Y amb brides, 125 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250
(GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 1.5 mm de diàmetre, muntat superficialment
AMIDAMENT DIRECTE

9

2,000

Filtre colador en forma de Y amb brides, 100 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250
(GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 1.5 mm de diàmetre, muntat superficialment
AMIDAMENT DIRECTE

8

15,000

Filtre colador en forma de Y amb brides, 65 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250
(GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 1.5 mm de diàmetre, muntat superficialment
AMIDAMENT DIRECTE

7

2,000

cartutx recanvi src-xl de Cillit per 480l per el sistema d'emplenat
AMIDAMENT DIRECTE

6

5

Kit emplenat circuit
AMIDAMENT DIRECTE

5

Pàg.:

01

4,000

PRESSUPOST TMBCLIMAOFIF1
EUR

REFORMA CLIMA OFICINES TRIANGLE TMB FASE 1 (SALA DE MÀQUINES)

AMIDAMENTS
02
02

CAPÍTOL
TITOL 3
NUM. CODI
1

EG312336

Data: 21/07/21

EG312636

UA

DESCRIPCIÓ

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2.5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

m

EG3126A6

m

EG415A49

u

EG416DJ9

u

EG416GKN

u

INSTELEC001

U

EG1AU005

u

EG42539H

u

18,000

Armari metàl·lic per a quadres de comandament i protecció, amb línia per a aparells de capçalera i 250 moduls mes,
totalment equipat, muntat
AMIDAMENT DIRECTE

9

3,000

Disjuntor guardamotor trifàsic per protecció de motors elèctrics dimensiontas d'acord a l'element a protegir. Inclou tots els
elements per la seva instal·lació, el correcte funcionament i la comprovació, així com els elements auxlilars necessaris
AMIDAMENT DIRECTE

8

18,000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 125 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 15000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN
AMIDAMENT DIRECTE

7

4,000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN
AMIDAMENT DIRECTE

6

60,000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
AMIDAMENT DIRECTE

5

240,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x
50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
AMIDAMENT DIRECTE

4

70,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x
2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
AMIDAMENT DIRECTE

3

6

INSTAL·LACIÓ
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

AMIDAMENT DIRECTE
2

Pàg.:

1,000

Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou la
part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.
AMIDAMENT DIRECTE

3,000
EUR

REFORMA CLIMA OFICINES TRIANGLE TMB FASE 1 (SALA DE MÀQUINES)

AMIDAMENTS
10

EG4253JH

u

Data: 21/07/21

EG42H2LN

u

EG4252JK

u

EG416GKK

u

EG312696

m

EG513160

u

EG513210

u

EG5AC822

u

1,000

Comptador trifàsic indirecte per a mesurar consums parcials, de fins a 10 A, per a muntar en carril DIN, col·locat, amb
comunicacions RS-485 i protocol MODBUS
AMIDAMENT DIRECTE

17

25,000

Comptador trifàsic directe per a mesurar consums parcials, de fins a 65 A, per a muntar en carril DIN, amb comunicacions
RS-485 i protocol MODBUS col·locat
AMIDAMENT DIRECTE

16

1,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x
35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata.
Criteri 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.
AMIDAMENT DIRECTE

15

1,000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou la
part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.
AMIDAMENT DIRECTE

14

3,000

Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.03 A,
de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou la
part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.
AMIDAMENT DIRECTE

13

9,000

Bloc diferencial de la classe A, gamma industrial, de fins a 125 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.03 A
de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou la
part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.
AMIDAMENT DIRECTE

12

7

Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou la
part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.
AMIDAMENT DIRECTE

11

Pàg.:

3,000

Transformador d'intensitat amb una relació de transformació de 125/5 A, una potència de 10 VA, de classe 1 de precisió
segons UNE-EN 60044, i muntat superficialment.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou la
part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.

EUR

REFORMA CLIMA OFICINES TRIANGLE TMB FASE 1 (SALA DE MÀQUINES)

AMIDAMENTS

Data: 21/07/21
AMIDAMENT DIRECTE

18

EG47UX01

u

NUM. CODI
1

INSTGAS001

8

3,000

Interruptor en càrrega modular de 400 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P),
tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós,
categoria d'ús AC-23A segons UNE-EN 60947-3, de 6 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió
AMIDAMENT DIRECTE

01
02
03

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3

Pàg.:

1,000

PRESSUPOST TMBCLIMAOFIF1
INSTAL·LACIÓ
INSTAL·LACIÓ GAS

UA

DESCRIPCIÓ

u

Partida per la connexió de les noves calderes a la instal·lació de gas exsitent a la sala de màquines. Inclou els elements
necessaris per efectuar la connexió de les noves calderes, l'adaptació de la instal·lació existent, els elements auxilliars,
comptadors parcials per cada caldera, i totes les vàlvules necessaris per el seu correcte funcionament i manteniment.
Tots els elements instal·lats i provats d'acord a la normativa vigent

AMIDAMENT DIRECTE

01
02
04

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3
NUM. CODI

UA

1,000

PRESSUPOST TMBCLIMAOFIF1
INSTAL·LACIÓ
CONTROL
DESCRIPCIÓ

EUR

REFORMA CLIMA OFICINES TRIANGLE TMB FASE 1 (SALA DE MÀQUINES)

AMIDAMENTS
1

CTRLSAUT

u

Data: 21/07/21

Pàg.:

9

CONTROL SAUTER
1 LICENCIA SOFTWARE EXISTENTE EN SAGRERA
1 2 YZP481F200 Ampliación de 100 Objetos para SAUTER Vision Center.
2 1 PROGRAMACIÓN E INGENIERÍA Ingeniería de imágenes y ficheros en la Unidad Central situada en el puesto de
Sagrera, según especificaciones del proyecto. Dinamización de los puntos de control del Programa de Gestión. Creación
del listado de instalaciones y banco histórico de datos para poder ser consultado. Creación del programa de alarmas
para el control automático y optimizado del Sistema. Creación y entrega de la documentación necesaria con esquemas y
características técnicas del Sistema.

2 QUADRE DE CONTROL
3 1 CUADRO DE CONTROL ´´Cuadro eléctrico de control SIB-CE12104 incluyendo controlador/es libremente
programable/s marca SAUTER con comunicación BACnet/IP, para el control de los equipos situados en Sala de
Máquinas, con un total de 138 E/S, y un 20% de señales de reserva, con los elementos necesarios tales como:
- 1 u Estación de control EY-RC504F001
- 10 u Módulo I/Ol EY-EM527F001
- 4 u Módulo I/Ol EY-EM511FOO1
- Armario metálico marca Himel o similar
- transformador 220/24Vca,
- base de enchufe,
- bornas y elementos de protección.
Totalmente cableado a bornas.´´
4 1 PROGRAMACIÓN DE ESTACIONES DE CONTROL Comprobación de los elementos de campo y testeo de los
mismos mediante patrón. Carga de programas en las estaciones de control y numeración de las mismas. Programación
de los bucles de regulación DDC y PLC de las subestaciones, incluidos esquemas de conexionado y comprobación del
equipo de campo (sondas, actuadores, señales digitales, etc.).

3 MATERIAL DE CAMP
5 5 P31-JSF1KF001 Interruptor de caudal por paleta para tuberias de 1´´ a 8´´. Montaje rosca 1´´. Contacto conmutado
250V 15A, Tmax 120ºC, P max 11 bar IP65.
6 20 P31--EGT346F102L100 Sonda de temperatura con caña, sensor de Ni1000. Incluye termopozo de latón de L=100
mm, rosca R1/2´´ PN10. Rango de -50 a 160 ºC. Protección IP65
7 2 P31--EGT347F102L200C Sonda de temperatura para conducto con brida de fijación, sensor de Ni1000. L=200 mm.
Temperatura máxima admisible 140 ºC. Protección IP65
8 2 P31-TH17F001 Termostato de humos con rearme manual, disparo a 240ºC, Alim.220 V~ 2 cont. conmutados max
250 V, indicación de temperatura IP30.
9 4 P31-DDLU225F001 Transmisor de presión diferencial. Rango medición conmutable de 0…1000/1600/2500 Pa.
Característica lineal o raiz cuadrada. Salida 0…10V / 0 (4) …20 mA. Conexión 3hilos ( posible 2 hilos en 0/4...20 mA).
Protección IP54, Alimentación 24V~ ó 13,5 a 33V=. Incluye 2 m. de tubo PVC y boquilla para conducto
10 6 P31-DWG-930.83/6555 Presostato diferencial para aire, de 0,5 a 5 mbar. Tmax 85ºC. conmutado 1A (0,4) 250V.
Incluye accesorio de conexión a tubo plástico 4 mm. P max 300 mbar IP54.
11 2 P31-EGQTHCF326 Sonda combinada de CO2, temperatura y humedad. Medición del CO2 por simple longitud de
onda ABC logic. Montaje en conducto, salidas 3x 0..10Vcc. Rangos: CO2 de 0..2000ppm, Tª -20..60ºC y 5…100% %h.r.
Alimentación 24V~/=. Protección IP54.
12 3 P31-SIBH070090G Caudalímetro MECÁNICO woltman (90 ºC) para agua caliente con las siguientes características:
DN 100 con bridas; 100 l/pulso; longitud 250 mm;Caudal nominal; qn 70 m3/h. Montaje horizontal.
13 2 P31-SIBH025090G CAUDALIMETRO MECANICO WOLTMAN (90º) AGUA CALIENTE DN65 CON BRIDAS
100L/PULSO LONG. 200MM QN.25M3/H. + EMISOR PULSOS
14 4 P31-KC653CMCH6-603E Contador ultrasónico para FRIO/CALOR, IP 54. Rango Temperaturas: 2..180 ºC.
Alimentación: 230 V. 2 Sondas de temperatura PT500 de 1,5 m. Pantalla LCD con 7 o 8 digitos. Unidad de energía
seleccionable (KWh, MWh). Con Comunicación M-Bus+ 2 entradas de pulsos. Para 40 m³/h. Conexión DN80. L 300 mm
15 4 P31-KCHC-003-21 Tarjeta comunicación M-Bus con 2 salidas de impulsos (C, D)
16 2 DSB143F001 Presostato de 0…6bar. Diferencial ajustable. Rosca 1/2´´ gas. Sonda de latón.Contacto conmutado 10
(4)A 250V. P.máx: 16bar Tmáx: 70ºC. IP65
17 2 P31--EGT347F102L200 Sonda de temperatura con caña, sensor de Ni1000. Incluye termopozo de latón de L=200
mm, rosca R1/2´´ PN10. Rango de -50 a 160 ºC. Protección IP65
18 1 P31-EGH131F061 Sonda combinada de medida de humedad relativa y temperatura para ambiente/exterior . Salida
analógica de 0..10V= de la humedad y Ni1000 de la temperatura. Rango de 5 a 95 %h.r. y -20..+80 ºC de temperatura.
Alimentación 24V ~/=. Protección IP65.

EUR

REFORMA CLIMA OFICINES TRIANGLE TMB FASE 1 (SALA DE MÀQUINES)

AMIDAMENTS

Data: 21/07/21
AMIDAMENT DIRECTE

01
03

OBRA
CAPÍTOL
NUM. CODI
1

PAVAUX01

PAVAUX10

UA

DESCRIPCIÓ

pa

Partida alçada a justificar per la seguretat i salut a l'obra

pa

PATRUX01

u

1,000

1,000

Partida alçada a justificar relacionada amb tots els imprevistos corresponents a les instal·lacions elèctriques, a les
instal·lacions de climatització (Canonades i elements auxiliars), a les instal·lacions de gas i a tots els imprevistos d'obra
civil i arquitectura
AMIDAMENT DIRECTE

3

10

PRESSUPOST TMBCLIMAOFIF1
ALTRES

AMIDAMENT DIRECTE
2

Pàg.:

1,000

Partida corresponent a la modificació de la legal·lització projecte RITE actual per adaptació a la nova instal·lació
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

EUR

REFORMA CLIMA OFICINES TRIANGLE TMB FASE 1 (SALA DE MÀQUINES)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
MA D'OBRA

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

A012H000

h

Oficial 1a electricista

A012M000

h

Oficial 1a muntador

A013G000

h

Ajudant calefactor

A013H000

h

Ajudant electricista

A013M000

h

Ajudant muntador

MO002

h

Oficial 1ª calefactor.

MO053

h

Ayudante calefactor.

Data: 21/07/21

Pàg.:

1

REFORMA CLIMA OFICINES TRIANGLE TMB FASE 1 (SALA DE MÀQUINES)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
MAQUINÀRIA

C1503300

h

Camió grua de 3 t

C150GU00

h

Grua autopropulsada de 60 t

Data: 21/07/21

Pàg.:

2

REFORMA CLIMA OFICINES TRIANGLE TMB FASE 1 (SALA DE MÀQUINES)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/07/21

MATERIALS

60V2C12

u

Vàlvula de bola de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable AISI-316, amb rosca DIN-2999, de
diàmetre 1/2´´ i PN 64 bar, ref. 60V2C12 de la sèrie Acer Inoxidable de FILTUBE SA

AB115060AZ

u

Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa

AB115110AZ

u

Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa

AB115125AZ

u

Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa

AB115160AZ

u

Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa

AB115200AZ

u

Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa

BE211NT0

u

Caldera de condensación a gas monobloc construida mediante superficies de calefacción en acero
inoxidable y quemador cilíndrico MatriX. Fabricada de acuerdo a las normas UNE EN15502-1 y
EN15502-2-1, con homologación CE. Idónea para instalación en circuito cerrado de calefacción
con temperatura admisible de impulsión (=temperatura de seguridad) de hasta 110 grados
centígrados. Posee un funcionamiento especialmente económico con descenso progresivo de la
temperatura de la caldera gracias a la utilización de la condensación. La combustión de gas se
lleva a cabo de acuerdo con la normativa de trabajo DVGW G 260. La caldera tiene un alto
rendimiento, funcionamiento silencioso y nivel bajo de emisiones contaminantes gracias a la
regulación de la combustión mediante la sonda Lambda Pro Control y al quemador cilíndrico MatriX
o similar modulante (rango de modulación 1 a 5). de potència útil 318kW (50/30) 291 kW (80/60)
renidment estacional P.C.S. fins a 98% i P.C.I. 109% marca VIESSMANN o similar model
Vitocrossal 100

BE211NUX01

1

Equip neutralització Ph

BE211NUX02

1

Accessori control atmosfèric VIESSMANN o similar model ZK03279

BEH11M3B

u

Refredadora aire-aigua, amb compressor scroll de regulació continua DC Inverter, refrigerant
R-410a, amb capacitat frigorífica nominal mínima 221kw a 7-12ºc, SEERnet(fixed LWT) mínim
4.41 amb valors certificats segons criteris Eurovent, El equipament inclou vàlvula d'expansió
electrònica, control de condensació per funcionament de -17ºC a +48ºC, vàlvula de seguretat
doble, pasarel·la Modbus/BACnet/N2 integrada, resistència antigel a l'evaporador, interruptor de
fluxe, filtre d'aigua, conexions tipus Victaulic. Posta en marxa servei tècnic inclosa marca Hitachi o
similar, model RCMA-90AN

BEH3UX04

u

Dipòsit d'inercia d'acer negre amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i revestiment exterior de
plàstic, de 2.000 l de capacitat, purga d'aire amb connexions de rosca 4´´, de pressió màxima de
servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima marca Lapesa o similar model Master Inercia
MV2000I-IB amb conjunt d'aïllament fibra de vidre de 100mm amb forro PVC M1

BEH3UX05

1

Dipòsit d'inercia d'acer negre amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i revestiment exterior de
plàstic, de 1.500 l de capacitat, purga d'aire amb connexions de rosca 4´´, de pressió màxima de
servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima marca Lapesa o similar model Master Inercia
MV1500IB amb conjunt d'aïllament fibra de vidre de 100mm amb forro PVC M1

BEU11113

u

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació
incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre

BEU4U030

u

Dipòsit d'expansió tancat de 200 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb
connexió d'1' de D

BEU6U001

u

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de rosca d'1/4' de D

BEUBU010

u

Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i embut de desguàs per a
vàlvula de buidat d'1''

BFM28A30

u

Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nominal 65 mm, cos de cautxú EPDM
reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C

BFM28D30

u

Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nominal 100 mm, cos de cautxú EPDM
reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C

BFM28F30

u

Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nominal 150 mm, cos de cautxú EPDM
reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C

BFQ1AG70HI4Z m

Camisa CLIMPIPE Section Alu2 de llana de vidre, no hidrófila, ISOVER de forma cilíndrica i
estructura concèntrica. Porten practicada una obertura en la seva generatriu per a permetre la seva
apertura i d'aquesta manera la seva col·locació sobre la canonada i están provistes d'un
recobriment per la seva cara exterior amb una làmina d'alumini reforçat amb malla de vidre que
actúa com a barrera de vapor, amb una llengüeta autoadhesiva que permet el fácil tancament.
Canonades d'instal·lacions tèrmiques i equips en l'interior d'edificis residencials i industrials fins
180 ºC de temperatura (la temperatura del revestiment no ha de superar els 80ºC ), de diàmetre
8´´, gruix de 40 mm, llargària de 1,20 m. Complint la norma UNE-EN 14303 ´´Productos aislantes
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térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de
lana mineral (MW). Especificación´´, amb una conductivitat tèrmica de 0,032 a 0,101 W/(m.K),
classe de reacció al foc A2-s1-d0 i codi de designació MW-EN 14303-T9-ST (180)-MV1., ref. 4595
de la serie Canonades: camises d'ISOVER
BFQ3VCJA

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32
mm de gruix, sense HCFC-CFC

BFQ3VCPA

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 32
mm de gruix, sense HCFC-CFC

BFQ3VCQA

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 125 mm, de 32
mm de gruix, sense HCFC-CFC

BFQ3VCSA

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 160 mm, de 32
mm de gruix, sense HCFC-CFC

BFYQ14G7

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades amb fibra de vidre
per a tub de diàmetre 8´´, de 40 mm de gruix

BFYQ3080

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm
de gruix

BG1AU005

u

Armari metàl·lic per a quadres de comandament i protecció, amb línia per a aparells de capçalera i
250 mòduls mes

BG312330

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

BG312630

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

BG312690

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

BG3126A0

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

BG4GM

u

Disjuntor guardamotor trifàsic per protecció de motors elèctrics

BG415A49

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària,
per a muntar en perfil DIN

BG416DJ9

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG416GKK

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar
(4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG416GKN

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 125 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar
(4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG4252JK

u

Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0.03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG42539H

u

Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
0.3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic
de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG4253JH

u

Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0.3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
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BG42H2LN

u

Bloc diferencial de la classe A, gamma industrial, de fins a 125 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de 0.03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma,
UNE-EN 61009-1, de 5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG47UX01

u

Interruptor en càrrega modular de 400A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament
(Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat
dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-23A segons UNE-EN 60947-3, de 6
mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul)

BG51UX01

u

Comptador trifàsic directe per a mesurar consums parcials, de fins a 65 A, per a muntar en carril
DIN, amb comunicacions RS-485 i protocol MODBUS

BG51UX02

u

Comptador trifàsic indirecte per a mesurar consums parcials, de fins a 10 A, per a muntar en carril
DIN, amb comunicacions RS-485 i protocol MODBUS

BG5AC820

u

Transformador d'intensitat 125/5 A, 10 VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044

BGW1A000

u

Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics

BGW41000

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics

BGW42000

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials

BGW47000

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals

BGW6A000

u

Part proporcional d'accessoris per a transformadors d'intensitat

BJM12401

u

Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1/2´´, per a
connectar a la bateria o al ramal

BK25A230

u

Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G

BN422680

u

Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides,
de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316),
anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca

BN4226A0

u

Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides,
de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316),
anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca

BN4226D0

u

Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable
1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per palanca

BN4226E0

u

Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides,
de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable
1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per palanca

BN4226F0

u

Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides,
de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable
1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per palanca

BN4226G0

u

Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides,
de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable
1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per palanca

BN811660

u

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 1/2´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic

BN8383E0

u

Vàlvula de retenció de disc manual per a muntar entre brides, de 40 mm de diàmetre nominal, de
40 bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de preu alt

BN83A3E0

u

Vàlvula de retenció de disc manual per a muntar entre brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de
40 bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de preu alt
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BNE14300

u

Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1/2´´ de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal,
llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0.5 mm de diàmetre

BNE2A300

u

Filtre colador en forma de Y amb brides, 65 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal,
fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 1.5
mm de diàmetre

BNE2D300

u

Filtre colador en forma de Y amb brides, 100 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal,
fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 1.5
mm de diàmetre

BNE2E300

u

Filtre colador en forma de Y amb brides, 125 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal,
fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 1.5
mm de diàmetre

BNE2F300

u

Filtre colador en forma de Y amb brides, 200 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal,
fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 1.5
mm de diàmetre

BNF51321

u

Vàlvula de seguretat ACS amb rosca, de llautó, amb connexió femella-femella, de diàmetre 1/2´´,
tarada a 3 bar, 120°C de temperatura màxima

BNH2222PC01 1

La bomba MAGNA3 es una circuladora de rotor húmedo, siendo la es la opción ideal para cualquier
proyecto de construcción. Con su eficiencia, rango de funcionamiento y capacidades de
comunicación, MAGNA3 es ideal para crear sistemas de calefacción y refrigeración de alto
rendimiento.
• Pantalla a color con infografías en 3D, Índice EEI promedio < 0,19, Bajo nivel de ruido, Entrada
analógica configurable, Arranque/parada es a través de entrada digital, Relés de estado y alarma
configurables en NO o NC, Múltiples protocolos de comunicación con tarjetas CIM (opcional),
Función multibomba inalámbrica entre dos iguales (bombas simples), Función multibomba
inalámbrica entre los dos cabezales de bombas dobles, Sensor de temperatura y presión
diferencial incorporado, Válida para aplicaciones de Agua Caliente Sanitaria (versiones N – Acero
Inoxidable), Carcasa de aislamiento integrado (bombas simples)
Punt de treball:
Cabal: 14 m3/h
Altura: 10 m
Connexió entrada: DN40
Connexió sortida : DN40
Pressió màxima de treball: 10bar PN6/10
Tensió nominal: 3 x 220-240D/380-415Y V
Marca Grundfos o similar model MAGNA3 40-180 F

BNH2222PF01 u

Bomba centrífuga de voluta, no autocebante y de una etapa, diseñada de acuerdo con la norma
ISO 5199, con dimensiones y rendimiento nominal de acuerdo con la norma EN 733 (10 bar). Las
bridas son de PN 16 y sus dimensiones satisfacen los requisitos establecidos por la norma EN
1092-2. La bomba posee un puerto de aspiración axial, un puerto de descarga radial, eje horizontal
y un diseño que facilita la extracción del motor, el soporte del motor, la cubierta y el impulsor sin
necesidad de desmontar la carcasa de la bomba ni las tuberías.
El cierre de fuelle de caucho no equilibrado satisface los requisitos establecidos por la norma DIN
EN 12756. La bomba está acoplada directamente a un motor síncrono de imanes permanentes
refrigerado por ventilador. 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.
Punt de treball:
Cabal: 40 m3/h
Altura: 12 m
Connexió entrada: DN80
Conneció sortida : DN65
Pressió màxima de treball: 16bar PN16
Tensió nominal: 3 x 220-240D/380-415Y V
Marca Grundfos o similar model NBE 65-160/177 AF2ABQQE
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BNH2222SCA

1

Bomba de una etapa, acoplamiento cerrado y voluta con puertos de aspiración y descarga en línea
de idéntico diámetro. 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.
La bomba está equipada con un cierre de fuelle de caucho no equilibrado. El cierre mecánico
satisface los requisitos establecidos por la norma EN 12756. Pipework connection is via PN 16 DIN
flanges (EN 1092-2 and ISO 7005-2).
La conexión de las tuberías se lleva a cabo por medio de bridas DIN de PN 16 (normas EN 1092-2
e ISO7005-2).
La bomba está equipada con un motor síncrono de imanes permanentes refrigerado por ventilador.
El nivel de eficiencia del motor de acuerdo con la norma IEC 60034-30-2 es IE5.
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 bomba está equipada con un sensor de presión diferencial.
Punt de treball variable amb un nominal:
Cabal: 15 m3/h
Altura: 15 m
Connexió entrada: DN40
Conneció sortida : DN40
Pressió màxima de treball: 16bar PN16
Tensió nominal: 3 x 380-500 V
Marca Grundfos o similar model TPE3 40-200-S A-F-A-BQQE

BNH2222SFR

1

Bomba de una etapa, acoplamiento cerrado y voluta con puertos de aspiración y descarga en línea
de idéntico diámetro. 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.
La bomba está equipada con un cierre de fuelle de caucho no equilibrado. El cierre mecánico
satisface los requisitos establecidos por la norma EN 12756. Pipework connection is via PN 16 DIN
flanges (EN 1092-2 and ISO 7005-2).
La conexión de las tuberías se lleva a cabo por medio de bridas DIN de PN 16 (normas EN 1092-2
e ISO
7005-2).
La bomba está equipada con un motor síncrono de imanes permanentes refrigerado por ventilador.
El nivel de eficiencia del motor de acuerdo con la norma IEC 60034-30-2 es IE5.
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 bomba está equipada con un sensor de presión diferencial.
Punt de treball variable amb un nominal:
Cabal: 51.7 m3/h
Altura: 20.2 m
Connexió entrada: DN65
Conneció sortida : DN62
Pressió màxima de treball: 16bar PN16
Tensió nominal: 3 x 380-500 V
Marca Grundfos o similar model TPE 65-250/2-S A-F-A-BQQE

EQATHERMHW 1

Equip per l'omplenat i recarga de sistemas tancats d'aigua de calefacció i aire condiconat, sipositiu
de desconexió segons EN1212, pantalla electrònica de fàcil ajust

NG110

u

Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP ´´Raised
Pressure´´, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería
(AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas
comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.

NG125

u

Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y
certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y
climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre
-15 °C y 95 °C, color azul Niron.
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NG63

u

Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y
certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y
climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre
-15 °C y 95 °C, color azul Niron.

NG9017160MM u

Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo codo de polipropileno copolímero random
PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y
climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70
°C.

NG9017200MM u

Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo codo de polipropileno copolímero random
PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y
climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70
°C.

NMAN110

u

Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R RP ´´Raised
Pressure´´, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería
(AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas
comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.

NMAN125

u

Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y
certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y
climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre
-15 °C y 95 °C, color azul Niron.

NMAN63

u

Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y
certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y
climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre
-15 °C y 95 °C, color azul Niron.

NT110

u

Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP ´´Raised Pressure´´,
fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS,
ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas
comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.

NT125

u

Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y
certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y
climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre
-15 °C y 95 °C, color azul Niron.

NT17160MM

u

Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo te de polipropileno copolímero random PP-R,
fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y
climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70
°C.

NT17200MM

u

Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo te de polipropileno copolímero random PP-R,
fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y
climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70
°C.

NT63

u

Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y
certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y
climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre
-15 °C y 95 °C, color azul Niron.

RECANVISRCX 1

Recanvi cartutx Cillit SRC-XL

RUTAN002

U

UTA horitzontal CLIVET CPAN-XHE3 Size 3, amb recuperador d'energia en bomba de calor Zephir
(SETSC-R410A-400T-IOM9X) o equivalent, per a un cabal d'aire de fins a 7.000 m3/h, amb
estructura de perfils d'alumini i panell sandvitx de dues planxes d'acer galvanitzades i lacades amb
aïllament termoacústic a base de cautxú d'alta densitat i escuma de poliuretà, per a 1 zona, amb
potència en fred de 49.4 kW i potència en calor de 32.0 kW, potències totals en condicions
ambientals estàndard, ventilador centrífug amb pressió estàtica disponible >=200 Pa, alimentació
trifàsica de 400 V i filtre d'aire tipus electrònic equivalent a H10

UTNIRCL6311

m

Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R //
(2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5, de diámetro 63 mm y 5,8 mm de espesor. Fabricado y
certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y sistema de unión por termofusión e
inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.72. Certificado de potabilidad
Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS), climatización
(sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada con temperaturas
comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul

Pàg.:
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MATERIALS

Niron Clima, ref. TNIRCL6311 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCL11011 m

Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R //
(2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5, de diámetro 110 mm y 10,0 mm de espesor.
Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y sistema de unión por
electrofusión certificado según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003.
Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS), climatización (sistemas agua/agua, agua/aire)
y refrigeración industrial con agua glicolada con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL11011 de
la serie Niron de ITALSAN.

UTNIRCL12511 m

Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R //
(2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5, de diámetro 125 mm y 11,4 mm de espesor.
Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y sistema de unión
electrofusión certificado según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003.
Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS), climatización (sistemas agua/agua, agua/aire)
y refrigeración industrial con agua glicolada con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL12511 de
la serie Niron de ITALSAN.

UTNIRCL16017 m

Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP ´´Raised Pressure´´ con fibra de
vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP+FV // (1/4)PP-R RP, SDR 17 serie 8, de diámetro 160 mm y
9,5 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y
certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería
(AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua
glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Presentación en barra de 5,8 m,
color azul Niron con banda horizontal azul Niron Clima, ref. TNIRCL16017 de la serie Niron de
ITALSAN.

UTNIRCL20017 m

Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP ´´Raised Pressure´´ con fibra de
vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP+FV // (1/4)PP-R RP, SDR 17 serie 8, de diámetro 200 mm y
11,9 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y
certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería
(AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua
glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Presentación en barra de 5,8 m,
color azul Niron con banda horizontal azul Niron Clima, ref. TNIRCL20017 de la serie Niron de
ITALSAN.

Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA

P-1

CTRLSAUT

u

CONTROL SAUTER
1 LICENCIA SOFTWARE
SAGRERA

Rend.: 1,000
EXISTENTE

EN

1
2
YZP481F200 Ampliación de 100
Objetos para SAUTER Vision Center.
2
1
PROGRAMACIÓN
E
INGENIERÍA Ingeniería de imágenes y ficheros en
la Unidad Central situada en el puesto de Sagrera,
según especificaciones del proyecto. Dinamización de
los puntos de control del Programa de Gestión.
Creación del listado de instalaciones y banco
histórico de datos para poder ser consultado.
Creación del programa de alarmas para el control
automático y optimizado del Sistema. Creación y
entrega de la documentación necesaria
con
esquemas
y
características
técnicas
del
Sistema.

2
CONTROL

QUADRE

DE

3
1
CUADRO
DE
CONTROL ´´Cuadro eléctrico de control
SIB-CE12104 incluyendo controlador/es libremente
programable/s marca SAUTER con comunicación
BACnet/IP, para el control de los equipos situados en
Sala de Máquinas, con un total de 138 E/S, y un 20%
de señales de reserva, con los elementos necesarios
tales como: - 1 u Estación de control EY-RC504F001
- 10 u Módulo I/Ol EY-EM527F001 - 4 u Módulo I/Ol
EY-EM511FOO1 - Armario metálico marca Himel o
similar - transformador 220/24Vca, - base de enchufe,
- bornas y elementos de protección. Totalmente
cableado a bornas.´´
4
1
PROGRAMACIÓN DE ESTACIONES
DE CONTROL
Comprobación de los elementos de
campo y testeo de los mismos mediante patrón.
Carga de programas en las estaciones de control y
numeración de las mismas. Programación de los
bucles de regulación DDC y PLC de las
subestaciones, incluidos esquemas de conexionado y
comprobación del equipo de campo (sondas,
actuadores, señales digitales, etc.).

3
CAMP

MATERIAL

DE

5
5
P31-JSF1KF001
Interruptor de
caudal por paleta para tuberias de 1´´ a 8´´. Montaje
rosca 1´´. Contacto conmutado 250V 15A, Tmax
120ºC, P max 11 bar IP65.
6
20
P31--EGT346F102L100
Sonda
de temperatura con caña, sensor de Ni1000. Incluye
termopozo de latón de L=100 mm, rosca R1/2´´
PN10. Rango de -50 a 160 ºC. Protección
IP65
7
2
P31--EGT347F102L200C
Sonda
de temperatura para conducto con brida de fijación,

Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA

sensor de Ni1000. L=200 mm. Temperatura máxima
admisible 140 ºC. Protección IP65
8
2
P31-TH17F001 Termostato de humos
con rearme manual, disparo a 240ºC, Alim.220 V~ 2
cont. conmutados max 250 V, indicación de
temperatura IP30.
9
4
P31-DDLU225F001
Transmisor
de presión diferencial. Rango medición conmutable
de 0…1000/1600/2500 Pa. Característica lineal o raiz
cuadrada. Salida 0…10V / 0 (4) …20 mA. Conexión
3hilos ( posible 2 hilos en 0/4...20 mA). Protección
IP54, Alimentación 24V~ ó 13,5 a 33V=. Incluye 2 m.
de tubo PVC y boquilla para conducto
10
6
P31-DWG-930.83/6555 Presostato
diferencial para aire, de 0,5 a 5 mbar. Tmax 85ºC.
conmutado 1A (0,4) 250V. Incluye accesorio de
conexión a tubo plástico 4 mm. P max 300 mbar
IP54.
11
2
P31-EGQTHCF326
Sonda
combinada de CO2, temperatura y humedad.
Medición del CO2 por simple longitud de onda ABC
logic. Montaje en conducto, salidas 3x 0..10Vcc.
Rangos: CO2 de 0..2000ppm, Tª -20..60ºC y
5…100% %h.r. Alimentación 24V~/=. Protección
IP54.
12
3
P31-SIBH070090G
Caudalímetro
MECÁNICO woltman (90 ºC) para agua caliente con
las siguientes características: DN 100 con bridas; 100
l/pulso; longitud 250 mm;Caudal nominal; qn 70
m3/h. Montaje horizontal.
13
2
P31-SIBH025090G
CAUDALIMET
RO MECANICO WOLTMAN (90º) AGUA CALIENTE
DN65 CON BRIDAS 100L/PULSO LONG. 200MM
QN.25M3/H. + EMISOR PULSOS
14
4
P31-KC653CMCH6-603E
Conta
dor ultrasónico para FRIO/CALOR, IP 54. Rango
Temperaturas: 2..180 ºC. Alimentación: 230 V. 2
Sondas de temperatura PT500 de 1,5 m. Pantalla
LCD con 7 o 8 digitos. Unidad de energía
seleccionable (KWh, MWh). Con Comunicación
M-Bus+ 2 entradas de pulsos. Para 40 m³/h.
Conexión DN80. L 300 mm
15
4
P31-KCHC-003-21
Tarjeta
comunicación M-Bus con 2 salidas de impulsos (C,
D)
16
2
DSB143F001 Presostato
de
0…6bar. Diferencial ajustable. Rosca 1/2´´ gas.
Sonda de latón.Contacto conmutado 10 (4)A 250V.
P.máx: 16bar Tmáx: 70ºC. IP65
17
2
P31--EGT347F102L200
Sonda
de temperatura con caña, sensor de Ni1000. Incluye
termopozo de latón de L=200 mm, rosca R1/2´´
PN10. Rango de -50 a 160 ºC. Protección
IP65
18
1
P31-EGH131F061
Sonda
combinada de medida de humedad relativa y
temperatura para ambiente/exterior . Salida analógica
de 0..10V= de la humedad y Ni1000 de la
temperatura. Rango de 5 a 95 %h.r. y -20..+80 ºC de
temperatura. Alimentación 24V ~/=. Protección
IP65.
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

Pàg.:
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P-2

EE21UX02

u

Caldera per a combustible fluid amb cremador de gas
per aire forçat, de 290.8 kW, de planxa d'acer per a
calefacció de 4 bar i 100 °C, com a màxim i muntada
sobre bancada, incloent execució de la xemeneia fina
a sortir de la sala de màquines

Rend.: 1,000

Unitats

Preu

Parcial

Ma d'obra
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

21,200 /R x

=

A013G000

h

Ajudant calefactor

21,200 /R x

=

Subtotal:
Maquinària
C150GU00

h

4,000 /R x

Grua autopropulsada de 60 t

=

Subtotal:
Materials
BE211NUX0 1

Accessori control atmosfèric VIESSMANN o similar
model ZK03279

1,000

x

=

BE211NUX0 1

Equip neutralització Ph

1,000

x

=

BEUBU010 u

Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16
bar, de preu alt i embut de desguàs per a vàlvula de
buidat d'1''

1,000

x

=

BE211NT0

Caldera de condensación a gas monobloc construida
mediante superficies de calefacción en acero
inoxidable y quemador cilíndrico MatriX. Fabricada de
acuerdo a las normas UNE EN15502-1 y
EN15502-2-1, con homologación CE. Idónea para
instalación en circuito cerrado de calefacción con
temperatura admisible de impulsión (=temperatura de
seguridad) de hasta 110 grados centígrados. Posee
un funcionamiento especialmente económico con
descenso progresivo de la temperatura de la caldera
gracias a la utilización de la condensación. La
combustión de gas se lleva a cabo de acuerdo con la
normativa de trabajo DVGW G 260. La caldera tiene
un alto rendimiento, funcionamiento silencioso y nivel
bajo de emisiones contaminantes gracias a la
regulación de la combustión mediante la sonda
Lambda Pro Control y al quemador cilíndrico MatriX o
similar modulante (rango de modulación 1 a 5). de
potència útil 318kW (50/30) 291 kW (80/60) renidment
estacional P.C.S. fins a 98% i P.C.I. 109% marca
VIESSMANN o similar model Vitocrossal 100

1,000

x

=

u

BE211NUX0 1

Posada en marxa equip per S.A.T.

1,000

x

=

BE211NUXE 1

moduls extracció de fums, per la ocnstrucció de la
xemeneia

1,000

x

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import
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PARTIDES D'OBRA

P-3

EEBEUX03

u

Dipòsit d'inercia d'acer negre amb aïllament tèrmic
d'escuma de poliuretà i revestiment exterior de
plàstic, de 2.000 l de capacitat, purga d'aire amb
connexions de rosca 1 1/2´´, de pressió màxima de
servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima

Rend.: 1,000

Unitats

Preu

Parcial

Import

Parcial

Import

Ma d'obra
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

5,000 /R x

=

A013G000

h

Ajudant calefactor

5,000 /R x

=

Subtotal:
Maquinària
C150GU00

h

1,000 /R x

Grua autopropulsada de 60 t

=

Subtotal:
Materials
BEH3UX04 u

Dipòsit d'inercia d'acer negre amb aïllament tèrmic
d'escuma de poliuretà i revestiment exterior de
plàstic, de 2.000 l de capacitat, purga d'aire amb
connexions de rosca 4´´, de pressió màxima de servei
6 bar i 95°C de temperatura màxima marca Lapesa o
similar model Master Inercia MV2000I-IB amb conjunt
d'aïllament fibra de vidre de 100mm amb forro PVC
M1

1,000

x

=

BEUBU010 u

Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16
bar, de preu alt i embut de desguàs per a vàlvula de
buidat d'1''

1,000

x

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-4

EEBEUX04

u

Dipòsit d'inercia d'acer negre amb aïllament tèrmic
d'escuma de poliuretà i revestiment exterior de
plàstic, de 1.500 l de capacitat, purga d'aire amb
connexions de rosca 1 1/2´´, de pressió màxima de
servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima

Rend.: 1,000

Unitats

Preu

Ma d'obra
A013G000

h

Ajudant calefactor

5,000 /R x

=

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

5,000 /R x

=

Subtotal:
Maquinària
C150GU00

h

Grua autopropulsada de 60 t

1,000 /R x

=

Subtotal:
Materials
BEH3UX05 1

Dipòsit d'inercia d'acer negre amb aïllament tèrmic
d'escuma de poliuretà i revestiment exterior de
plàstic, de 1.500 l de capacitat, purga d'aire amb
connexions de rosca 4´´, de pressió màxima de servei

1,000

x

=
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6 bar i 95°C de temperatura màxima marca Lapesa o
similar model Master Inercia MV1500IB amb conjunt
d'aïllament fibra de vidre de 100mm amb forro PVC
M1
BEUBU010 u

Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16
bar, de preu alt i embut de desguàs per a vàlvula de
buidat d'1''

x

1,000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-5

EEH1UX01

u

Refredadora aire-aigua, amb compressor scroll de
regulació continua DC Inverter, refrigerant R-410a,
amb capacitat frigorífica nominal mínima 221kw a
7-12ºc, SEERnet(fixed LWT) mínim 4.41 amb valors
certificats segons criteris Eurovent, El equipament
inclou vàlvula d'expansió electrònica, control de
condensació per funcionament de -17ºC a +48ºC,
vàlvula
de
seguretat
doble,
pasarel·la
Modbus/BACnet/N2 integrada, resistència antigel a
l'evaporador, interruptor de fluxe, filtre d'aigua,
conexions tipus Victaulic. Posta en marxa servei
tècnic inclosa. Marca Hitachi o similar, model
RCMA-90AN

Rend.: 1,000

Unitats

Preu

Parcial

Ma d'obra
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

10,000 /R x

=

A013G000

h

Ajudant calefactor

10,000 /R x

=

Subtotal:
Maquinària
C150GU00

h

Grua autopropulsada de 60 t

3,000 /R x

=

Subtotal:
Materials
BEH11M3B u

Refredadora aire-aigua, amb compressor scroll de
regulació continua DC Inverter, refrigerant R-410a,
amb capacitat frigorífica nominal mínima 221kw a
7-12ºc, SEERnet(fixed LWT) mínim 4.41 amb valors
certificats segons criteris Eurovent, El equipament
inclou vàlvula d'expansió electrònica, control de
condensació per funcionament de -17ºC a +48ºC,
vàlvula de seguretat doble, pasarel·la
Modbus/BACnet/N2 integrada, resistència antigel a
l'evaporador, interruptor de fluxe, filtre d'aigua,
conexions tipus Victaulic. Posta en marxa servei
tècnic inclosa marca Hitachi o similar, model
RCMA-90AN

1,000

x

Subtotal:

=

Import
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DESPESES AUXILIARS

2,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-6

EEINSBO100

U

Rend.: 1,000

Kit connexionat bomba DN65

Unitats

Preu

Parcial

Import

Parcial

Import

Ma d'obra
A013G000

h

Ajudant calefactor

2,000 /R x

=

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

2,000 /R x

=

Subtotal:
Materials
BN422680

u

Vàlvula de papallona concèntrica segons norma
UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de
40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100
micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316),
anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca

2,000

x

=

BN8383E0

u

Vàlvula de retenció de disc manual per a muntar entre
brides, de 40 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de
PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), de preu alt

1,000

x

=

Subtotal:
Partides d'obra
EEU6A230

u

Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera
de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G, instal·lat

x

2,000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

2,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-7

EEINSBOM65

U

Kit connexionat bomba DN65

Rend.: 1,000
Unitats

Preu

Ma d'obra
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

2,000 /R x

=

A013G000

h

Ajudant calefactor

2,000 /R x

=

Subtotal:
Materials
BN83A3E0

u

Vàlvula de retenció de disc manual per a muntar entre
brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de
PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), de preu alt

1,000

x

=
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BN4226A0

u

Vàlvula de papallona concèntrica segons norma
UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de
65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100
micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316),
anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca

x

2,000

=

Subtotal:
Partides d'obra
EEU6A230

u

Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera
de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G, instal·lat

x

2,000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

2,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-8

EEINSOMPOM u

Kit emplenat circuit

Rend.: 1,000
Unitats

Preu

Parcial

Ma d'obra
A013G000

h

Ajudant calefactor

4,000 /R x

=

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

4,000 /R x

=

Subtotal:
Materials
BJM12401

u

Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb
unions roscades de diàmetre nominal 1/2´´, per a
connectar a la bateria o al ramal

1,000

x

=

60V2C12

u

Vàlvula de bola de dues peces amb pas total, d'acer
inoxidable AISI-316, amb rosca DIN-2999, de
diàmetre 1/2´´ i PN 64 bar, ref. 60V2C12 de la sèrie
Acer Inoxidable de FILTUBE SA

1,000

x

=

BN811660

u

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 1/2´´ de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos
de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
elàstic

1,000

x

=

Equip per l'omplenat i recarga de sistemas tancats
d'aigua de calefacció i aire condiconat, sipositiu de
desconexió segons EN1212, pantalla electrònica de
fàcil ajust

1,000

x

=

EQATHERM 1

Subtotal:
Partides d'obra
KNE14304

u

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de
16 bar de PN, roscat, muntat superficialment

1,000

x

=

EEU6U001

u

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10
bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat
roscat

1,000

x

=

Subtotal:

Import
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-9

EEOMPLRECA u

cartutx recanvi src-xl de Cillit per 480l per el sistema
d'emplenat

Rend.: 1,000

Unitats

Preu

Parcial

Import

Parcial

Import

Parcial

Import

Ma d'obra
A012G000

h

1,000 /R x

Oficial 1a calefactor

=

Subtotal:
Materials
RECANVIS 1

Recanvi cartutx Cillit SRC-XL

x

1,000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-10

EEU11113

u

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de
posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb
rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat

Rend.: 1,000

Unitats

Preu

Ma d'obra
A013G000

h

A012G000

h

Ajudant calefactor

0,075 /R x

=

Oficial 1a calefactor

0,300 /R x

=

Subtotal:
Materials
BEU11113

u

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de
posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb
rosca de 3/8´´ de diàmetre

x

1,000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-11

EEU4U030

u

dipòsit d'expansió tancat de 200 l de capacitat, de
planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió d'1'
de D, col·locat roscat

Rend.: 1,000

Unitats
Ma d'obra

Preu
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PARTIDES D'OBRA

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,500 /R x

=

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,500 /R x

=

Subtotal:
Materials
BEU4U030

u

Dipòsit d'expansió tancat de 200 l de capacitat, de
planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió d'1'
de D

x

1,000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EEU6A230

u

Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera
de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G, instal·lat

Rend.: 1,000

Unitats

Preu

Parcial

Import

Parcial

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,200 /R x

=

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,200 /R x

=

Subtotal:
Materials
BK25A230

u

Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera
de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G

x

1,000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

EEU6U001

u

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10
bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat
roscat

Rend.: 1,000

Unitats

Preu

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,250 /R x

=

Subtotal:
Materials
BEU6U001

u

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10
bar, d'esfera de 63 mm de rosca d'1/4' de D

1,000

x
Subtotal:

=
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-12

EFM28A30

u

Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de
diàmetre nomimal 65 mm, cos de cautxú EPDM
reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió
màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat

Rend.: 1,000

Unitats

Preu

Parcial

Import

Parcial

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,550 /R x

=

A013M000

h

Ajudant muntador

0,550 /R x

=

Subtotal:
Materials
BFM28A30

u

Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de
diàmetre nominal 65 mm, cos de cautxú EPDM
reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió
màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C

x

1,000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-13

EFM28D30

u

Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de
diàmetre nomimal 100 mm, cos de cautxú EPDM
reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió
màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat

Rend.: 1,000

Unitats

Preu

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,840 /R x

=

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,840 /R x

=

Subtotal:
Materials
BFM28D30 u

Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de
diàmetre nominal 100 mm, cos de cautxú EPDM
reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió
màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C

1,000

x

Subtotal:

=
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-14

EFM28F30

u

Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de
diàmetre nomimal 150 mm, cos de cautxú EPDM
reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió
màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat

Rend.: 1,000

Unitats

Preu

Parcial

Import

Parcial

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

1,100 /R x

=

A012M000

h

Oficial 1a muntador

1,100 /R x

=

Subtotal:
Materials
BFM28F30

u

Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de
diàmetre nominal 150 mm, cos de cautxú EPDM
reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió
màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C

x

1,000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-15

EG1AU005

u

Armari metàl·lic per a quadres de comandament i
protecció, amb línia per a aparells de capçalera i 250
moduls mes, totalment equipat, muntat

Rend.: 1,000

Unitats

Preu

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

3,200 /R x

=

A012H000

h

Oficial 1a electricista

3,200 /R x

=

Subtotal:
Materials
BG1AU005 u

Armari metàl·lic per a quadres de comandament i
protecció, amb línia per a aparells de capçalera i 250
mòduls mes

1,000

x

=

BGW1A000 u

Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics

10,000

x

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

P-16

EG312336

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata

Rend.: 1,000

Unitats

Preu

Parcial

Import

Parcial

Import

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,012 /R x

=

A013H000

h

Ajudant electricista

0,012 /R x

=

Subtotal:
Materials
BG312330

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

x

1,020

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-17

EG312636

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata

Rend.: 1,000

Unitats

Preu

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

0,012 /R x

=

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,012 /R x

=

Subtotal:
Materials
BG312630

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

x

1,020

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

REFORMA CLIMA OFICINES TRIANGLE TMB FASE 1 (SALA DE MÀQUINES)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/07/21

Pàg.:

22

PARTIDES D'OBRA

P-18

EG312696

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata.
Criteri 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.

Rend.: 1,000

Unitats

Preu

Parcial

Import

Parcial

Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

0,052 /R x

=

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,052 /R x

=

Subtotal:
Materials
BG312690

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

x

1,020

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-19

EG3126A6

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 50 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata

Rend.: 1,000

Unitats

Preu

Ma d'obra
A013H000
A012H000

h
h

Ajudant electricista

0,052 /R x

=

Oficial 1a electricista

0,052 /R x

=

Subtotal:
Materials
BG3126A0

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 50 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020

x

Subtotal:

=
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-20

EG415A49

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN

Rend.: 1,000

Unitats

Preu

Parcial

Import

Parcial

Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

=

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200 /R x

=

Subtotal:
Materials
BGW41000 u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000

x

=

BG415A49

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

1,000

x

=

u

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-21

EG416DJ9

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000

Unitats

Preu

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

=

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,230 /R x

=

Subtotal:
Materials
BGW41000 u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000

x

=

BG416DJ9

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per

1,000

x

=

u
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PARTIDES D'OBRA

a muntar en perfil DIN
Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-22

EG416GKK

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar
(4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.La
instal·lació inclou la part proporcional de connexionats
i accessoris dins dels quadres elèctrics.

Rend.: 1,000

Unitats

Preu

Parcial

Import

Parcial

Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

=

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,330 /R x

=

Subtotal:
Materials
BGW41000 u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000

x

=

BG416GKK u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar
(4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN

1,000

x

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-23

EG416GKN

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 125 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar
(4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000

Unitats

Preu

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

=

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,330 /R x

=
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Subtotal:
Materials
BGW41000 u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000

x

=

BG416GKN u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 125 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar
(4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN

1,000

x

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-24

EG4252JK

u

Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari,
de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.La
instal·lació inclou la part proporcional de connexionats
i accessoris dins dels quadres elèctrics.

Rend.: 1,000

Unitats

Preu

Parcial

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,500 /R x

=

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

=

Subtotal:
Materials
BGW42000 u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000

x

=

BG4252JK

Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari,
de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0.03
A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

1,000

x

=

u

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import
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P-25

EG42539H

u

Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari,
de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0.3 A, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.La
instal·lació inclou la part proporcional de connexionats
i accessoris dins dels quadres elèctrics.

Rend.: 1,000

Unitats

Preu

Parcial

Import

Parcial

Import

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,350 /R x

=

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

=

Subtotal:
Materials
BGW42000 u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000

x

=

BG42539H

Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari,
de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0.3 A de
sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó
de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

1,000

x

=

u

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-26

EG4253JH

u

Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari,
de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0.3 A, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.La
instal·lació inclou la part proporcional de connexionats
i accessoris dins dels quadres elèctrics.

Rend.: 1,000

Unitats

Preu

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

=

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,500 /R x

=

Subtotal:
Materials
BGW42000 u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000

x

=
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BG4253JH

u

Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari,
de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0.3 A
de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

x

1,000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-27

EG42H2LN

u

Bloc diferencial de la classe A, gamma industrial, de
fins a 125 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0.03 A de desconnexió fix instantani,
temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat
i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 5
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.La
instal·lació inclou la part proporcional de connexionats
i accessoris dins dels quadres elèctrics.

Rend.: 1,000

Unitats

Preu

Parcial

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,600 /R x

=

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

=

Subtotal:
Materials
BGW42000 u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000

x

=

BG42H2LN u

Bloc diferencial de la classe A, gamma industrial, de
fins a 125 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
0.03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani,
temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat
i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma, UNE-EN 61009-1, de 5
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

1,000

x

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import
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P-28

EG47UX01

u

Interruptor en càrrega modular de 400 A d'intensitat
nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui),
tetrapolar (4P), tall completament aparent amb
indicador mecànic de senyalització de l' estat dels
contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús
AC-23A segons UNE-EN 60947-3, de 6 mòduls
d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió

Rend.: 1,000

Unitats

Preu

Parcial

Import

Parcial

Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

=

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,330 /R x

=

Subtotal:
Materials
BGW47000 u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
manuals

1,000

x

=

BG47UX01 u

Interruptor en càrrega modular de 400A d'intensitat
nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui),
tetrapolar (4P), tall completament aparent amb
indicador mecànic de senyalització de l' estat dels
contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús
AC-23A segons UNE-EN 60947-3, de 6 mòduls
d'amplària (18mm p/ mòdul)

1,000

x

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-29

EG513160

u

Comptador trifàsic directe per a mesurar consums
parcials, de fins a 65 A, per a muntar en carril DIN,
amb comunicacions RS-485 i protocol MODBUS
col·locat

Rend.: 1,000

Unitats

Preu

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

=

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,500 /R x

=

Subtotal:
Materials
BG51UX01 u

Comptador trifàsic directe per a mesurar consums
parcials, de fins a 65 A, per a muntar en carril DIN,
amb comunicacions RS-485 i protocol MODBUS

1,000

x

Subtotal:

=
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DESPESES AUXILIARS

1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-30

EG513210

u

Comptador trifàsic indirecte per a mesurar consums
parcials, de fins a 10 A, per a muntar en carril DIN,
col·locat, amb comunicacions RS-485 i protocol
MODBUS

Rend.: 1,000

Unitats

Preu

Parcial

Import

Parcial

Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

=

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,500 /R x

=

Subtotal:
Materials
BG51UX02 u

Comptador trifàsic indirecte per a mesurar consums
parcials, de fins a 10 A, per a muntar en carril DIN,
amb comunicacions RS-485 i protocol MODBUS

x

1,000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-31

EG5AC822

u

Transformador d'intensitat amb una relació de
transformació de 125/5 A, una potència de 10 VA, de
classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044, i muntat
superficialment.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.La
instal·lació inclou la part proporcional de connexionats
i accessoris dins dels quadres elèctrics.

Rend.: 1,000

Unitats

Preu

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

0,150 /R x

=

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,150 /R x

=

Subtotal:
Materials
BGW6A000 u

Part proporcional d'accessoris per a transformadors
d'intensitat

1,000

x

=

BG5AC820 u

Transformador d'intensitat 125/5 A, 10 VA, de classe
1 de precisió segons UNE-EN 60044

1,000

x

=

Subtotal:
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DESPESES AUXILIARS

1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-32

EN4226A4

u

Vàlvula de papallona concèntrica segons norma
UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de
65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100
micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316),
anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca,
muntada en pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000

Unitats

Preu

Parcial

Import

Parcial

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,281 /R x

=

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,281 /R x

=

Subtotal:
Materials
BN4226A0

u

Vàlvula de papallona concèntrica segons norma
UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de
65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100
micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316),
anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca

x

1,000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-33

EN4226D4

u

Vàlvula de papallona concèntrica segons norma
UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de
100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100
micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316),
anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca,
muntada en pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000

Unitats

Preu

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,596 /R x

=

A013M000

h

Ajudant muntador

0,586 /R x

=

Subtotal:
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Materials
BN4226D0

u

Vàlvula de papallona concèntrica segons norma
UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de
100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100
micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316),
anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca

x

1,000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-34

EN4226E4

u

Vàlvula de papallona concèntrica segons norma
UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de
125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100
micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316),
anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca,
muntada en pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000

Unitats

Preu

Parcial

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,680 /R x

=

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,680 /R x

=

Subtotal:
Materials
BN4226E0

u

Vàlvula de papallona concèntrica segons norma
UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de
125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100
micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316),
anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca

x

1,000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import
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P-35

EN4226F4

u

Vàlvula de papallona concèntrica segons norma
UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de
150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100
micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316),
anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca,
muntada en pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000

Unitats

Preu

Parcial

Import

Parcial

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,901 /R x

=

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,901 /R x

=

Subtotal:
Materials
BN4226F0

u

Vàlvula de papallona concèntrica segons norma
UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de
150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100
micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316),
anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca

x

1,000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-36

EN4226G4

u

Vàlvula de papallona concèntrica segons norma
UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de
200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100
micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316),
anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca,
muntada en pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000

Unitats

Preu

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

1,870 /R x

=

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,935 /R x

=

Subtotal:
Maquinària
C1503300

h

Camió grua de 3 t

1,870 /R x

=

Subtotal:
Materials
BN4226G0

u

Vàlvula de papallona concèntrica segons norma
UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de
200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió

1,000

x

=
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nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100
micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316),
anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca
Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-37

ENE2A304

u

Filtre colador en forma de Y amb brides, 65 mm de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa
grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 1.5 mm de
diàmetre, muntat superficialment

Rend.: 1,000

Unitats

Preu

Parcial

Import

Parcial

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,400 /R x

=

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,400 /R x

=

Subtotal:
Materials
BNE2A300

u

Filtre colador en forma de Y amb brides, 65 mm de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa
grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 1.5 mm de
diàmetre

x

1,000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-38

ENE2D304

u

Filtre colador en forma de Y amb brides, 100 mm de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa
grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 1.5 mm de
diàmetre, muntat superficialment

Rend.: 1,000

Unitats

Preu

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,840 /R x

=

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,840 /R x

=

Subtotal:
Materials
BNE2D300

u

Filtre colador en forma de Y amb brides, 100 mm de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa
grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 1.5 mm de

1,000

x

=
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diàmetre
Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-39

ENE2E304

u

Filtre colador en forma de Y amb brides, 125 mm de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa
grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 1.5 mm de
diàmetre, muntat superficialment

Rend.: 1,000

Unitats

Preu

Parcial

Import

Parcial

Import

Ma d'obra
A012M000

h

A013M000

h

Oficial 1a muntador

0,950 /R x

=

Ajudant muntador

0,950 /R x

=

Subtotal:
Materials
BNE2E300

u

Filtre colador en forma de Y amb brides, 125 mm de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa
grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 1.5 mm de
diàmetre

x

1,000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-40

ENE2F304

u

Filtre colador en forma de Y amb brides, 150 mm de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa
grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 1.5 mm de
diàmetre, muntat superficialment

Rend.: 1,000

Unitats

Preu

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

1,100 /R x

=

A013M000

h

Ajudant muntador

1,100 /R x

=

Subtotal:
Materials
BNE2F300

u

Filtre colador en forma de Y amb brides, 200 mm de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa
grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 1.5 mm de
diàmetre

1,000

x

=
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Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-41

ENH2UX05

u

Bomba centrífuga monobloc horitzontal, connexió
roscada, bicel·lular, diàmetre nominal de l'aspiració 1
1/2'', diàmetre nominal de la impulsió 1 1/4'', pressió
nominal 10 bar, motor trifàsic de 400 V i 3 kW de
potència a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència
energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE)
640/2009, cos fosa grisa EN-GJL-250 (GG25),
muntada superficialment, inclou CIM 200 Modbus
interface module

Rend.: 1,000

Unitats

Preu

Parcial

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

2,500 /R x

=

A013M000

h

Ajudant muntador

2,500 /R x

=

Subtotal:
Materials
BNH2222PF u

Bomba centrífuga de voluta, no autocebante y de una
etapa, diseñada de acuerdo con la norma ISO 5199,
con dimensiones y rendimiento nominal de acuerdo
con la norma EN 733 (10 bar). Las bridas son de PN
16 y sus dimensiones satisfacen los requisitos
establecidos por la norma EN 1092-2. La bomba
posee un puerto de aspiración axial, un puerto de
descarga radial, eje horizontal y un diseño que facilita
la extracción del motor, el soporte del motor, la
cubierta y el impulsor sin necesidad de desmontar la
carcasa de la bomba ni las tuberías.
El cierre de fuelle de caucho no equilibrado satisface
los requisitos establecidos por la norma DIN EN
12756. La bomba está acoplada directamente a un
motor síncrono de imanes permanentes refrigerado
por ventilador. 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.
Punt de treball:
Cabal: 40 m3/h
Altura: 12 m
Connexió entrada: DN80
Conneció sortida : DN65
Pressió màxima de treball: 16bar PN16
Tensió nominal: 3 x 220-240D/380-415Y V
Marca Grundfos o similar model NBE 65-160/177
AF2ABQQE

1,000

x

=

Import
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Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-42

ENH2UX06

u

Bomba centrífuga monobloc horitzontal, connexió
roscada, bicel·lular, diàmetre nominal de l'aspiració 1
1/2 '', diàmetre nominal de la impulsió 1 1/4 '', pressió
nominal 10 bar, motor trifàsic de 400 V i 3 kW de
potència a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència
energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE)
640/2009, cos fosa grisa EN-GJL-250 (GG25),
muntada superficialment, inclou CIM 200 Modbus
interface module

Rend.: 1,000

Unitats

Preu

Parcial

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

2,500 /R x

=

A012M000

h

Oficial 1a muntador

2,500 /R x

=

Subtotal:
Materials
BNH2222PC 1

La bomba MAGNA3 es una circuladora de rotor
húmedo, siendo la es la opción ideal para cualquier
proyecto de construcción. Con su eficiencia, rango de
funcionamiento y capacidades de comunicación,
MAGNA3 es ideal para crear sistemas de calefacción
y refrigeración de alto rendimiento.
• Pantalla a color con infografías en 3D, Índice EEI
promedio < 0,19, Bajo nivel de ruido, Entrada
analógica configurable, Arranque/parada es a través
de entrada digital, Relés de estado y alarma
configurables en NO o NC, Múltiples protocolos de
comunicación con tarjetas CIM (opcional), Función
multibomba inalámbrica entre dos iguales (bombas
simples), Función multibomba inalámbrica entre los
dos cabezales de bombas dobles, Sensor de
temperatura y presión diferencial incorporado, Válida
para aplicaciones de Agua Caliente Sanitaria
(versiones N – Acero Inoxidable), Carcasa de
aislamiento integrado (bombas simples)

1,000

x

Punt de treball:
Cabal: 14 m3/h
Altura: 10 m
Connexió entrada: DN40
Connexió sortida : DN40
Pressió màxima de treball: 10bar PN6/10
Tensió nominal: 3 x 220-240D/380-415Y V
Marca Grundfos o similar model MAGNA3 40-180 F
Subtotal:

=

Import

REFORMA CLIMA OFICINES TRIANGLE TMB FASE 1 (SALA DE MÀQUINES)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/07/21

Pàg.:

37

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-43

ENH2UX07

u

Bomba centrífuga monobloc horitzontal, connexió
roscada, bicel·lular, diàmetre nominal de l'aspiració 1
1/2'', diàmetre nominal de la impulsió 1 1/4'', pressió
nominal 10 bar, motor trifàsic de 400 V i 3 kW de
potència a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència
energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE)
640/2009, cos fosa grisa EN-GJL-250 (GG25),
muntada superficialment, inclou CIM 200 Modbus
interface module

Rend.: 1,000

Unitats

Preu

Parcial

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

2,500 /R x

=

A013M000

h

Ajudant muntador

2,500 /R x

=

Subtotal:
Materials
BNH2222SF 1

Bomba de una etapa, acoplamiento cerrado y voluta
con puertos de aspiración y descarga en línea de
idéntico diámetro. 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.
La bomba está equipada con un cierre de fuelle de
caucho no equilibrado. El cierre mecánico satisface
los requisitos establecidos por la norma EN 12756.
Pipework connection is via PN 16 DIN flanges (EN
1092-2 and ISO 7005-2).
La conexión de las tuberías se lleva a cabo por
medio de bridas DIN de PN 16 (normas EN 1092-2 e
ISO
7005-2).
La bomba está equipada con un motor síncrono de
imanes permanentes refrigerado por ventilador. El
nivel de eficiencia del motor de acuerdo con la norma
IEC 60034-30-2 es IE5.
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 bomba está equipada con un sensor de presión
diferencial.
Punt de treball variable amb un nominal:
Cabal: 51.7 m3/h
Altura: 20.2 m
Connexió entrada: DN65
Conneció sortida : DN62
Pressió màxima de treball: 16bar PN16
Tensió nominal: 3 x 380-500 V

1,000

x

=

Import
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Marca Grundfos o similar model TPE 65-250/2-S
A-F-A-BQQE
Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-44

ENH2UX08

u

Bomba centrífuga monobloc horitzontal, connexió
roscada, bicel·lular, diàmetre nominal de l'aspiració 1
1/2'', diàmetre nominal de la impulsió 1 1/4'', pressió
nominal 10 bar, motor trifàsic de 400 V i 3 kW de
potència a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència
energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE)
640/2009, cos fosa grisa EN-GJL-250 (GG25),
muntada superficialment, inclou CIM 200 Modbus
interface module

Rend.: 1,000

Unitats

Preu

Parcial

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

2,500 /R x

=

A013M000

h

Ajudant muntador

2,500 /R x

=

Subtotal:
Materials
BNH2222SC 1

Bomba de una etapa, acoplamiento cerrado y voluta
con puertos de aspiración y descarga en línea de
idéntico diámetro. 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.
La bomba está equipada con un cierre de fuelle de
caucho no equilibrado. El cierre mecánico satisface
los requisitos establecidos por la norma EN 12756.
Pipework connection is via PN 16 DIN flanges (EN
1092-2 and ISO 7005-2).
La conexión de las tuberías se lleva a cabo por
medio de bridas DIN de PN 16 (normas EN 1092-2 e
ISO7005-2).
La bomba está equipada con un motor síncrono de
imanes permanentes refrigerado por ventilador. El
nivel de eficiencia del motor de acuerdo con la norma
IEC 60034-30-2 es IE5.
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 bomba está equipada con un sensor de presión
diferencial.
Punt de treball variable amb un nominal:
Cabal: 15 m3/h
Altura: 15 m
Connexió entrada: DN40

1,000

x

=

Import
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Conneció sortida : DN40
Pressió màxima de treball: 16bar PN16
Tensió nominal: 3 x 380-500 V
Marca Grundfos o similar model TPE3 40-200-S
A-F-A-BQQE
Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-45

INSTELEC001

U

Disjuntor guardamotor trifàsic per protecció de motors
elèctrics dimensiontas d'acord a l'element a protegir.
Inclou tots els elements per la seva instal·lació, el
correcte funcionament i la comprovació, així com els
elements auxlilars necessaris

Rend.: 1,000

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

0,050 /R x

=

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,310 /R x

=

Subtotal:
Materials
BG4GM

u

Disjuntor guardamotor trifàsic per protecció de motors
elèctrics

x

1,000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

2,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-46

INSTGAS001

u

Partida per la connexió de les noves calderes a la
instal·lació de gas exsitent a la sala de màquines.
Inclou els elements necessaris per efectuar la
connexió de les noves calderes, l'adaptació de la
instal·lació existent,
els elements auxilliars,
comptadors parcials per cada caldera, i totes les
vàlvules necessaris per el seu correcte funcionament i
manteniment.

Rend.: 1,000

Tots els elements instal·lats i provats d'acord a la
normativa vigent

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,00 %
0,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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P-47

KFQ1AG72HI4Z m

Aïllament tèrmic de llana mineral de vidre per a tub de
diàmetre 8´´, de 40 mm de gruix amb recobriment
d'alumini ref. 4595 de la serie Canonades: camises
d'ISOVER , col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

Rend.: 1,000

Unitats

Preu

Parcial

Import

Parcial

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,430 /R x

=

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,430 /R x

=

Subtotal:
Materials
BFQ1AG70 m

Camisa CLIMPIPE Section Alu2 de llana de vidre, no
hidrófila, ISOVER de forma cilíndrica i estructura
concèntrica. Porten practicada una obertura en la
seva generatriu per a permetre la seva apertura i
d'aquesta manera la seva col·locació sobre la
canonada i están provistes d'un recobriment per la
seva cara exterior amb una làmina d'alumini reforçat
amb malla de vidre que actúa com a barrera de vapor,
amb una llengüeta autoadhesiva que permet el fácil
tancament. Canonades d'instal·lacions tèrmiques i
equips en l'interior d'edificis residencials i industrials
fins 180 ºC de temperatura (la temperatura del
revestiment no ha de superar els 80ºC ), de diàmetre
8´´, gruix de 40 mm, llargària de 1,20 m. Complint la
norma UNE-EN 14303 ´´Productos aislantes térmicos
para equipos en edificación e instalaciones
industriales. Productos manufacturados de lana
mineral (MW). Especificación´´, amb una conductivitat
tèrmica de 0,032 a 0,101 W/(m.K), classe de reacció
al foc A2-s1-d0 i codi de designació MW-EN
14303-T9-ST (180)-MV1., ref. 4595 de la serie
Canonades: camises d'ISOVER

1,020

x

=

BFYQ14G7 u

Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic de canonades amb fibra de vidre per
a tub de diàmetre 8´´, de 40 mm de gruix

1,000

x

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-48

KFQ3VCJL

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb
revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C,
per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de
gruix, sense HCFC-CFC, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,000

Unitats

Preu

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,140 /R x

=
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A012M000

h

0,140 /R x

Oficial 1a muntador

=

Subtotal:
Materials
u

Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

1,000

x

=

BFQ3VCJA m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb
revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C,
per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de
gruix, sense HCFC-CFC

1,020

x

=

BFYQ3080

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-49

KFQ3VCPL

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb
revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C,
per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 32 mm de
gruix, sense HCFC-CFC, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,000

Unitats

Preu

Parcial

Ma d'obra
A012M000
A013M000

h
h

Oficial 1a muntador

0,150 /R x

=

Ajudant muntador

0,150 /R x

=

Subtotal:
Materials
u

Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

1,000

x

=

BFQ3VCPA m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb
revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C,
per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 32 mm de
gruix, sense HCFC-CFC

1,020

x

=

BFYQ3080

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import
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P-50

KFQ3VCQL

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb
revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C,
per a tub de diàmetre exterior 125 mm, de 32 mm de
gruix, sense HCFC-CFC, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,000

Unitats

Preu

Parcial

Import

Parcial

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,150 /R x

=

A013M000

h

Ajudant muntador

0,150 /R x

=

Subtotal:
Materials
u

Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

1,000

x

=

BFQ3VCQA m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb
revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C,
per a tub de diàmetre exterior 125 mm, de 32 mm de
gruix, sense HCFC-CFC

1,020

x

=

BFYQ3080

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-51

KFQ3VCSL

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb
revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C,
per a tub de diàmetre exterior 160 mm, de 32 mm de
gruix, sense HCFC-CFC, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,000

Unitats

Preu

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,165 /R x

=

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,165 /R x

=

Subtotal:
Materials
u

Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

1,000

x

=

BFQ3VCSA m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb
revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C,
per a tub de diàmetre exterior 160 mm, de 32 mm de
gruix, sense HCFC-CFC

1,020

x

=

BFYQ3080

Subtotal:
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DESPESES AUXILIARS

1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

KNE14304

u

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de
16 bar de PN, roscat, muntat superficialment

Rend.: 1,000

Unitats

Preu

Parcial

Import

Parcial

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,165 /R x

=

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,165 /R x

=

Subtotal:
Materials
BNE14300

u

Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1/2´´ de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó,
malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 0.5 mm de diàmetre

x

1,000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-52

KNF51327

u

Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb
connexió femella-femella de diàmetre 1/2´´, tarada a 3
bar, de temperatura màxima 120°C, muntada
superficialment

Rend.: 1,000

Unitats

Preu

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,165 /R x

=

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,165 /R x

=

Subtotal:
Materials
BNF51321

u

Vàlvula de seguretat ACS amb rosca, de llautó, amb
connexió femella-femella, de diàmetre 1/2´´, tarada a
3 bar, 120°C de temperatura màxima

x

1,000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
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P-53

PATRUX01

u

Partida corresponent a la modificació de la
legal·lització projecte RITE actual per adaptació a la
nova instal·lació

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,0000

________________________________________________________________________________________________________________
P-54

REN002

u

UTA horitzontal CLIVET CPAN-XHE3 Size 3, amb
recuperador d'energia en bomba de calor Zephir
(SETSC-R410A-400T-IOM9X) o equivalent, per a un
cabal d'aire de fins a 7.000 m3/h, amb estructura de
perfils d'alumini i panell sandvitx de dues planxes
d'acer galvanitzades i lacades amb aïllament
termoacústic a base de cautxú d'alta densitat i
escuma de poliuretà, per a 1 zona, amb potència en
fred de 49.4 kW i potència en calor de 32.0 kW,
potències totals en condicions ambientals estàndard,
ventilador centrífug amb pressió estàtica disponible
>=200 Pa, alimentació trifàsica de 400 V i filtre d'aire
tipus electrònic equivalent a H10

Rend.: 1,000

Unitats

Preu

Parcial

Ma d'obra
A013G000

h

Ajudant calefactor

15,000 /R x

=

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

15,000 /R x

=

Subtotal:
Maquinària
C150GU00

h

3,000 /R x

Grua autopropulsada de 60 t

=

Subtotal:
Materials
RUTAN002 U

UTA horitzontal CLIVET CPAN-XHE3 Size 3, amb
recuperador d'energia en bomba de calor Zephir
(SETSC-R410A-400T-IOM9X) o equivalent, per a un
cabal d'aire de fins a 7.000 m3/h, amb estructura de
perfils d'alumini i panell sandvitx de dues planxes
d'acer galvanitzades i lacades amb aïllament
termoacústic a base de cautxú d'alta densitat i
escuma de poliuretà, per a 1 zona, amb potència en
fred de 49.4 kW i potència en calor de 32.0 kW,
potències totals en condicions ambientals estàndard,
ventilador centrífug amb pressió estàtica disponible
>=200 Pa, alimentació trifàsica de 400 V i filtre d'aire
tipus electrònic equivalent a H10

x

1,000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

2,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import
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P-55

TNIRCL6311

m

Suministro y montaje de tubo compuesto de
polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra
de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R,
SDR 11 serie 5 de diámetro 63 mm y 5,8 mm de
espesor. Tubería fabricada y certificada según
Reglamento Particular de Aenor RP 01.72, accesorios
fabricados y certificados según norma UNE EN
15874-3 y sistema de unión por termofusión,
inserciones incorporadas y electrofusión según RP
01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD
140/2003. Incluida p/p de accesorios y material
auxiliar para montaje y sujeción para uso en
instalaciones de climatización (sistemas agua/agua,
agua/aire) y refrigeración industrial con agua
glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15
°C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas
Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4.
Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE
calculado mediante procedimiento alternativo según
criterios de la norma UNE EN ISO 12241.
Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con
banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL6311 de la serie
Niron de ITALSAN.

Rend.: 1,000

Unitats

Preu

Parcial

Ma d'obra
MO002

h

Oficial 1ª calefactor.

0,086 /R x

=

MO053

h

Ayudante calefactor.

0,086 /R x

=

Subtotal:
Materials
UTNIRCL63 m

Tubo compuesto de polipropileno copolímero random
PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R //
(2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5, de
diámetro 63 mm y 5,8 mm de espesor. Fabricado y
certificado según Reglamento Particular de Aenor RP
01.72 y sistema de unión por termofusión e
inserciones incorporadas y electrofusión certificado
según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas
según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de
fontanería (AFS, ACS), climatización (sistemas
agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con
agua glicolada con temperaturas comprendidas entre
-15 °C y 70 °C. Presentación en barra de 4 m, color
azul Niron con banda azul Niron Clima, ref.
TNIRCL6311 de la serie Niron de ITALSAN.

1,000

x

=

NT63

u

Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno
copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado
según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de
fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción,
sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas
comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.

0,100

x

=

NMAN63

u

Accesorio termosoldable tipo manguito de
polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado
y certificado según norma UNE EN 15874-3, para
instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y
climatización (calefacción, sistemas agua/agua,
agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15
°C y 95 °C, color azul Niron.

0,250

x

=

AB115060A u

Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de
goma lisa

1,030

x

=

Import
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NG63

u

Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno
copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado
según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de
fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción,
sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas
comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.

x

0,100

=

Subtotal:
Altres
%0200

%

2,000 % s

Medios auxiliares

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-56

TNIRCL11011

m

Suministro y montaje de tubo compuesto de
polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra
de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R,
SDR 11 serie 5 de diámetro 110 mm y 10,0 mm de
espesor. Tubería fabricada y certificada según
Reglamento Particular de Aenor RP 01.72, accesorios
fabricados y certificados según norma UNE EN
15874-3 y sistema de unión por termofusión,
inserciones incorporadas y electrofusión según RP
01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD
140/2003. Incluida p/p de accesorios y material
auxiliar para montaje y sujeción para uso en
instalaciones de climatización (sistemas agua/agua,
agua/aire) y refrigeración industrial con agua
glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15
°C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas
Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4.
Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE
calculado mediante procedimiento alternativo según
criterios de la norma UNE EN ISO 12241.
Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con
banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL11011 de la serie
Niron de ITALSAN.

Rend.: 1,000

Unitats

Preu

Parcial

Ma d'obra
MO002

h

Oficial 1ª calefactor.

0,072 /R x

=

MO053

h

Ayudante calefactor.

0,072 /R x

=

Subtotal:
Materials
AB115110A u

Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de
goma lisa

0,590

x

=

NMAN110

u

Accesorio termosoldable tipo manguito de
polipropileno copolímero random PP-R RP ´´Raised
Pressure´´, fabricado y certificado según norma UNE
EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS,
ACS) y climatización (calefacción, sistemas
agua/agua, agua/aire), con temperaturas
comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.

0,250

x

=

NT110

u

Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno
copolímero random PP-R RP ´´Raised Pressure´´,

0,100

x

=

Import
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fabricado y certificado según norma UNE EN
15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS)
y climatización (calefacción, sistemas agua/agua,
agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15
°C y 95 °C, color azul Niron.
u

Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno
copolímero random PP-R RP ´´Raised Pressure´´,
fabricado y certificado según norma UNE EN
15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS)
y climatización (calefacción, sistemas agua/agua,
agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15
°C y 95 °C, color azul Niron.

0,100

x

=

UTNIRCL11 m

Tubo compuesto de polipropileno copolímero random
PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R //
(2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5, de
diámetro 110 mm y 10,0 mm de espesor. Fabricado y
certificado según Reglamento Particular de Aenor RP
01.72 y sistema de unión por electrofusión certificado
según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas
según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de
fontanería (AFS, ACS), climatización (sistemas
agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con
agua glicolada con temperaturas comprendidas entre
-15 °C y 70 °C. Presentación en barra de 4 m, color
azul Niron con banda azul Niron Clima, ref.
TNIRCL11011 de la serie Niron de ITALSAN.

1,000

x

=

NG110

Subtotal:
Altres
%0200

%

2,000 % s

Medios auxiliares

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-57

TNIRCL12511

m

Suministro y montaje de tubo compuesto de
polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra
de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R,
SDR 11 serie 5 de diámetro 125 mm y 11,4 mm de
espesor. Tubería fabricada y certificada según
Reglamento Particular de Aenor RP 01.72, accesorios
fabricados y certificados según norma UNE EN
15874-3 y sistema de unión por termofusión,
inserciones incorporadas y electrofusión según RP
01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD
140/2003. Incluida p/p de accesorios y material
auxiliar para montaje y sujeción para uso en
instalaciones de climatización (sistemas agua/agua,
agua/aire) y refrigeración industrial con agua
glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15
°C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas
Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4.
Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE
calculado mediante procedimiento alternativo según
criterios de la norma UNE EN ISO 12241.
Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con
banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL12511 de la serie
Niron de ITALSAN.

Rend.: 1,000

0,00 %

Pàg.:
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Unitats

Preu

Parcial

Ma d'obra
MO053

h

Ayudante calefactor.

0,074 /R x

=

MO002

h

Oficial 1ª calefactor.

0,074 /R x

=

Subtotal:
Materials
u

Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno
copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado
según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de
fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción,
sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas
comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.

0,100

x

=

UTNIRCL12 m

Tubo compuesto de polipropileno copolímero random
PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R //
(2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5, de
diámetro 125 mm y 11,4 mm de espesor. Fabricado y
certificado según Reglamento Particular de Aenor RP
01.72 y sistema de unión electrofusión certificado
según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas
según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de
fontanería (AFS, ACS), climatización (sistemas
agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con
agua glicolada con temperaturas comprendidas entre
-15 °C y 70 °C. Presentación en barra de 4 m, color
azul Niron con banda azul Niron Clima, ref.
TNIRCL12511 de la serie Niron de ITALSAN.

1,000

x

=

AB115125A u

Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de
goma lisa

0,550

x

=

NT125

u

Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno
copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado
según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de
fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción,
sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas
comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.

0,100

x

=

NMAN125

u

Accesorio termosoldable tipo manguito de
polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado
y certificado según norma UNE EN 15874-3, para
instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y
climatización (calefacción, sistemas agua/agua,
agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15
°C y 95 °C, color azul Niron.

0,250

x

=

NG125

Subtotal:
Altres
%0200

%

Medios auxiliares

2,000 % s

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,00 %

Import
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P-58

TNIRCL16017

m

Suministro y montaje de tubo compuesto de
polipropileno copolímero random PP-R RP ´´Raised
Pressure´´ con fibra de vidrio (1/4)PP-R //
(2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 17 serie 8, de
diámetro 160 mm y 9,5 mm de espesor. Tubería
fabricada y certificada según Reglamento Particular
de Aenor RP 01.78 y accesorios fabricados según
UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión,
inserciones incorporadas y electrofusión certificado
según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas
según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y
material auxiliar para montaje y sujeción en
instalaciones de climatización (sistemas agua/agua,
agua/aire) y refrigeración industrial con agua
glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15
°C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas
Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4.
Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE
calculado mediante procedimiento alternativo según
criterios de la norma UNE EN ISO 12241.
Presentación en barra de 5,8 m, color azul Niron con
banda horizontal azul Niron Clima, ref. TNIRCL16017
de la serie Niron de ITALSAN.

Rend.: 1,000

Unitats

Preu

Parcial

Ma d'obra
MO002

h

Oficial 1ª calefactor.

0,095 /R x

=

MO053

h

Ayudante calefactor.

0,095 /R x

=

Subtotal:
Materials
NG9017160 u

Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo
codo de polipropileno copolímero random PP-R,
fabricado según norma UNE EN 15874-3, para
instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y
climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con
temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.

0,100

x

=

AB115160A u

Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de
goma lisa

1,100

x

=

NT17160MM u

Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo
te de polipropileno copolímero random PP-R,
fabricado según norma UNE EN 15874-3, para
instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y
climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con
temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.

0,100

x

=

UTNIRCL16 m

Tubo compuesto de polipropileno copolímero random
PP-R RP ´´Raised Pressure´´ con fibra de vidrio
(1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP+FV // (1/4)PP-R RP,
SDR 17 serie 8, de diámetro 160 mm y 9,5 mm de
espesor. Fabricado y certificado según Reglamento
Particular de Aenor RP 01.78 y certificado de
potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en
instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y
climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y
refrigeración industrial con agua glicolada, con
temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
Presentación en barra de 5,8 m, color azul Niron con
banda horizontal azul Niron Clima, ref. TNIRCL16017
de la serie Niron de ITALSAN.

1,000

x

=

Import
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Subtotal:
Altres
%0200

%

2,000 % s

Medios auxiliares

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-59

TNIRCL20017

m

Suministro y montaje de tubo compuesto de
polipropileno copolímero random PP-R RP ´´Raised
Pressure´´ con fibra de vidrio (1/4)PP-R //
(2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 17 serie 8, de
diámetro 200 mm y 11,9 mm de espesor. Tubería
fabricada y certificada según Reglamento Particular
de Aenor RP 01.78 y accesorios fabricados según
UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión,
inserciones incorporadas y electrofusión certificado
según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas
según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y
material auxiliar para montaje y sujeción en
instalaciones de climatización (sistemas agua/agua,
agua/aire) y refrigeración industrial con agua
glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15
°C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas
Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4.
Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE
calculado mediante procedimiento alternativo según
criterios de la norma UNE EN ISO 12241.
Presentación en barra de 5,8 m, color azul Niron con
banda horizontal azul Niron Clima, ref. TNIRCL20017
de la serie Niron de ITALSAN.

Rend.: 1,000

Unitats

Preu

Parcial

Ma d'obra
MO053

h

Ayudante calefactor.

0,106 /R x

=

MO002

h

Oficial 1ª calefactor.

0,106 /R x

=

Subtotal:
Materials
NG9017200 u

Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo
codo de polipropileno copolímero random PP-R,
fabricado según norma UNE EN 15874-3, para
instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y
climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con
temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.

0,100

x

=

NT17200MM u

Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo
te de polipropileno copolímero random PP-R,
fabricado según norma UNE EN 15874-3, para
instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y
climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con
temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.

0,100

x

=

AB115200A u

Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de
goma lisa

0,960

x

=

UTNIRCL20 m

Tubo compuesto de polipropileno copolímero random
PP-R RP ´´Raised Pressure´´ con fibra de vidrio
(1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP+FV // (1/4)PP-R RP,

1,000

x

=

Import
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SDR 17 serie 8, de diámetro 200 mm y 11,9 mm de
espesor. Fabricado y certificado según Reglamento
Particular de Aenor RP 01.78 y certificado de
potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en
instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y
climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y
refrigeración industrial con agua glicolada, con
temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
Presentación en barra de 5,8 m, color azul Niron con
banda horizontal azul Niron Clima, ref. TNIRCL20017
de la serie Niron de ITALSAN.
Subtotal:
Altres
%0200

%

Medios auxiliares

2,000 % s

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,00 %
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PARTIDES ALÇADES

PAVAUX01

pa

Partida alçada a justificar per la seguretat i salut a
l'obra

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,0000

________________________________________________________________________________________________________________
PAVAUX10

pa

Partida alçada a justificar relacionada amb tots els
imprevistos corresponents a les instal·lacions
elèctriques, a les instal·lacions de climatització
(Canonades i elements auxiliars), a les instal·lacions
de gas i a tots els imprevistos d'obra civil i arquitectura

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,0000

________________________________________________________________________________________________________________

REFORMA CLIMA OFICINES TRIANGLE TMB FASE 1 (SALA DE MÀQUINES)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
ALTRES

BE211NUX03

1

Posada en marxa equip per S.A.T.

BE211NUXE

1

moduls extracció de fums, per la ocnstrucció de la xemeneia

Data: 21/07/21

Pàg.:
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:

21/07/21

BE211NUX03

1

Posada en marxa equip per S.A.T.

BE211NUXE

1

moduls extracció de fums, per la ocnstrucció de la xemeneia

EE212NTH

u

Caldera per a combustible fluid amb cremador de gas per aire forçat, de 290.8 kW, de planxa
d'acer per a calefacció de 4 bar i 100 °C, com a màxim i muntada sobre bancada

EEH11M3B

u

Refredadora d'aigua de condensació per aire amb ventiladors axials, amb recuperació total de
calor, de 210 a 230 kW de potència frigorífica, de 95 a 105 kW de potència elèctrica, amb
alimentació trifàsica de 400 V, amb 2 compressors del tipus semihermètic de cargol i fluid
frigorífic R407c, amb bescanviador de tubs de coure i aletes d'alumini al costat de l'aire i
bescanviador de plaques d'acer inoxidable al costat de l'aigua, col.locada

EEINSOMPLENA u

Kit omplenat circuit

EEU6A230

u

Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´
G, instal·lat

EEU6U001

u

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de
D, col·locat roscat

EEUINSUX01

u

Vas expansió 200l

EG415D19

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, unipolar
(1P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

EG42439H

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0.3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels
quadres elèctrics.

EG4252JH

u

Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels
quadres elèctrics.

EG474F4E

u

Interruptor en càrrega modular de 125 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada
d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de
senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A
segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió

EG4RUX01

u

Contactor de 230 V de tensió de control, 10 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 1NA+1NC,
per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1

EK213666

u

Regulador de pressió mitjana B d'entrada/pressions mitjana A i baixa de sortida, de 250 m3/h,
com a màxim, sense vàlvula de seguretat, embridat, muntat entre tubs.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.
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EK221456

u

Vàlvula de seguretat de funcionament per interrupció, roscada, d'1´´1/2 de diàmetre nominal,
0.1 a 0.33 bar de pressió, muntada entre tubs.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.

ENH2223L

u

Bomba centrífuga monobloc horitzontal, connexió roscada, bicel·lular, diàmetre nominal de
l'aspiració 1 1/2 ´´, diàmetre nominal de la impulsió 1 1/4 ´´, pressió nominal 10 bar, motor
trifàsic de 400 V i 3 kW de potència a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3,
segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada
superficialment

GRUA

u

Grua

KNE14304

u

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat
superficialment

PAVAUX05

pa

Partida alçada d'abonament íntegre de les maquinaries per realitzar elevacions i treballs en
alçada, incloent grua per la col·locació del equips i les plataformes d'elevació per realitzar els
treballs en alçada

CTRLSAUT

u

CONTROL SAUTER
1 LICENCIA SOFTWARE EXISTENTE EN SAGRERA
12
YZP481F200 Ampliación de 100 Objetos para SAUTER Vision
Center.
21
PROGRAMACIÓN E INGENIERÍA
Ingeniería de imágenes y ficheros en
la Unidad Central situada en el puesto de Sagrera, según especificaciones del proyecto.
Dinamización de los puntos de control del Programa de Gestión. Creación del listado de
instalaciones y banco histórico de datos para poder ser consultado. Creación del programa de
alarmas para el control automático y optimizado del Sistema. Creación y entrega de la
documentación necesaria
con esquemas y características técnicas del
Sistema.

2 QUADRE DE CONTROL
31
CUADRO DE CONTROL
´´Cuadro eléctrico de control SIB-CE12104
incluyendo controlador/es libremente programable/s marca SAUTER con comunicación
BACnet/IP, para el control de los equipos situados en Sala de Máquinas, con un total de 138
E/S, y un 20% de señales de reserva, con los elementos necesarios tales como: - 1 u
Estación de control EY-RC504F001 - 10 u Módulo I/Ol EY-EM527F001 - 4 u Módulo I/Ol
EY-EM511FOO1 - Armario metálico marca Himel o similar - transformador 220/24Vca, - base
de enchufe, - bornas y elementos de protección. Totalmente cableado a
bornas.´´
41
PROGRAMACIÓN DE ESTACIONES DE CONTROL Comprobación de los
elementos de campo y testeo de los mismos mediante patrón. Carga de programas en las
estaciones de control y numeración de las mismas. Programación de los bucles de regulación
DDC y PLC de las subestaciones, incluidos esquemas de conexionado y comprobación del
equipo de campo (sondas, actuadores, señales digitales, etc.).

3 MATERIAL DE CAMP
55
P31-JSF1KF001
Interruptor de caudal por paleta para tuberias de 1´´ a
8´´. Montaje rosca 1´´. Contacto conmutado 250V 15A, Tmax 120ºC, P max 11 bar
IP65.
6 20
P31--EGT346F102L100
Sonda de temperatura con caña, sensor de
Ni1000. Incluye termopozo de latón de L=100 mm, rosca R1/2´´ PN10. Rango de -50 a 160
ºC. Protección IP65
72
P31--EGT347F102L200C
Sonda de temperatura para conducto con
brida de fijación, sensor de Ni1000. L=200 mm. Temperatura máxima admisible 140 ºC.
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Protección IP65
82
P31-TH17F001 Termostato de humos con rearme manual, disparo a 240ºC,
Alim.220 V~ 2 cont. conmutados max 250 V, indicación de temperatura IP30.
94
P31-DDLU225F001
Transmisor de presión diferencial. Rango medición
conmutable de 0…1000/1600/2500 Pa. Característica lineal o raiz cuadrada. Salida 0…10V /
0 (4) …20 mA. Conexión 3hilos ( posible 2 hilos en 0/4...20 mA). Protección IP54,
Alimentación 24V~ ó 13,5 a 33V=. Incluye 2 m. de tubo PVC y boquilla para
conducto
10
6
P31-DWG-930.83/6555 Presostato diferencial para aire, de 0,5 a 5 mbar.
Tmax 85ºC. conmutado 1A (0,4) 250V. Incluye accesorio de conexión a tubo plástico 4 mm. P
max 300 mbar IP54.
11
2
P31-EGQTHCF326
Sonda combinada de CO2, temperatura y humedad.
Medición del CO2 por simple longitud de onda ABC logic. Montaje en conducto, salidas 3x
0..10Vcc. Rangos: CO2 de 0..2000ppm, Tª -20..60ºC y 5…100% %h.r. Alimentación 24V~/=.
Protección IP54.
12
3
P31-SIBH070090G
Caudalímetro MECÁNICO woltman (90 ºC) para
agua caliente con las siguientes características: DN 100 con bridas; 100 l/pulso; longitud 250
mm;Caudal nominal; qn 70 m3/h. Montaje horizontal.
13
2
P31-SIBH025090G
CAUDALIMETRO MECANICO WOLTMAN (90º)
AGUA CALIENTE DN65 CON BRIDAS 100L/PULSO LONG. 200MM QN.25M3/H. +
EMISOR PULSOS
14
4
P31-KC653CMCH6-603E
Contador ultrasónico para FRIO/CALOR, IP
54. Rango Temperaturas: 2..180 ºC. Alimentación: 230 V. 2 Sondas de temperatura PT500
de 1,5 m. Pantalla LCD con 7 o 8 digitos. Unidad de energía seleccionable (KWh, MWh).
Con Comunicación M-Bus+ 2 entradas de pulsos. Para 40 m³/h. Conexión DN80. L 300
mm
15
4
P31-KCHC-003-21
Tarjeta comunicación M-Bus con 2 salidas de
impulsos (C, D)
16
2
DSB143F001 Presostato de 0…6bar. Diferencial ajustable. Rosca 1/2´´
gas. Sonda de latón.Contacto conmutado 10 (4)A 250V. P.máx: 16bar Tmáx: 70ºC.
IP65
17
2
P31--EGT347F102L200
Sonda de temperatura con caña, sensor de
Ni1000. Incluye termopozo de latón de L=200 mm, rosca R1/2´´ PN10. Rango de -50 a 160
ºC. Protección IP65
18
1
P31-EGH131F061
Sonda combinada de medida de humedad relativa y
temperatura para ambiente/exterior . Salida analógica de 0..10V= de la humedad y Ni1000 de
la temperatura. Rango de 5 a 95 %h.r. y -20..+80 ºC de temperatura. Alimentación 24V ~/=.
Protección IP65.

P-2

EE21UX02

u

Caldera per a combustible fluid amb cremador de gas per aire forçat, de 290.8 kW, de planxa
d'acer per a calefacció de 4 bar i 100 °C, com a màxim i muntada sobre bancada, incloent
execució de la xemeneia fina a sortir de la sala de màquines

P-3

EEBEUX03

u

Dipòsit d'inercia d'acer negre amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i revestiment
exterior de plàstic, de 2.000 l de capacitat, purga d'aire amb connexions de rosca 1 1/2´´, de
pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima

P-4

EEBEUX04

u

Dipòsit d'inercia d'acer negre amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i revestiment
exterior de plàstic, de 1.500 l de capacitat, purga d'aire amb connexions de rosca 1 1/2´´, de
pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima

P-5

EEH1UX01

u

Refredadora aire-aigua, amb compressor scroll de regulació continua DC Inverter, refrigerant
R-410a, amb capacitat frigorífica nominal mínima 221kw a 7-12ºc, SEERnet(fixed LWT)
mínim 4.41 amb valors certificats segons criteris Eurovent, El equipament inclou vàlvula
d'expansió electrònica, control de condensació per funcionament de -17ºC a +48ºC, vàlvula
de seguretat doble, pasarel·la Modbus/BACnet/N2 integrada, resistència antigel a
l'evaporador, interruptor de fluxe, filtre d'aigua, conexions tipus Victaulic. Posta en marxa
servei tècnic inclosa. Marca Hitachi o similar, model RCMA-90AN
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P-6

EEINSBO100

U

Kit connexionat bomba DN65

P-7

EEINSBOM65

U

Kit connexionat bomba DN65

P-8

EEINSOMPOMCI u

Kit emplenat circuit

P-9

EEOMPLRECAN u

cartutx recanvi src-xl de Cillit per 480l per el sistema d'emplenat

P-10

EEU11113

u

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació
incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat

P-11

EEU4U030

u

dipòsit d'expansió tancat de 200 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb
connexió d'1' de D, col·locat roscat

P-12

EFM28A30

u

Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 65 mm, cos de cautxú
EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura
màxima 105 °C, embridat

P-13

EFM28D30

u

Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 100 mm, cos de cautxú
EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura
màxima 105 °C, embridat

P-14

EFM28F30

u

Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 150 mm, cos de cautxú
EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura
màxima 105 °C, embridat

P-15

EG1AU005

u

Armari metàl·lic per a quadres de comandament i protecció, amb línia per a aparells de
capçalera i 250 moduls mes, totalment equipat, muntat

P-16

EG312336

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

P-17

EG312636

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

P-18

EG312696

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata.
Criteri 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.

P-19

EG3126A6

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

P-20

EG415A49

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

P-21

EG416DJ9

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
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P-22

EG416GKK

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D,
tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels
quadres elèctrics.

P-23

EG416GKN

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 125 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D,
tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P-24

EG4252JK

u

Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels
quadres elèctrics.

P-25

EG42539H

u

Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0.3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels
quadres elèctrics.

P-26

EG4253JH

u

Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0.3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels
quadres elèctrics.

P-27

EG42H2LN

u

Bloc diferencial de la classe A, gamma industrial, de fins a 125 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels
quadres elèctrics.

P-28

EG47UX01

u

Interruptor en càrrega modular de 400 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada
d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de
senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-23A
segons UNE-EN 60947-3, de 6 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió

P-29

EG513160

u

Comptador trifàsic directe per a mesurar consums parcials, de fins a 65 A, per a muntar en
carril DIN, amb comunicacions RS-485 i protocol MODBUS col·locat

P-30

EG513210

u

Comptador trifàsic indirecte per a mesurar consums parcials, de fins a 10 A, per a muntar en
carril DIN, col·locat, amb comunicacions RS-485 i protocol MODBUS

P-31

EG5AC822

u

Transformador d'intensitat amb una relació de transformació de 125/5 A, una potència de 10
VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044, i muntat superficialment.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels
quadres elèctrics.
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P-32

EN4226A4

u

Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre
brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420) i accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada

P-33

EN4226D4

u

Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre
brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420) i accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada

P-34

EN4226E4

u

Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre
brides, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420) i accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada

P-35

EN4226F4

u

Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre
brides, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420) i accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada

P-36

EN4226G4

u

Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre
brides, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420) i accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada

P-37

ENE2A304

u

Filtre colador en forma de Y amb brides, 65 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió
nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 1.5 mm de diàmetre, muntat superficialment

P-38

ENE2D304

u

Filtre colador en forma de Y amb brides, 100 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió
nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 1.5 mm de diàmetre, muntat superficialment

P-39

ENE2E304

u

Filtre colador en forma de Y amb brides, 125 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió
nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 1.5 mm de diàmetre, muntat superficialment

P-40

ENE2F304

u

Filtre colador en forma de Y amb brides, 150 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió
nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 1.5 mm de diàmetre, muntat superficialment

P-41

ENH2UX05

u

Bomba centrífuga monobloc horitzontal, connexió roscada, bicel·lular, diàmetre nominal de
l'aspiració 1 1/2'', diàmetre nominal de la impulsió 1 1/4'', pressió nominal 10 bar, motor
trifàsic de 400 V i 3 kW de potència a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3,
segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada
superficialment, inclou CIM 200 Modbus interface module

P-42

ENH2UX06

u

Bomba centrífuga monobloc horitzontal, connexió roscada, bicel·lular, diàmetre nominal de
l'aspiració 1 1/2 '', diàmetre nominal de la impulsió 1 1/4 '', pressió nominal 10 bar, motor
trifàsic de 400 V i 3 kW de potència a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3,
segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada
superficialment, inclou CIM 200 Modbus interface module
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P-43

ENH2UX07

u

Bomba centrífuga monobloc horitzontal, connexió roscada, bicel·lular, diàmetre nominal de
l'aspiració 1 1/2'', diàmetre nominal de la impulsió 1 1/4'', pressió nominal 10 bar, motor
trifàsic de 400 V i 3 kW de potència a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3,
segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada
superficialment, inclou CIM 200 Modbus interface module

P-44

ENH2UX08

u

Bomba centrífuga monobloc horitzontal, connexió roscada, bicel·lular, diàmetre nominal de
l'aspiració 1 1/2'', diàmetre nominal de la impulsió 1 1/4'', pressió nominal 10 bar, motor
trifàsic de 400 V i 3 kW de potència a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3,
segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada
superficialment, inclou CIM 200 Modbus interface module

P-45

INSTELEC001

U

Disjuntor guardamotor trifàsic per protecció de motors elèctrics dimensiontas d'acord a
l'element a protegir. Inclou tots els elements per la seva instal·lació, el correcte funcionament
i la comprovació, així com els elements auxlilars necessaris

P-46

INSTGAS001

u

Partida per la connexió de les noves calderes a la instal·lació de gas exsitent a la sala de
màquines. Inclou els elements necessaris per efectuar la connexió de les noves calderes,
l'adaptació de la instal·lació existent, els elements auxilliars, comptadors parcials per cada
caldera, i totes les vàlvules necessaris per el seu correcte funcionament i manteniment.
Tots els elements instal·lats i provats d'acord a la normativa vigent

P-47

KFQ1AG72HI4Z m

Aïllament tèrmic de llana mineral de vidre per a tub de diàmetre 8´´, de 40 mm de gruix amb
recobriment d'alumini ref. 4595 de la serie Canonades: camises d'ISOVER , col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

P-48

KFQ3VCJL

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm,
de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P-49

KFQ3VCPL

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm,
de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P-50

KFQ3VCQL

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 125 mm,
de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P-51

KFQ3VCSL

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 160 mm,
de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

P-52

KNF51327

u

Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió femella-femella de diàmetre
1/2´´, tarada a 3 bar, de temperatura màxima 120°C, muntada superficialment

P-53

PATRUX01

u

Partida corresponent a la modificació de la legal·lització projecte RITE actual per adaptació a
la nova instal·lació

P-54

REN002

u

UTA horitzontal CLIVET CPAN-XHE3 Size 3, amb recuperador d'energia en bomba de calor
Zephir (SETSC-R410A-400T-IOM9X) o equivalent, per a un cabal d'aire de fins a 7.000 m3/h,
amb estructura de perfils d'alumini i panell sandvitx de dues planxes d'acer galvanitzades i
lacades amb aïllament termoacústic a base de cautxú d'alta densitat i escuma de poliuretà,
per a 1 zona, amb potència en fred de 49.4 kW i potència en calor de 32.0 kW, potències
totals en condicions ambientals estàndard, ventilador centrífug amb pressió estàtica
disponible >=200 Pa, alimentació trifàsica de 400 V i filtre d'aire tipus electrònic equivalent a
H10
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P-55

TNIRCL6311

m

Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con
fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 63 mm y
5,8 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor
RP 01.72, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de
unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según RP 01.72. Certificado
de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar
para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua,
agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre
-15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE
EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante
procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Presentación en
barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL6311 de la serie Niron
de ITALSAN.

P-56

TNIRCL11011

m

Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con
fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 110 mm y
10,0 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor
RP 01.72, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de
unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según RP 01.72. Certificado
de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar
para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua,
agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre
-15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE
EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante
procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Presentación en
barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL11011 de la serie
Niron de ITALSAN.

P-57

TNIRCL12511

m

Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con
fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 125 mm y
11,4 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor
RP 01.72, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de
unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según RP 01.72. Certificado
de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar
para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua,
agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre
-15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE
EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante
procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Presentación en
barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL12511 de la serie
Niron de ITALSAN.

P-58

TNIRCL16017

m

Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP
´´Raised Pressure´´ con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 17 serie
8, de diámetro 160 mm y 9,5 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según
Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y accesorios fabricados según UNE EN 15874-3 y
sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según
RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios
y material auxiliar para montaje y sujeción en instalaciones de climatización (sistemas
agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas
comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa,
según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado
mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241.
Presentación en barra de 5,8 m, color azul Niron con banda horizontal azul Niron Clima, ref.
TNIRCL16017 de la serie Niron de ITALSAN.

P-59

TNIRCL20017

m

Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP
´´Raised Pressure´´ con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 17 serie
8, de diámetro 200 mm y 11,9 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según
Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y accesorios fabricados según UNE EN 15874-3 y
sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según
RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios
y material auxiliar para montaje y sujeción en instalaciones de climatización (sistemas
agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas
comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa,
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según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado
mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241.
Presentación en barra de 5,8 m, color azul Niron con banda horizontal azul Niron Clima, ref.
TNIRCL20017 de la serie Niron de ITALSAN.
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CTRLSAUT

u

Data: 21/07/21

CONTROL SAUTER
1 LICENCIA SOFTWARE EXISTENTE EN SAGRERA
1 2
YZP481F200 Ampliación de 100 Objetos para SAUTER Vision
Center.
2 1
PROGRAMACIÓN E INGENIERÍA
Ingeniería de imágenes y ficheros en
la Unidad Central situada en el puesto de Sagrera, según especificaciones del proyecto.
Dinamización de los puntos de control del Programa de Gestión. Creación del listado de
instalaciones y banco histórico de datos para poder ser consultado. Creación del programa de
alarmas para el control automático y optimizado del Sistema. Creación y entrega de la
documentación necesaria
con esquemas y características técnicas del
Sistema.

2 QUADRE DE CONTROL
3 1
CUADRO DE CONTROL
´´Cuadro eléctrico de control SIB-CE12104
incluyendo controlador/es libremente programable/s marca SAUTER con comunicación
BACnet/IP, para el control de los equipos situados en Sala de Máquinas, con un total de 138
E/S, y un 20% de señales de reserva, con los elementos necesarios tales como: - 1 u
Estación de control EY-RC504F001 - 10 u Módulo I/Ol EY-EM527F001 - 4 u Módulo I/Ol
EY-EM511FOO1 - Armario metálico marca Himel o similar - transformador 220/24Vca, - base
de enchufe, - bornas y elementos de protección. Totalmente cableado a
bornas.´´
4 1
PROGRAMACIÓN DE ESTACIONES DE CONTROL Comprobación de los
elementos de campo y testeo de los mismos mediante patrón. Carga de programas en las
estaciones de control y numeración de las mismas. Programación de los bucles de regulación
DDC y PLC de las subestaciones, incluidos esquemas de conexionado y comprobación del
equipo de campo (sondas, actuadores, señales digitales, etc.).

3 MATERIAL DE CAMP
5 5
P31-JSF1KF001
Interruptor de caudal por paleta para tuberias de 1´´ a
8´´. Montaje rosca 1´´. Contacto conmutado 250V 15A, Tmax 120ºC, P max 11 bar
IP65.
6 20
P31--EGT346F102L100
Sonda de temperatura con caña, sensor de
Ni1000. Incluye termopozo de latón de L=100 mm, rosca R1/2´´ PN10. Rango de -50 a 160
ºC. Protección IP65
7 2
P31--EGT347F102L200C
Sonda de temperatura para conducto con
brida de fijación, sensor de Ni1000. L=200 mm. Temperatura máxima admisible 140 ºC.
Protección IP65
8 2
P31-TH17F001 Termostato de humos con rearme manual, disparo a 240ºC,
Alim.220 V~ 2 cont. conmutados max 250 V, indicación de temperatura IP30.
9 4
P31-DDLU225F001
Transmisor de presión diferencial. Rango medición
conmutable de 0…1000/1600/2500 Pa. Característica lineal o raiz cuadrada. Salida 0…10V /
0 (4) …20 mA. Conexión 3hilos ( posible 2 hilos en 0/4...20 mA). Protección IP54,
Alimentación 24V~ ó 13,5 a 33V=. Incluye 2 m. de tubo PVC y boquilla para
conducto
10 6
P31-DWG-930.83/6555 Presostato diferencial para aire, de 0,5 a 5 mbar.
Tmax 85ºC. conmutado 1A (0,4) 250V. Incluye accesorio de conexión a tubo plástico 4 mm. P
max 300 mbar IP54.
11 2
P31-EGQTHCF326
Sonda combinada de CO2, temperatura y humedad.
Medición del CO2 por simple longitud de onda ABC logic. Montaje en conducto, salidas 3x
0..10Vcc. Rangos: CO2 de 0..2000ppm, Tª -20..60ºC y 5…100% %h.r. Alimentación 24V~/=.
Protección IP54.
12 3
P31-SIBH070090G
Caudalímetro MECÁNICO woltman (90 ºC) para
agua caliente con las siguientes características: DN 100 con bridas; 100 l/pulso; longitud 250
mm;Caudal nominal; qn 70 m3/h. Montaje horizontal.
13 2
P31-SIBH025090G
CAUDALIMETRO MECANICO WOLTMAN (90º)
AGUA CALIENTE DN65 CON BRIDAS 100L/PULSO LONG. 200MM QN.25M3/H. +
EMISOR PULSOS
14 4
P31-KC653CMCH6-603E
Contador ultrasónico para FRIO/CALOR, IP
54. Rango Temperaturas: 2..180 ºC. Alimentación: 230 V. 2 Sondas de temperatura PT500
de 1,5 m. Pantalla LCD con 7 o 8 digitos. Unidad de energía seleccionable (KWh, MWh).
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Con Comunicación M-Bus+ 2 entradas de pulsos. Para 40 m³/h. Conexión DN80. L 300
mm
15 4
P31-KCHC-003-21
Tarjeta comunicación M-Bus con 2 salidas de
impulsos (C, D)
16 2
DSB143F001 Presostato de 0…6bar. Diferencial ajustable. Rosca 1/2´´
gas. Sonda de latón.Contacto conmutado 10 (4)A 250V. P.máx: 16bar Tmáx: 70ºC.
IP65
17 2
P31--EGT347F102L200
Sonda de temperatura con caña, sensor de
Ni1000. Incluye termopozo de latón de L=200 mm, rosca R1/2´´ PN10. Rango de -50 a 160
ºC. Protección IP65
18 1
P31-EGH131F061
Sonda combinada de medida de humedad relativa y
temperatura para ambiente/exterior . Salida analógica de 0..10V= de la humedad y Ni1000 de
la temperatura. Rango de 5 a 95 %h.r. y -20..+80 ºC de temperatura. Alimentación 24V ~/=.
Protección IP65.
Sense descomposició
P-2

P-3

P-4

EE21UX02

u

BEUBU010

u

Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i embut de desguàs per
a vàlvula de buidat d'1''

BE211NUX02

1

Accessori control atmosfèric VIESSMANN o similar model ZK03279

BE211NUX01

1

Equip neutralització Ph

BE211NT0

u

Caldera de condensación a gas monobloc construida mediante superficies de calefacción en
acero inoxidable y quemador cilíndrico MatriX. Fabricada de acuerdo a las normas UNE
EN15502-1 y EN15502-2-1, con homologación CE. Idónea para instalación en circuito
cerrado de calefacción con temperatura admisible de impulsión (=temperatura de seguridad)
de hasta 110 grados centígrados. Posee un funcionamiento especialmente económico con
descenso progresivo de la temperatura de la caldera gracias a la utilización de la
condensación. La combustión de gas se lleva a cabo de acuerdo con la normativa de trabajo
DVGW G 260. La caldera tiene un alto rendimiento, funcionamiento silencioso y nivel bajo de
emisiones contaminantes gracias a la regulación de la combustión mediante la sonda
Lambda Pro Control y al quemador cilíndrico MatriX o similar modulante (rango de
modulación 1 a 5). de potència útil 318kW (50/30) 291 kW (80/60) renidment estacional
P.C.S. fins a 98% i P.C.I. 109% marca VIESSMANN o similar model Vitocrossal 100
Altres conceptes

EEBEUX03

u

Dipòsit d'inercia d'acer negre amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i revestiment
exterior de plàstic, de 2.000 l de capacitat, purga d'aire amb connexions de rosca 1 1/2´´, de
pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima

BEH3UX04

u

Dipòsit d'inercia d'acer negre amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i revestiment
exterior de plàstic, de 2.000 l de capacitat, purga d'aire amb connexions de rosca 4´´, de
pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima marca Lapesa o similar model
Master Inercia MV2000I-IB amb conjunt d'aïllament fibra de vidre de 100mm amb forro PVC
M1

BEUBU010

u

Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i embut de desguàs per
a vàlvula de buidat d'1''
Altres conceptes

EEBEUX04

u

BEUBU010

P-5

Caldera per a combustible fluid amb cremador de gas per aire forçat, de 290.8 kW, de planxa
d'acer per a calefacció de 4 bar i 100 °C, com a màxim i muntada sobre bancada, incloent
execució de la xemeneia fina a sortir de la sala de màquines

EEH1UX01

Dipòsit d'inercia d'acer negre amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i revestiment
exterior de plàstic, de 1.500 l de capacitat, purga d'aire amb connexions de rosca 1 1/2´´, de
pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima
u

u

Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i embut de desguàs per
a vàlvula de buidat d'1''
Altres conceptes
Refredadora aire-aigua, amb compressor scroll de regulació continua DC Inverter, refrigerant
R-410a, amb capacitat frigorífica nominal mínima 221kw a 7-12ºc, SEERnet(fixed LWT)
mínim 4.41 amb valors certificats segons criteris Eurovent, El equipament inclou vàlvula
d'expansió electrònica, control de condensació per funcionament de -17ºC a +48ºC, vàlvula
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de seguretat doble, pasarel·la Modbus/BACnet/N2 integrada, resistència antigel a
l'evaporador, interruptor de fluxe, filtre d'aigua, conexions tipus Victaulic. Posta en marxa
servei tècnic inclosa. Marca Hitachi o similar, model RCMA-90AN
BEH11M3B

P-6

P-7

P-8

P-9

u

EEINSBO10 U

Refredadora aire-aigua, amb compressor scroll de regulació continua DC Inverter, refrigerant
R-410a, amb capacitat frigorífica nominal mínima 221kw a 7-12ºc, SEERnet(fixed LWT)
mínim 4.41 amb valors certificats segons criteris Eurovent, El equipament inclou vàlvula
d'expansió electrònica, control de condensació per funcionament de -17ºC a +48ºC, vàlvula
de seguretat doble, pasarel·la Modbus/BACnet/N2 integrada, resistència antigel a
l'evaporador, interruptor de fluxe, filtre d'aigua, conexions tipus Victaulic. Posta en marxa
servei tècnic inclosa marca Hitachi o similar, model RCMA-90AN
Altres conceptes
Kit connexionat bomba DN65

BN422680

u

Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre
brides, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420) i accionament per palanca

BN8383E0

u

Vàlvula de retenció de disc manual per a muntar entre brides, de 40 mm de diàmetre nominal,
de 40 bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de
preu alt

EEU6A230

u

Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´
G, instal·lat
Altres conceptes

EEINSBOM

U

Kit connexionat bomba DN65

BN83A3E0

u

Vàlvula de retenció de disc manual per a muntar entre brides, de 65 mm de diàmetre nominal,
de 40 bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de
preu alt

BN4226A0

u

Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre
brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420) i accionament per palanca

EEU6A230

u

Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´
G, instal·lat
Altres conceptes

EEINSOMP

u

Kit emplenat circuit

EQATHERMH 1

Equip per l'omplenat i recarga de sistemas tancats d'aigua de calefacció i aire condiconat,
sipositiu de desconexió segons EN1212, pantalla electrònica de fàcil ajust

BJM12401

u

Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1/2´´,
per a connectar a la bateria o al ramal

60V2C12

u

Vàlvula de bola de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable AISI-316, amb rosca
DIN-2999, de diàmetre 1/2´´ i PN 64 bar, ref. 60V2C12 de la sèrie Acer Inoxidable de
FILTUBE SA

BN811660

u

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 1/2´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic

KNE14304

u

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat
superficialment

EEU6U001

u

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de
D, col·locat roscat
Altres conceptes

EEOMPLRE u

cartutx recanvi src-xl de Cillit per 480l per el sistema d'emplenat
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Recanvi cartutx Cillit SRC-XL
Altres conceptes

P-10

EEU11113

u

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació
incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat

BEU11113

P-11

EEU4U030

u

u

dipòsit d'expansió tancat de 200 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb
connexió d'1' de D, col·locat roscat

BEU4U030

P-12

EFM28A30

u

u

BFM28A30

P-13

EFM28D30

EFM28F30

u

u

P-16

EG1AU005

u

u

Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nominal 100 mm, cos de cautxú
EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura
màxima 105 °C
Altres conceptes
Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 150 mm, cos de cautxú
EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura
màxima 105 °C, embridat

u

u

Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nominal 150 mm, cos de cautxú
EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura
màxima 105 °C
Altres conceptes
Armari metàl·lic per a quadres de comandament i protecció, amb línia per a aparells de
capçalera i 250 moduls mes, totalment equipat, muntat

BGW1A000

u

Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics

BG1AU005

u

Armari metàl·lic per a quadres de comandament i protecció, amb línia per a aparells de
capçalera i 250 mòduls mes
Altres conceptes

EG312336

BG312330

P-17

Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nominal 65 mm, cos de cautxú EPDM
reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105
°C
Altres conceptes
Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 100 mm, cos de cautxú
EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura
màxima 105 °C, embridat

BFM28F30

P-15

Dipòsit d'expansió tancat de 200 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb
connexió d'1' de D
Altres conceptes
Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 65 mm, cos de cautxú
EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura
màxima 105 °C, embridat

BFM28D30

P-14

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació
incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre
Altres conceptes

EG312636

m

m

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums
Altres conceptes
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata
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BG312630

P-18

EG312696

m

m

BG312690

P-19

EG3126A6

P-20

P-21

P-22

EG415A49

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums
Altres conceptes
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata.
Criteri 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.

m

m

BG3126A0

Data: 21/07/21

m

u

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums
Altres conceptes
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums
Altres conceptes
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

BGW41000

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics

BG415A49

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN
Altres conceptes

EG416DJ9

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

BGW41000

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics

BG416DJ9

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
Altres conceptes

EG416GKK

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D,
tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels
quadres elèctrics.

BG416GKK

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D,
tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil
DIN

BGW41000

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics
Altres conceptes

P-23

EG416GKN

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 125 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D,
tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
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P-24

P-25

P-26

P-27

Data: 21/07/21

BGW41000

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics

BG416GKN

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 125 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D,
tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil
DIN
Altres conceptes

EG4252JK

u

Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels
quadres elèctrics.

BGW42000

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials

BG4252JK

u

Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de 0.03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
Altres conceptes

EG42539H

u

Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0.3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels
quadres elèctrics.

BGW42000

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials

BG42539H

u

Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de 0.3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
Altres conceptes

EG4253JH

u

Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0.3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels
quadres elèctrics.

BGW42000

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials

BG4253JH

u

Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de 0.3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
Altres conceptes

EG42H2LN

BGW42000

u

Bloc diferencial de la classe A, gamma industrial, de fins a 125 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels
quadres elèctrics.
u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials
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BG42H2LN

P-28

P-29

EG47UX01

u

u

Interruptor en càrrega modular de 400 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada
d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de
senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-23A
segons UNE-EN 60947-3, de 6 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió
u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals

BG47UX01

u

Interruptor en càrrega modular de 400A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada
d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de
senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-23A
segons UNE-EN 60947-3, de 6 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul)
Altres conceptes

EG513160

u

EG513210

EG5AC822

Comptador trifàsic directe per a mesurar consums parcials, de fins a 65 A, per a muntar en
carril DIN, amb comunicacions RS-485 i protocol MODBUS col·locat
u

u

BG51UX02

P-31

Bloc diferencial de la classe A, gamma industrial, de fins a 125 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de 0.03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0
ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma, UNE-EN 61009-1, de 5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN
Altres conceptes

BGW47000

BG51UX01

P-30

Data: 21/07/21

Comptador trifàsic directe per a mesurar consums parcials, de fins a 65 A, per a muntar en
carril DIN, amb comunicacions RS-485 i protocol MODBUS
Altres conceptes
Comptador trifàsic indirecte per a mesurar consums parcials, de fins a 10 A, per a muntar en
carril DIN, col·locat, amb comunicacions RS-485 i protocol MODBUS

u

u

Comptador trifàsic indirecte per a mesurar consums parcials, de fins a 10 A, per a muntar en
carril DIN, amb comunicacions RS-485 i protocol MODBUS
Altres conceptes
Transformador d'intensitat amb una relació de transformació de 125/5 A, una potència de 10
VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044, i muntat superficialment.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels
quadres elèctrics.

BG5AC820

u

Transformador d'intensitat 125/5 A, 10 VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044

BGW6A000

u

Part proporcional d'accessoris per a transformadors d'intensitat
Altres conceptes

P-32

EN4226A4

u

BN4226A0

P-33

EN4226D4

BN4226D0

Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre
brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420) i accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada
u

u

Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre
brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420) i accionament per palanca
Altres conceptes
Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre
brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420) i accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada

u

Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre
brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer
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inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420) i accionament per palanca
Altres conceptes
P-34

EN4226E4

u

BN4226E0

P-35

EN4226F4

u

u

BN4226F0

P-36

EN4226G4

ENE2A304

u

P-38

ENE2D304

u

P-39

ENE2E304

u

Filtre colador en forma de Y amb brides, 65 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió
nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 1.5 mm de diàmetre
Altres conceptes
Filtre colador en forma de Y amb brides, 100 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió
nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 1.5 mm de diàmetre, muntat superficialment

u

u

Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre
brides, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420) i accionament per palanca
Altres conceptes
Filtre colador en forma de Y amb brides, 65 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió
nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 1.5 mm de diàmetre, muntat superficialment

u

BNE2D300

Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre
brides, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420) i accionament per palanca
Altres conceptes
Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre
brides, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420) i accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada

u

BNE2A300

Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre
brides, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420) i accionament per palanca
Altres conceptes
Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre
brides, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420) i accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada

u

BN4226G0

P-37

Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre
brides, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420) i accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada

Filtre colador en forma de Y amb brides, 100 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió
nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 1.5 mm de diàmetre
Altres conceptes
Filtre colador en forma de Y amb brides, 125 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió
nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 1.5 mm de diàmetre, muntat superficialment

Pàg.:
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BNE2E300

P-40

ENE2F304

u

u

BNE2F300

P-41

ENH2UX05

Filtre colador en forma de Y amb brides, 125 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió
nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 1.5 mm de diàmetre
Altres conceptes
Filtre colador en forma de Y amb brides, 150 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió
nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 1.5 mm de diàmetre, muntat superficialment

u

u

BNH2222PF0

Data: 21/07/21

Filtre colador en forma de Y amb brides, 200 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió
nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 1.5 mm de diàmetre
Altres conceptes
Bomba centrífuga monobloc horitzontal, connexió roscada, bicel·lular, diàmetre nominal de
l'aspiració 1 1/2'', diàmetre nominal de la impulsió 1 1/4'', pressió nominal 10 bar, motor
trifàsic de 400 V i 3 kW de potència a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3,
segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada
superficialment, inclou CIM 200 Modbus interface module

u

Bomba centrífuga de voluta, no autocebante y de una etapa, diseñada de acuerdo con la
norma ISO 5199, con dimensiones y rendimiento nominal de acuerdo con la norma EN 733
(10 bar). Las bridas son de PN 16 y sus dimensiones satisfacen los requisitos establecidos
por la norma EN 1092-2. La bomba posee un puerto de aspiración axial, un puerto de
descarga radial, eje horizontal y un diseño que facilita la extracción del motor, el soporte del
motor, la cubierta y el impulsor sin necesidad de desmontar la carcasa de la bomba ni las
tuberías.
El cierre de fuelle de caucho no equilibrado satisface los requisitos establecidos por la norma
DIN EN 12756. La bomba está acoplada directamente a un motor síncrono de imanes
permanentes refrigerado por ventilador. 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.
Punt de treball:
Cabal: 40 m3/h
Altura: 12 m
Connexió entrada: DN80
Conneció sortida : DN65
Pressió màxima de treball: 16bar PN16
Tensió nominal: 3 x 220-240D/380-415Y V
Marca Grundfos o similar model NBE 65-160/177 AF2ABQQE
Altres conceptes

P-42

ENH2UX06

BNH2222PC0

u

Bomba centrífuga monobloc horitzontal, connexió roscada, bicel·lular, diàmetre nominal de
l'aspiració 1 1/2 '', diàmetre nominal de la impulsió 1 1/4 '', pressió nominal 10 bar, motor
trifàsic de 400 V i 3 kW de potència a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3,
segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada
superficialment, inclou CIM 200 Modbus interface module
1

La bomba MAGNA3 es una circuladora de rotor húmedo, siendo la es la opción ideal para
cualquier proyecto de construcción. Con su eficiencia, rango de funcionamiento y
capacidades de comunicación, MAGNA3 es ideal para crear sistemas de calefacción y
refrigeración de alto rendimiento.
• Pantalla a color con infografías en 3D, Índice EEI promedio < 0,19, Bajo nivel de ruido,
Entrada analógica configurable, Arranque/parada es a través de entrada digital, Relés de
estado y alarma configurables en NO o NC, Múltiples protocolos de comunicación con
tarjetas CIM (opcional), Función multibomba inalámbrica entre dos iguales (bombas simples),
Función multibomba inalámbrica entre los dos cabezales de bombas dobles, Sensor de
temperatura y presión diferencial incorporado, Válida para aplicaciones de Agua Caliente
Sanitaria (versiones N – Acero Inoxidable), Carcasa de aislamiento integrado (bombas
simples)
Punt de treball:

Pàg.:
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Cabal: 14 m3/h
Altura: 10 m
Connexió entrada: DN40
Connexió sortida : DN40
Pressió màxima de treball: 10bar PN6/10
Tensió nominal: 3 x 220-240D/380-415Y V
Marca Grundfos o similar model MAGNA3 40-180 F
Altres conceptes
P-43

ENH2UX07

u

BNH2222SFR 1

Bomba centrífuga monobloc horitzontal, connexió roscada, bicel·lular, diàmetre nominal de
l'aspiració 1 1/2'', diàmetre nominal de la impulsió 1 1/4'', pressió nominal 10 bar, motor
trifàsic de 400 V i 3 kW de potència a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3,
segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada
superficialment, inclou CIM 200 Modbus interface module
Bomba de una etapa, acoplamiento cerrado y voluta con puertos de aspiración y descarga en
línea de idéntico diámetro. 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.
La bomba está equipada con un cierre de fuelle de caucho no equilibrado. El cierre mecánico
satisface los requisitos establecidos por la norma EN 12756. Pipework connection is via PN
16 DIN flanges (EN 1092-2 and ISO 7005-2).
La conexión de las tuberías se lleva a cabo por medio de bridas DIN de PN 16 (normas EN
1092-2 e ISO
7005-2).
La bomba está equipada con un motor síncrono de imanes permanentes refrigerado por
ventilador. El nivel de eficiencia del motor de acuerdo con la norma IEC 60034-30-2 es IE5.
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 bomba está equipada con un sensor de presión diferencial.
Punt de treball variable amb un nominal:
Cabal: 51.7 m3/h
Altura: 20.2 m
Connexió entrada: DN65
Conneció sortida : DN62
Pressió màxima de treball: 16bar PN16
Tensió nominal: 3 x 380-500 V
Marca Grundfos o similar model TPE 65-250/2-S A-F-A-BQQE
Altres conceptes

P-44

ENH2UX08

u

BNH2222SCA 1

Bomba centrífuga monobloc horitzontal, connexió roscada, bicel·lular, diàmetre nominal de
l'aspiració 1 1/2'', diàmetre nominal de la impulsió 1 1/4'', pressió nominal 10 bar, motor
trifàsic de 400 V i 3 kW de potència a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3,
segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada
superficialment, inclou CIM 200 Modbus interface module
Bomba de una etapa, acoplamiento cerrado y voluta con puertos de aspiración y descarga en
línea de idéntico diámetro. 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.
La bomba está equipada con un cierre de fuelle de caucho no equilibrado. El cierre mecánico
satisface los requisitos establecidos por la norma EN 12756. Pipework connection is via PN
16 DIN flanges (EN 1092-2 and ISO 7005-2).
La conexión de las tuberías se lleva a cabo por medio de bridas DIN de PN 16 (normas EN
1092-2 e ISO7005-2).
La bomba está equipada con un motor síncrono de imanes permanentes refrigerado por
ventilador. El nivel de eficiencia del motor de acuerdo con la norma IEC 60034-30-2 es IE5.

Pàg.:
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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 bomba está equipada con un sensor de presión diferencial.
Punt de treball variable amb un nominal:
Cabal: 15 m3/h
Altura: 15 m
Connexió entrada: DN40
Conneció sortida : DN40
Pressió màxima de treball: 16bar PN16
Tensió nominal: 3 x 380-500 V
Marca Grundfos o similar model TPE3 40-200-S A-F-A-BQQE
Altres conceptes
P-45

INSTELEC0 U

Disjuntor guardamotor trifàsic per protecció de motors elèctrics dimensiontas d'acord a
l'element a protegir. Inclou tots els elements per la seva instal·lació, el correcte funcionament
i la comprovació, així com els elements auxlilars necessaris

BG4GM

u

Disjuntor guardamotor trifàsic per protecció de motors elèctrics
Altres conceptes

P-46

INSTGAS00 u

Partida per la connexió de les noves calderes a la instal·lació de gas exsitent a la sala de
màquines. Inclou els elements necessaris per efectuar la connexió de les noves calderes,
l'adaptació de la instal·lació existent, els elements auxilliars, comptadors parcials per cada
caldera, i totes les vàlvules necessaris per el seu correcte funcionament i manteniment.
Tots els elements instal·lats i provats d'acord a la normativa vigent

Sense descomposició
P-47

P-48

KFQ1AG72

m

Aïllament tèrmic de llana mineral de vidre per a tub de diàmetre 8´´, de 40 mm de gruix amb
recobriment d'alumini ref. 4595 de la serie Canonades: camises d'ISOVER , col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

BFYQ14G7

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades amb fibra de
vidre per a tub de diàmetre 8´´, de 40 mm de gruix

BFQ1AG70HI

m

Camisa CLIMPIPE Section Alu2 de llana de vidre, no hidrófila, ISOVER de forma cilíndrica i
estructura concèntrica. Porten practicada una obertura en la seva generatriu per a permetre la
seva apertura i d'aquesta manera la seva col·locació sobre la canonada i están provistes d'un
recobriment per la seva cara exterior amb una làmina d'alumini reforçat amb malla de vidre
que actúa com a barrera de vapor, amb una llengüeta autoadhesiva que permet el fácil
tancament. Canonades d'instal·lacions tèrmiques i equips en l'interior d'edificis residencials i
industrials fins 180 ºC de temperatura (la temperatura del revestiment no ha de superar els
80ºC ), de diàmetre 8´´, gruix de 40 mm, llargària de 1,20 m. Complint la norma UNE-EN
14303 ´´Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales.
Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificación´´, amb una conductivitat
tèrmica de 0,032 a 0,101 W/(m.K), classe de reacció al foc A2-s1-d0 i codi de designació
MW-EN 14303-T9-ST (180)-MV1., ref. 4595 de la serie Canonades: camises d'ISOVER
Altres conceptes

KFQ3VCJL

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm,
de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

BFYQ3080

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
32 mm de gruix

BFQ3VCJA

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm,
de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC
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Altres conceptes
P-49

P-50

P-51

P-52

KFQ3VCPL

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm,
de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

BFYQ3080

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
32 mm de gruix

BFQ3VCPA

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm,
de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC
Altres conceptes

KFQ3VCQL

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 125 mm,
de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

BFYQ3080

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
32 mm de gruix

BFQ3VCQA

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 125 mm,
de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC
Altres conceptes

KFQ3VCSL

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 160 mm,
de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

BFYQ3080

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
32 mm de gruix

BFQ3VCSA

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 160 mm,
de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC
Altres conceptes

KNF51327

u

BNF51321

Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió femella-femella de diàmetre
1/2´´, tarada a 3 bar, de temperatura màxima 120°C, muntada superficialment
u

Vàlvula de seguretat ACS amb rosca, de llautó, amb connexió femella-femella, de diàmetre
1/2´´, tarada a 3 bar, 120°C de temperatura màxima
Altres conceptes

P-53

PATRUX01

u

Partida corresponent a la modificació de la legal·lització projecte RITE actual per adaptació a
la nova instal·lació
Sense descomposició

P-54

REN002

u

UTA horitzontal CLIVET CPAN-XHE3 Size 3, amb recuperador d'energia en bomba de calor
Zephir (SETSC-R410A-400T-IOM9X) o equivalent, per a un cabal d'aire de fins a 7.000 m3/h,
amb estructura de perfils d'alumini i panell sandvitx de dues planxes d'acer galvanitzades i
lacades amb aïllament termoacústic a base de cautxú d'alta densitat i escuma de poliuretà,
per a 1 zona, amb potència en fred de 49.4 kW i potència en calor de 32.0 kW, potències
totals en condicions ambientals estàndard, ventilador centrífug amb pressió estàtica
disponible >=200 Pa, alimentació trifàsica de 400 V i filtre d'aire tipus electrònic equivalent a
H10

RUTAN002

U

UTA horitzontal CLIVET CPAN-XHE3 Size 3, amb recuperador d'energia en bomba de calor
Zephir (SETSC-R410A-400T-IOM9X) o equivalent, per a un cabal d'aire de fins a 7.000 m3/h,
amb estructura de perfils d'alumini i panell sandvitx de dues planxes d'acer galvanitzades i
lacades amb aïllament termoacústic a base de cautxú d'alta densitat i escuma de poliuretà,
per a 1 zona, amb potència en fred de 49.4 kW i potència en calor de 32.0 kW, potències
totals en condicions ambientals estàndard, ventilador centrífug amb pressió estàtica
disponible >=200 Pa, alimentació trifàsica de 400 V i filtre d'aire tipus electrònic equivalent a
H10
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Altres conceptes
P-55

P-56

TNIRCL6311 m

Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con
fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 63 mm y
5,8 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor
RP 01.72, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de
unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según RP 01.72. Certificado
de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar
para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua,
agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre
-15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE
EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante
procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Presentación en
barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL6311 de la serie Niron
de ITALSAN.

UTNIRCL6311 m

Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R
// (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5, de diámetro 63 mm y 5,8 mm de espesor.
Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y sistema de unión
por termofusión e inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.72.
Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de
fontanería (AFS, ACS), climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración
industrial con agua glicolada con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL6311
de la serie Niron de ITALSAN.

AB115060AZ

u

Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa

NMAN63

u

Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R 80,
fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS,
ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas
comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.

NG63

u

Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y
certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y
climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas
entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.

NT63

u

Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y
certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y
climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas
entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
Altres conceptes

TNIRCL1101 m

Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con
fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 110 mm y
10,0 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor
RP 01.72, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de
unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según RP 01.72. Certificado
de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar
para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua,
agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre
-15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE
EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante
procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Presentación en
barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL11011 de la serie
Niron de ITALSAN.

NG110

u

Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP ´´Raised
Pressure´´, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de
fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con
temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.

NT110

u

Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP ´´Raised
Pressure´´, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de
fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con
temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
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NMAN110

u

Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R RP
´´Raised Pressure´´, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para
instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua,
agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.

AB115110AZ

u

Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa

UTNIRCL1101 m

Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R
// (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5, de diámetro 110 mm y 10,0 mm de espesor.
Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y sistema de unión
por electrofusión certificado según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD
140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS), climatización (sistemas
agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada con temperaturas
comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con
banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL11011 de la serie Niron de ITALSAN.
Altres conceptes

TNIRCL1251 m

Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con
fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 125 mm y
11,4 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor
RP 01.72, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de
unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según RP 01.72. Certificado
de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar
para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua,
agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre
-15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE
EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante
procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Presentación en
barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL12511 de la serie
Niron de ITALSAN.

AB115125AZ

Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa

u

UTNIRCL1251 m

Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R
// (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5, de diámetro 125 mm y 11,4 mm de espesor.
Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y sistema de unión
electrofusión certificado según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD
140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS), climatización (sistemas
agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada con temperaturas
comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con
banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL12511 de la serie Niron de ITALSAN.

NMAN125

u

Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R 80,
fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS,
ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas
comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.

NT125

u

Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y
certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y
climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas
entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.

NG125

u

Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y
certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y
climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas
entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
Altres conceptes

TNIRCL1601 m

Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP
´´Raised Pressure´´ con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 17 serie
8, de diámetro 160 mm y 9,5 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según
Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y accesorios fabricados según UNE EN 15874-3 y
sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según
RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios
y material auxiliar para montaje y sujeción en instalaciones de climatización (sistemas
agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas
comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa,
según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado
mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241.

Pàg.:
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Presentación en barra de 5,8 m, color azul Niron con banda horizontal azul Niron Clima, ref.
TNIRCL16017 de la serie Niron de ITALSAN.

P-59

NT17160MM

u

Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo te de polipropileno copolímero random
PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS)
y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15
°C y 70 °C.

AB115160AZ

u

Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa

UTNIRCL1601 m

Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP ´´Raised Pressure´´ con fibra
de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP+FV // (1/4)PP-R RP, SDR 17 serie 8, de diámetro
160 mm y 9,5 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor
RP 01.78 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones
de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración
industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
Presentación en barra de 5,8 m, color azul Niron con banda horizontal azul Niron Clima, ref.
TNIRCL16017 de la serie Niron de ITALSAN.

NG9017160M

Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo codo de polipropileno copolímero
random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería
(AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas
entre -15 °C y 70 °C.
Altres conceptes

u

TNIRCL2001 m

Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP
´´Raised Pressure´´ con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 17 serie
8, de diámetro 200 mm y 11,9 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según
Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y accesorios fabricados según UNE EN 15874-3 y
sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según
RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios
y material auxiliar para montaje y sujeción en instalaciones de climatización (sistemas
agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas
comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa,
según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado
mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241.
Presentación en barra de 5,8 m, color azul Niron con banda horizontal azul Niron Clima, ref.
TNIRCL20017 de la serie Niron de ITALSAN.

NG9017200M

u

Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo codo de polipropileno copolímero
random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería
(AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas
entre -15 °C y 70 °C.

NT17200MM

u

Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo te de polipropileno copolímero random
PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS)
y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15
°C y 70 °C.

AB115200AZ

u

Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa

UTNIRCL2001 m

Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP ´´Raised Pressure´´ con fibra
de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP+FV // (1/4)PP-R RP, SDR 17 serie 8, de diámetro
200 mm y 11,9 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de
Aenor RP 01.78 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en
instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y
refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70
°C. Presentación en barra de 5,8 m, color azul Niron con banda horizontal azul Niron Clima,
ref. TNIRCL20017 de la serie Niron de ITALSAN.
Altres conceptes
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1 EEH1UX01

u

Refredadora aire-aigua, amb compressor scroll de regulació continua
DC Inverter, refrigerant R-410a, amb capacitat frigorífica nominal
mínima 221kw a 7-12ºc, SEERnet(fixed LWT) mínim 4.41 amb valors
certificats segons criteris Eurovent, El equipament inclou vàlvula
d'expansió electrònica, control de condensació per funcionament de
-17ºC a +48ºC, vàlvula de seguretat doble, pasarel·la
Modbus/BACnet/N2 integrada, resistència antigel a l'evaporador,
interruptor de fluxe, filtre d'aigua, conexions tipus Victaulic. Posta en
marxa servei tècnic inclosa. Marca Hitachi o similar, model
RCMA-90AN (P - 5)

2,000

2 EE21UX02

u

Caldera per a combustible fluid amb cremador de gas per aire forçat,
de 290.8 kW, de planxa d'acer per a calefacció de 4 bar i 100 °C, com
a màxim i muntada sobre bancada, incloent execució de la xemeneia
fina a sortir de la sala de màquines (P - 2)

1,000

3 EEBEUX03

u

Dipòsit d'inercia d'acer negre amb aïllament tèrmic d'escuma de
poliuretà i revestiment exterior de plàstic, de 2.000 l de capacitat,
purga d'aire amb connexions de rosca 1 1/2´´, de pressió màxima de
servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima (P - 3)

1,000

4 EEBEUX04

u

Dipòsit d'inercia d'acer negre amb aïllament tèrmic d'escuma de
poliuretà i revestiment exterior de plàstic, de 1.500 l de capacitat,
purga d'aire amb connexions de rosca 1 1/2´´, de pressió màxima de
servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima (P - 4)

1,000

5 ENH2UX05

u

Bomba centrífuga monobloc horitzontal, connexió roscada, bicel·lular,
diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/2'', diàmetre nominal de la impulsió
1 1/4'', pressió nominal 10 bar, motor trifàsic de 400 V i 3 kW de
potència a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3,
segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos fosa grisa EN-GJL-250
(GG25), muntada superficialment, inclou CIM 200 Modbus interface
module (P - 41)

6,000

6 ENH2UX06

u

Bomba centrífuga monobloc horitzontal, connexió roscada, bicel·lular,
diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/2 '', diàmetre nominal de la impulsió
1 1/4 '', pressió nominal 10 bar, motor trifàsic de 400 V i 3 kW de
potència a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3,
segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos fosa grisa EN-GJL-250
(GG25), muntada superficialment, inclou CIM 200 Modbus interface
module (P - 42)

4,000

7 ENH2UX07

u

Bomba centrífuga monobloc horitzontal, connexió roscada, bicel·lular,
diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/2'', diàmetre nominal de la impulsió
1 1/4'', pressió nominal 10 bar, motor trifàsic de 400 V i 3 kW de
potència a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3,
segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos fosa grisa EN-GJL-250
(GG25), muntada superficialment, inclou CIM 200 Modbus interface
module (P - 43)

4,000

8 ENH2UX08

u

Bomba centrífuga monobloc horitzontal, connexió roscada, bicel·lular,
diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/2'', diàmetre nominal de la impulsió
1 1/4'', pressió nominal 10 bar, motor trifàsic de 400 V i 3 kW de
potència a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3,
segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos fosa grisa EN-GJL-250
(GG25), muntada superficialment, inclou CIM 200 Modbus interface
module (P - 44)

4,000

9 EN4226A4

u

Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual,
per a muntar entre brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40)
amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable
1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada en
pericó de canalització soterrada (P - 32)

16,000
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10 EN4226D4

u

Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual,
per a muntar entre brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40)
amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable
1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada en
pericó de canalització soterrada (P - 33)

20,000

11 EN4226E4

u

Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual,
per a muntar entre brides, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40)
amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable
1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada en
pericó de canalització soterrada (P - 34)

3,000

12 EN4226F4

u

Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual,
per a muntar entre brides, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40)
amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable
1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada en
pericó de canalització soterrada (P - 35)

4,000

13 EN4226G4

u

Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual,
per a muntar entre brides, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40)
amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable
1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada en
pericó de canalització soterrada (P - 36)

3,000

14 TNIRCL6311

m

Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero
random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV //
(1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 63 mm y 5,8 mm de espesor.
Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor
RP 01.72, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN
15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas
y electrofusión según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas
según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para
montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización
(sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua
glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma
UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE
calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la
norma UNE EN ISO 12241. Presentación en barra de 4 m, color azul
Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL6311 de la serie Niron
de ITALSAN. (P - 55)

65,000

15 TNIRCL11011 m

Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero
random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV //
(1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 110 mm y 10,0 mm de
espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular
de Aenor RP 01.72, accesorios fabricados y certificados según norma
UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones
incorporadas y electrofusión según RP 01.72. Certificado de
potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y
material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de
climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial
con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70
°C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según
norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a
RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de
la norma UNE EN ISO 12241. Presentación en barra de 4 m, color
azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL11011 de la serie
Niron de ITALSAN. (P - 56)

84,000

16 TNIRCL12511 m

Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero
random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV //
(1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 125 mm y 11,4 mm de
espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular

35,000
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3

de Aenor RP 01.72, accesorios fabricados y certificados según norma
UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones
incorporadas y electrofusión según RP 01.72. Certificado de
potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y
material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de
climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial
con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70
°C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según
norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a
RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de
la norma UNE EN ISO 12241. Presentación en barra de 4 m, color
azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL12511 de la serie
Niron de ITALSAN. (P - 57)
17 TNIRCL16017 m

Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero
random PP-R RP ´´Raised Pressure´´ con fibra de vidrio (1/4)PP-R //
(2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 17 serie 8, de diámetro 160 mm y 9,5
mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento
Particular de Aenor RP 01.78 y accesorios fabricados según UNE EN
15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas
y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad
Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material
auxiliar para montaje y sujeción en instalaciones de climatización
(sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua
glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma
UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE
calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la
norma UNE EN ISO 12241. Presentación en barra de 5,8 m, color azul
Niron con banda horizontal azul Niron Clima, ref. TNIRCL16017 de la
serie Niron de ITALSAN. (P - 58)

72,000

18 TNIRCL20017 m

Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero
random PP-R RP ´´Raised Pressure´´ con fibra de vidrio (1/4)PP-R //
(2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 17 serie 8, de diámetro 200 mm y
11,9 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según
Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y accesorios fabricados
según UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión,
inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78.
Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de
accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción en instalaciones
de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración
industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre
-15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma
lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico
conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según
criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Presentación en barra de
5,8 m, color azul Niron con banda horizontal azul Niron Clima, ref.
TNIRCL20017 de la serie Niron de ITALSAN. (P - 59)

51,000

19 KFQ3VCJL

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per
a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C,
per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, sense
HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P 48)

65,000

20 KFQ3VCPL

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per
a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C,
per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 32 mm de gruix, sense
HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P 49)

84,000

21 KFQ3VCQL

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per
a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C,
per a tub de diàmetre exterior 125 mm, de 32 mm de gruix, sense
HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P 50)

35,000

22 KFQ3VCSL

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per
a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C,
per a tub de diàmetre exterior 160 mm, de 32 mm de gruix, sense
HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P -

72,000

EUR
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51)
23 KFQ1AG72HI4Z m

Aïllament tèrmic de llana mineral de vidre per a tub de diàmetre 8´´, de
40 mm de gruix amb recobriment d'alumini ref. 4595 de la serie
Canonades: camises d'ISOVER , col·locat superficialment amb grau
de dificultat mitjà (P - 47)

51,000

24 REN002

UTA horitzontal CLIVET CPAN-XHE3 Size 3, amb recuperador
d'energia en bomba de calor Zephir (SETSC-R410A-400T-IOM9X) o
equivalent, per a un cabal d'aire de fins a 7.000 m3/h, amb estructura
de perfils d'alumini i panell sandvitx de dues planxes d'acer
galvanitzades i lacades amb aïllament termoacústic a base de cautxú
d'alta densitat i escuma de poliuretà, per a 1 zona, amb potència en
fred de 49.4 kW i potència en calor de 32.0 kW, potències totals en
condicions ambientals estàndard, ventilador centrífug amb pressió
estàtica disponible >=200 Pa, alimentació trifàsica de 400 V i filtre
d'aire tipus electrònic equivalent a H10 (P - 54)

1,000

TOTAL

u

Capítol

01.01

Obra

01

Capítol

02

Pressupost TMBCLIMAOFIF1
INSTAL·LACIÓ

Titol 3

01

CANONADES I ELEMENTS AUXILIARS

1 EEU11113

u

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i
vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat
(P - 10)

6,000

2 EEU4U030

u

dipòsit d'expansió tancat de 200 l de capacitat, de planxa d'acer i
membrana elàstica, amb connexió d'1' de D, col·locat roscat (P - 11)

4,000

3 KNF51327

u

Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió
femella-femella de diàmetre 1/2´´, tarada a 3 bar, de temperatura
màxima 120°C, muntada superficialment (P - 52)

4,000

4 EEINSOMPOM u

Kit emplenat circuit (P - 8)

5 EEOMPLRECA u

cartutx recanvi src-xl de Cillit per 480l per el sistema d'emplenat (P - 9)

15,000

2,000

6 ENE2A304

u

Filtre colador en forma de Y amb brides, 65 mm de diàmetre nominal,
16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 1.5 mm de
diàmetre, muntat superficialment (P - 37)

2,000

7 ENE2D304

u

Filtre colador en forma de Y amb brides, 100 mm de diàmetre nominal,
16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 1.5 mm de
diàmetre, muntat superficialment (P - 38)

3,000

8 ENE2E304

u

Filtre colador en forma de Y amb brides, 125 mm de diàmetre nominal,
16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 1.5 mm de
diàmetre, muntat superficialment (P - 39)

1,000

9 ENE2F304

u

Filtre colador en forma de Y amb brides, 150 mm de diàmetre nominal,
16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 1.5 mm de
diàmetre, muntat superficialment (P - 40)

1,000

10 EEINSBO100

U

Kit connexionat bomba DN65 (P - 6)

8,000

11 EEINSBOM65 U

Kit connexionat bomba DN65 (P - 7)

10,000

12 EFM28A30

u

Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 65
mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat,
pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat (P - 12)

12,000

13 EFM28D30

u

Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 100
mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat,
pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat (P - 13)

12,000

14 EFM28F30

u

Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 150
mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat,
pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat (P - 14)

4,000
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Titol 3

02

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

1 EG312336

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o
safata (P - 16)

70,000

2 EG312636

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2.5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata (P - 17)

240,000

3 EG3126A6

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 50 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata (P - 19)

60,000

4 EG415A49

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN (P - 20)

4,000

5 EG416DJ9

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba D, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 21)

18,000

6 EG416GKN

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 125 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 23)

3,000

7 INSTELEC001 U

Disjuntor guardamotor trifàsic per protecció de motors elèctrics
dimensiontas d'acord a l'element a protegir. Inclou tots els elements
per la seva instal·lació, el correcte funcionament i la comprovació, així
com els elements auxlilars necessaris (P - 45)

18,000

8 EG1AU005

u

Armari metàl·lic per a quadres de comandament i protecció, amb línia
per a aparells de capçalera i 250 moduls mes, totalment equipat,
muntat (P - 15)

1,000

9 EG42539H

u

Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.3 A, de desconnexió
fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT.La instal·lació inclou la part proporcional
de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. (P - 25)

3,000

10 EG4253JH

u

Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT.La instal·lació inclou la part proporcional
de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. (P - 26)

9,000

11 EG42H2LN

u

Bloc diferencial de la classe A, gamma industrial, de fins a 125 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.03 A de
desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 5 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN.

3,000
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Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT.La instal·lació inclou la part proporcional
de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. (P - 27)
12 EG4252JK

u

Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 63 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT.La instal·lació inclou la part proporcional
de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. (P - 24)

1,000

13 EG416GKK

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba D, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT.La instal·lació inclou la part proporcional
de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. (P - 22)

1,000

14 EG312696

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 35 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata.
Criteri 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. (P - 18)

25,000

15 EG513160

u

Comptador trifàsic directe per a mesurar consums parcials, de fins a
65 A, per a muntar en carril DIN, amb comunicacions RS-485 i protocol
MODBUS col·locat (P - 29)

1,000

16 EG513210

u

Comptador trifàsic indirecte per a mesurar consums parcials, de fins a
10 A, per a muntar en carril DIN, col·locat, amb comunicacions RS-485
i protocol MODBUS (P - 30)

3,000

17 EG5AC822

u

Transformador d'intensitat amb una relació de transformació de 125/5
A, una potència de 10 VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN
60044, i muntat superficialment.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT.La instal·lació inclou la part proporcional
de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. (P - 31)

3,000

18 EG47UX01

u

Interruptor en càrrega modular de 400 A d'intensitat nominal i 400V de
tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament
aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels
contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-23A segons
UNE-EN 60947-3, de 6 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a
pressió (P - 28)

1,000

TOTAL

Titol 3
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Obra
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03

INSTAL·LACIÓ GAS

1 INSTGAS001

u

Pressupost TMBCLIMAOFIF1

Partida per la connexió de les noves calderes a la instal·lació de gas
exsitent a la sala de màquines. Inclou els elements necessaris per
efectuar la connexió de les noves calderes, l'adaptació de la
instal·lació existent, els elements auxilliars, comptadors parcials per
cada caldera, i totes les vàlvules necessaris per el seu correcte
funcionament i manteniment.

1,000

Tots els elements instal·lats i provats d'acord a la normativa vigent
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(P - 46)
TOTAL
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CONTROL

1 CTRLSAUT

u

Pressupost TMBCLIMAOFIF1

CONTROL SAUTER
1
LICENCIA
SAGRERA

1,000
SOFTWARE

EXISTENTE

EN

12
YZP481F200 Ampliación de 100 Objetos para
SAUTER Vision Center.
21
PROGRAMACIÓN E INGENIERÍA
Ingeniería de
imágenes y ficheros en la Unidad Central situada en el puesto de
Sagrera, según especificaciones del proyecto. Dinamización de los
puntos de control del Programa de Gestión. Creación del listado de
instalaciones y banco histórico de datos para poder ser consultado.
Creación del programa de alarmas para el control automático y
optimizado del Sistema. Creación y entrega de la documentación
necesaria
con esquemas y características técnicas del
Sistema.

2 QUADRE DE CONTROL
31
CUADRO DE CONTROL
´´Cuadro eléctrico de
control SIB-CE12104 incluyendo controlador/es libremente
programable/s marca SAUTER con comunicación BACnet/IP, para el
control de los equipos situados en Sala de Máquinas, con un total de
138 E/S, y un 20% de señales de reserva, con los elementos
necesarios tales como: - 1 u Estación de control EY-RC504F001 - 10 u
Módulo I/Ol EY-EM527F001 - 4 u Módulo I/Ol EY-EM511FOO1 Armario metálico marca Himel o similar - transformador 220/24Vca, base de enchufe, - bornas y elementos de protección. Totalmente
cableado a bornas.´´
41
PROGRAMACIÓN
DE
ESTACIONES
DE
CONTROL
Comprobación de los elementos de campo y testeo de
los mismos mediante patrón. Carga de programas en las estaciones de
control y numeración de las mismas. Programación de los bucles de
regulación DDC y PLC de las subestaciones, incluidos esquemas de
conexionado y comprobación del equipo de campo (sondas,
actuadores, señales digitales, etc.).

3 MATERIAL DE CAMP
55
P31-JSF1KF001
Interruptor de caudal por
paleta para tuberias de 1´´ a 8´´. Montaje rosca 1´´. Contacto
conmutado 250V 15A, Tmax 120ºC, P max 11 bar IP65.
6 20
P31--EGT346F102L100
Sonda de temperatura
con caña, sensor de Ni1000. Incluye termopozo de latón de L=100
mm, rosca R1/2´´ PN10. Rango de -50 a 160 ºC. Protección
IP65
72
P31--EGT347F102L200C
Sonda de temperatura
para conducto con brida de fijación, sensor de Ni1000. L=200 mm.
Temperatura
máxima
admisible
140
ºC.
Protección
IP65
82
P31-TH17F001 Termostato de humos con rearme
manual, disparo a 240ºC, Alim.220 V~ 2 cont. conmutados max 250 V,
indicación de temperatura IP30.
94
P31-DDLU225F001
Transmisor
de
presión
EUR
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diferencial. Rango medición conmutable de 0…1000/1600/2500 Pa.
Característica lineal o raiz cuadrada. Salida 0…10V / 0 (4) …20 mA.
Conexión 3hilos ( posible 2 hilos en 0/4...20 mA). Protección IP54,
Alimentación 24V~ ó 13,5 a 33V=. Incluye 2 m. de tubo PVC y boquilla
para conducto
10
6
P31-DWG-930.83/6555 Presostato diferencial para
aire, de 0,5 a 5 mbar. Tmax 85ºC. conmutado 1A (0,4) 250V. Incluye
accesorio de conexión a tubo plástico 4 mm. P max 300 mbar
IP54.
11
2
P31-EGQTHCF326
Sonda combinada de CO2,
temperatura y humedad. Medición del CO2 por simple longitud de
onda ABC logic. Montaje en conducto, salidas 3x 0..10Vcc. Rangos:
CO2 de 0..2000ppm, Tª -20..60ºC y 5…100% %h.r. Alimentación
24V~/=. Protección IP54.
12
3
P31-SIBH070090G
Caudalímetro
MECÁNICO
woltman (90 ºC) para agua caliente con las siguientes características:
DN 100 con bridas; 100 l/pulso; longitud 250 mm;Caudal nominal; qn
70 m3/h. Montaje horizontal.
13
2
P31-SIBH025090G
CAUDALIMETRO MECANICO
WOLTMAN (90º) AGUA CALIENTE DN65 CON BRIDAS
100L/PULSO
LONG. 200MM QN.25M3/H. + EMISOR
PULSOS
14
4
P31-KC653CMCH6-603E
Contador ultrasónico
para FRIO/CALOR, IP 54. Rango Temperaturas: 2..180 ºC.
Alimentación: 230 V. 2 Sondas de temperatura PT500 de 1,5 m.
Pantalla LCD con 7 o 8 digitos. Unidad de energía seleccionable
(KWh, MWh). Con Comunicación M-Bus+ 2 entradas de pulsos. Para
40 m³/h. Conexión DN80. L 300 mm
15
4
P31-KCHC-003-21
Tarjeta comunicación M-Bus
con 2 salidas de impulsos (C, D)
16
2
DSB143F001 Presostato de 0…6bar. Diferencial
ajustable. Rosca 1/2´´ gas. Sonda de latón.Contacto conmutado 10
(4)A 250V. P.máx: 16bar Tmáx: 70ºC. IP65
17
2
P31--EGT347F102L200
Sonda de temperatura
con caña, sensor de Ni1000. Incluye termopozo de latón de L=200
mm, rosca R1/2´´ PN10. Rango de -50 a 160 ºC. Protección
IP65
18
1
P31-EGH131F061
Sonda combinada de medida
de humedad relativa y temperatura para ambiente/exterior . Salida
analógica de 0..10V= de la humedad y Ni1000 de la temperatura.
Rango de 5 a 95 %h.r. y -20..+80 ºC de temperatura. Alimentación
24V ~/=. Protección IP65.
(P - 1)
TOTAL

Titol 3

01.02.04

Obra

01

Pressupost TMBCLIMAOFIF1

Capítol

03

ALTRES

1 PAVAUX01

pa

Partida alçada a justificar per la seguretat i salut a l'obra (P - 0)

1,000

2 PAVAUX10

pa

Partida alçada a justificar relacionada amb tots els imprevistos
corresponents a les instal·lacions elèctriques, a les instal·lacions de
climatització (Canonades i elements auxiliars), a les instal·lacions de
gas i a tots els imprevistos d'obra civil i arquitectura
(P - 0)

1,000

3 PATRUX01

u

Partida corresponent a la modificació de la legal·lització projecte RITE
actual per adaptació a la nova instal·lació (P - 53)

1,000

TOTAL

Capítol
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EQUIPS SALA DE MÀQUINES
INSTAL·LACIÓ
ALTRES
Pressupost TMBCLIMAOFIF1

NIVELL 1: Obra
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra

01

Pressupost TMBCLIMAOFIF1

euros

M.D. reforma sala màquines i circuits primari i secundari

TMB Triangle (Barcelona)

15 FITXES TÈCNIQUES EQUIPS

Àtica Projectes – c /Pujolet, 2-4 baixos 3
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VIESMANN

VITOCROSSAL 100

Caldera de condensación a gas
de 80 a 318 kW
de 240 a 636 kW

Datos técnicos
N.º de pedido y precios: consultar Lista de precios

VITOCROSSAL 100

Modelo CI1

Caldera de condensación a gas para gas natural
Con quemador cilíndrico MatriX modulante con Lambda Pro
Control

5795 841 ES

3/2017

Resumen de las ventajas
■ Unidad de condensación con quemador cilíndrico MatriX con
Lambda Pro Control, también disponible en secuencia doble de
240 a 636 kW en una carcasa.
■ Caldera disponible como unidad precableada y premontada o por
elementos.
■ Rendimiento estacional hasta 98 % (Hs)/ 109 % (Hi)
■ Elevada fiabilidad y larga vida útil gracias a la superficie de transmisión con aberturas de rejilla integral de acero inoxidable resistente a la corrosión
■ Combustión poco contaminante mediante regulación de combustión de autocalibración en función del gas e intercambiador de
calor de acero inoxidable muy eficiente
■ Funcionamiento con desgaste reducido gracias a un amplio rango
de modulación y tiempos prolongados de funcionamiento del quemador sin comportamiento del ciclo

■ Quemador cilíndrico MatriX con Lambda Pro Control con un rango
de modulación de entre el 20 y el 100 % para un funcionamiento
poco contaminante
■ Funcionamiento especialmente silencioso
■ Ocupa poco espacio y es compacta, ideal cuando existen condiciones de montaje difíciles
■ Fácil montaje gracias a sus ruedas integradas y a su embalaje
adaptado.
■ Es posible escoger entre funcionamiento estanco y presurizado
■ Regulación Vitotronic de fácil manejo con visualización de texto y
de gráficos

Aislamiento térmico de alta eficacia
Regulación de caldera Vitotronic
Revestimiento de primera calidad
Quemador cilíndrico MatriX modulante con Lambda Pro Control
Superficie de transmisión con aberturas de rejilla integral de
acero inoxidable resistente a la corrosión
F Tapa de inspección para un mantenimiento sencillo
G Ruedas integradas para un montaje sencillo
H Patas de altura regulable

5795 841 ES

A
B
C
D
E

2

VIESMANN

VITOCROSSAL 100

Datos técnicos de la caldera
Margen de potencia térmica útil
TI/TR = 50/30
TI/TR = 80/60
Carga térmica nominal
N.º de distintivo de homologación
Temperatura de servicio admisible
Temperatura admisible de impulsión
(= temperatura de seguridad)
Presión máx. de servicio admisible
Presión mín. de servicio adm.
Presión de prueba
Dimensiones del cuerpo de la caldera
Longitud/medida de introducción*1
Anchura
Altura
Dimensiones totales sin pieza de
conexión de la caldera
Longitud g
Anchura c
Altura a
Dimensiones de bancada
Longitud
Anchura
Altura
Peso
Peso total de Unit
Unit embalado
Cuerpo de la caldera
Cuerpo de la caldera con palé de
transporte
Quemador
Volumen de agua
Conexiones
Impulsión de caldera
Retorno de caldera
Toma de seguridad
Vaciado
Sifón con conducto de vaciado de
condensados
Índices de humos*2
Temperatura (con una temperatura
de retorno de 30 °C)
– Con potencia térmica útil
– Con carga parcial
Temperatura (con una temperatura
de retorno de 60 °C)
Caudal másico (con gas natural)
– Con potencia térmica útil
– Con carga parcial
Conexión de humos
Tiro necesario en
Toma de salida de humos

5795 841 ES

*1
*2

kW
kW
kW

16 - 80
15 - 74
76

32 - 120
29 - 110
113

°C
°C

32 - 160
48 - 200
48 - 240
29 - 146
44 - 184
44 - 220
151
189
226
CE-0085CR0391
95
110

bar

64 - 280
58 - 258
264

64 - 318
58 - 291
300

6

MPa
bar
MPa
bar
MPa

0,6
0,5
0,05
7,8
0,78

mm
mm
mm

660/450
680
1459

780/570
680
1459

780/570
680
1459

900
680
1459

900
680
1459

1010
680
1459

1010
680
1459

mm
mm
mm

745
750
1500

875
750
1500

875
750
1500

980
750
1500

980
750
1500

1090
750
1500

1090
750
1500

mm
mm
mm

750
800
100

850
800
100

850
800
100

1000
800
100

1000
800
100

1100
800
100

1100
800
100

kg
kg
kg
kg

238
288
183
210

295
345
230
260

295
345
230
260

340
390
265
295

340
390
265
295

385
435
300
330

385
435
300
330

kg
l

10
65

11
103

11
103

15
145

15
145

15
180

15
180

PN 6 DN
PN 6 DN
R
R
mm

50
50
1¼
1¼
20

50
50
1¼
1¼
20

50
50
1¼
1¼
20

65
65
1¼
1¼
20

65
65
1¼
1¼
20

65
65
1¼
1¼
20

65
65
1¼
1¼
20

°C
°C
°C

45
35
65

45
35
65

45
35
65

45
35
65

45
35
65

45
35
65

45
35
65

120
36
200
0,7
70

180
54
200
0,7
70

240
72
200
0,7
70

300
90
200
0,7
70

360
108
200
0,7
70

420
126
200
0,7
70

477
143
200
0,7
70

kg/h
kg/h
DN
mbar
Pa

Con riel inferior desmontado
Valores de cálculo para el dimensionado del sistema de salida de humos según la norma EN 13384, referidos a un 10 % de CO2 con gas
natural
Temperaturas de humos indicadas en valores brutos medidos a una temperatura del aire de combustión de 20 °C.
Los datos relativos a la carga parcial se refieren a una potencia del 30 % de la potencia térmica útil. Si la carga parcial varía (según el
modo de funcionamiento del quemador), se tiene que calcular adecuadamente el caudal másico de humos.

VITOCROSSAL 100
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Datos técnicos de la caldera (continuación)
Margen de potencia térmica útil
TI/TR = 50/30
TI/TR = 80/60
Rendimiento
Carga térmica 30 % - Temp. 50/30
ºC
Carga térmica 100 % - Temp. 80/60
ºC
Rendimiento estacional
Temp. 40/30 °C
Pérdida por disposición de servicio qB,70
NOx

kW
kW

16 - 80
15 - 74

32 - 120
29 - 110

32 - 160
29 - 146

48 - 200
44 - 184

48 - 240
44 - 220

%

hasta 97,2 (PCS) / 108 (PCI)

%

hasta 87,6 (PCS) / 97,3 (PCI)

%
%

0,6

64 - 280
58 - 258

64 - 318
58 - 291

0,6

0,6

hasta 98,8 (PCS) / 109,7 (PCI)
0,3
0,6
0,6

0,5

NOx clase 6, < 56 mg/kWh

Datos técnicos caldera doble
Potencia térmica útil
Caldera doble compuesta por 2 calderas, cada
una con
Dimensiones totales sin pieza de conexión de
la caldera
Longitud
Anchura
Altura
Peso total
Volumen de agua

kW
kW

240
120

320
160

400
200

480
240

560
280

636
318

mm
mm
mm
kg
l

875
1500
1500
590
206

875
1500
1500
590
206

980
1500
1500
680
290

980
1500
1500
680
290

1090
1500
1500
770
360

1090
1500
1500
770
360

Datos técnicos
g

u

m

I
MA

v

TS

STC

SH

w

s

k

b
a

t

f

r

CCO

d
c

Sonda de temperatura de humos R ⅛
Salida de humos DN 200
Vaciado
Conducto de vaciado de condensados

4
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h

n

E
j

e
RCA
STC
I
MA
TS

q

p

RCA

i

Retorno de caldera
Sonda de temperatura de caldera R ⅛
Impulsión de caldera
Manómetro R ½
Toma de seguridad (válvula de seguridad)
5795 841 ES

STH
SH
E
CCO

o

STH

VITOCROSSAL 100

Datos técnicos de la caldera (continuación)
Potencia térmica útil
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
q
r
s
t
u
v
w

kW
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

Hasta 80

1024
235
745
570
83
660
168
491
250
213
337
1240
1249

80

120 y 160
1500
1450
750
674
1148
235
875
682
92
780
1380
198
500
360
209
90
331
1234
1242
80
80
794

200 y 240

280 y 318

1251
241
980
798
77
900

1370
245
1090
910
80
1010

166
486
485
183

117
892
588
181

325
1228
1236

319
1223
1230

788

783

Medidas de introducción

B

a

A

a

A Riel inferior
B Escuadra de sujeción con rueda
Medida de introducción a
kW
Hasta 80
mm
450

120 y 160
570

A partir de 200
680

5795 841 ES

Indicación
En calderas de hasta 160 kW se pueden desmontar el riel inferior
del cuerpo de la caldera para un montaje más sencillo.

VITOCROSSAL 100
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Datos técnicos de la caldera (continuación)
Emplazamiento

500

Distancias mínimas

700

500

500

1000

Emplazamiento
■ No debe haber contaminación del aire por hidrocarburos halogenados clorofluorados (p. ej., presentes en aerosoles, pinturas,
disolventes y productos de limpieza)
■ Se debe evitar un ambiente muy polvoriento
■ La humedad del aire debe ser moderada
■ Debe estar protegido de las heladas y bien ventilado
De lo contrario, podrían producirse averías y daños en la instalación.
En locales en los que se prevea contaminación del aire por hidrocarburos halogenados clorofluorados solo se puede instalar la
caldera de funcionamiento estanco.

1000

500

a

700

5795 841 ES

a = 750
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Datos técnicos de la caldera (continuación)
Pérdida de carga del circuito primario de caldera

W
0k
W

1
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4

8k

10
8
7
6
5
4

31

2

20
0-

20

- 16

3

Pérdida de carga
mbar

30

La Vitocrossal 100 solo es apta para calefacciones de agua caliente
con bomba.

80

100 10
80
8
70
7
60
6
50
5
40
4

3 0,3

kPa

2 0,2

1 0,1
2
3 4 5 6 7 8 10
Caudal en m³/h

20

30 40 50 60

Datos técnicos del quemador cilíndrico MatriX
Datos técnicos
Potencia térmica útil de la caldera
TI/TR 50/30 °C
Caldera doble
Potencia térmica del quemador, potencia mínima/máxima*3
Modelo de quemador

5795 841 ES

N.º de distintivo de homologación
Tensión
Frecuencia
Potencia consumida
Con la potencia térmica máxima
con potencia térmica mínima
Modelo
Dimensiones
Anchura a
Longitud b
Altura c
Peso
Quemador con regulador de gas
Presión de alimentación de gas
G20/G25
Conexión de gas
Valores de conexión referidos a la carga máx. con:
– Gas natural (G20) carga parcial/
carga total
– Gas natural (G25) carga parcial/
carga total

*3

kW

kW

80

120

160

200

240

280

318

240
15,1/75,5 30,2/113,2

320
30,2/
150,9

400
45,3/
188,7

480
45,3/
226,4

560
60/264,2

636
60/300

CI1
CI1
CI1
120/
200/
200/
160 kW
240 kW
240 kW
Consultar la caldera
230
50

CI1
280/
318 kW

CI1
280/
318 kW

CI1
75/80 kW

CI1
120/
160 kW

W
W

140,5
19,5

130
28

268
28

171
29
Modulante

279
29

260
26,5

393
26,5

mm
mm
mm
kg

463
442
400
10

426
481
273
11

426
481
273
11

463
655
356
15

463
655
356
15

463
731
356
15

463
731
356
15

V
Hz

mbar
kPa
R

m3/h
m3/h

20/25

1

1½

1½

2/2,5
1½

1½

1½

1½

1,6/
7,99
1,86/
9,28

3,19/
11,98
3,71/
13,92

3,19/
15,97
3,71/
18,57

4,79/
19,97
5,57/
23,21

4,79/
23,56
5,57/
27,85

6,35/
27,95
7,38/
32,49

6,35/
31,75
7,38/
36,9

Equivale a la carga térmica nominal de la caldera.

VITOCROSSAL 100
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Datos técnicos del quemador cilíndrico MatriX (continuación)

L

A
B

A
B

C

C

D

D

E
H
E
F
G
K

Quemador cilíndrico MatriX de 80 kW
A
B
C
D
E

Puerta de la caldera
Electrodos de encendido
Bloque de encendido
Electrodo de ionización
Ventilador

F
G
H
K
L

Regulador de gas
Conducto de alimentación de gas
Cámara de mezcla
Conexión de entrada de aire
Presostato de la cámara de combustión

L
A
B

A
B
C

C
D
E
F

E
H

G
K

Quemador cilíndrico MatriX de 280/318 kW
A
B
C
D
E

Puerta de la caldera
Electrodos de encendido
Bloque de encendido
Electrodo de ionización
Ventilador

F
G
H
K
L

Regulador de gas
Conducto de alimentación de gas
Cámara de mezcla
Tubo mezclador Venturi
Presostato de la cámara de combustión

Estado de suministro

8
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■ Embalaje con unidad de mando
■ Documentación técnica

5795 841 ES

Estado de suministro de Vitocrossal completamente ensamblada como Unit:
■ Caldera completa con ruedas y patas regulables en palé de transporte
■ Se incluyen la pieza de conexión de la caldera y el sifón.

VITOCROSSAL 100

Estado de suministro (continuación)
Estado de suministro de Vitocrossal en componentes desmontados para el ensamblaje en el lugar de emplazamiento
■ Cuerpo de la caldera con ruedas de transporte, patas regulables y
tapas de protección (tomas) en palé de transporte, se incluyen la
pieza de conexión de la caldera y el sifón.
■ Embalaje con aislamiento térmico

■ Embalaje con quemador y conector codificador
■ Embalaje con regulación
■ Embalaje con juego de cables
■ Embalaje con soporte de unidad de mando
■ Embalaje con unidad de mando
■ Documentación técnica

Equipo: Variante de regulación
Para instalación de una sola caldera:
■ Sin cuadro eléctrico Vitocontrol
Vitotronic 100 (modelo GC7B)
Para una temperatura de caldera constante
Vitotronic 200 (modelo GW7B)
Para un descenso progresivo de la temperatura de caldera
sin regulación de válvula mezcladora
Vitotronic 200 (modelo GW7B)
Para un descenso progresivo de la temperatura de caldera
con regulación de válvula mezcladora para un máx. de 2 circuitos
de calefacción con válvula mezcladora

Para la instalación de varias calderas:
(hasta 4 calderas)
■ Vitotronic 100 (modelo GC7B) y módulo de comunicación LON
Para un descenso progresivo de la temperatura de caldera
para cada una de las calderas de la instalación de varias calderas
y
Vitotronic 300-K (modelo MW1B) para la instalación de varias
calderas, un servicio en función de la temperatura exterior y una
regulación de válvula mezcladora para un máx. de 2 circuitos de
calefacción con válvula mezcladora, y una Vitotronic 200-H,
modelo HK1B o HK3B, para 1, 2 o 3 circuitos de calefacción con
válvula mezcladora

Accesorios de la caldera
Colector de humos de acero inoxidable para la instalación de dos calderas
Conexión al sistema de salida de humos con salida opcional por el lado izquierdo o el derecho
C Conducto telescópico

C

B
A

5795 841 ES

A Pieza de conexión de la caldera con aberturas de toma (volumen de suministro de la caldera)
B Clapeta de humos motorizada

VITOCROSSAL 100
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Accesorios de la caldera (continuación)

D
F

Øa

D
3°
E

G

H

L

C

d

b
B

c
A
B
C
D

A

Adaptador de 200 mm a 150 mm (caldera de 240 a 320 kW)
Clapeta de humos motorizada
Conducto telescópico
Pieza de conexión en T

E
F
G
H
L

Conducto telescópico
Tapa de revisión
Tubo de salida de humos con desagüe de condensados
Sistema de salida de humos
Conducto de vaciado de condensados

Indicación
■ Si se utiliza un colector de humos suministrado por la empresa
instaladora, deberá incluirse en el pedido la clapeta de humos de
los accesorios.
■ La clapeta está incluida en los colectores de humos Viessmann
para instalaciones de dos calderas.
Tabla de dimensiones
Caldera
kW
Diámetro nominal mm
a
mm
b
mm
mm
c*4

entre 240 y 320
150/200
200
150
entre 752 y 958

entre 400 y 480
200/250
250
200
entre 752 y 1018

entre 560 y 640
200/300
300
200
entre 752 y 1018

d

entre 842 y 912

entre 715 y 835

entre 765 y 845

Longitud del tubo de salida de humos para una presión de
impulsión máx. de 70 Pa
Potencia térmica útil
Longitud del tubo de salida de humos
máx. de 30 m con diámetro:
2 x 120 kW
7 200 mm
2 x 160 kW
2 x 200 kW
7 250 mm
2 x 240 kW
2 x 280 kW
7 300 mm
2 x 318 kW

*4

10

El tubo de salida de humos ha de tener el mismo diámetro que el
colector de humos.

5795 841 ES

mm

Zona deslizante al utilizar como colector de humos para 2 calderas individuales conjuntas

VIESMANN
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Accesorios de la caldera (continuación)
Sistema de conexiones hidráulicas para instalación de dos calderas

A

C
B
C
A Impulsión
B Retorno
Potencia térmica útil en kW
Caldera individual
Caldera doble
120
240
160
320
200
400
240
480
280
560
318
636

C Servomotor (no incluido en el suministro del conjunto hidráulico,
se tiene que pedir por separado)
Diámetro nominal
DN 50/80
DN 50/80
DN 65/100
DN 65/100
DN 65/100
DN 65/100

Otros accesorios
Consultar la Lista de precios y los Datos técnicos “Accesorios para
calderas”.

Condiciones de servicio
Para los requisitos sobre las propiedades del agua, consultar las
instrucciones de planificación.
Exigencias
Ninguno
Ninguno
Ninguno
10 °C, – garantizados a través de la regulación Viessmann
Ninguno
Ninguno – es posible una reducción total
Ninguno – es posible una reducción total

5795 841 ES

1. Caudal volumétrico de agua de calefacción
2. Temperatura de retorno de caldera (valor mínimo)
3. Temperatura mínima de caldera
4. Temperatura mínima de caldera en caso de protección antihielo
5. Funcionamiento modulante del quemador
6. Funcionamiento reducido
7. Reducción de fin de semana

VITOCROSSAL 100

VIESMANN
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Indicaciones para la planificación
Emplazamiento en caso de funcionamiento estanco
La Vitocrossal, como modelo C13, C33, C53, C63 o C93 según las normas técnicas para instalaciones de gas, puede emplazarse para
funcionamiento estanco.

Emplazamiento en caso de funcionamiento presurizado
Para hogares atmosféricos con una potencia térmica útil total de
más de 50 kW, el aire de combustión se considera comprobado si
los hogares se colocan en locales con una abertura o un conducto al
aire libre.
La sección transversal de la abertura debe ser de 150 cm2 como
mínimo, y por cada kW que supere los 50 kW de potencia térmica
útil, la abertura debe ampliarse 2 cm2.

Los conductos deben estar dimensionados equivalentemente desde
el punto de vista reotécnico. La sección transversal requerida puede
repartirse en un máximo de 2 aberturas o conductos.

Neutralización
Durante la condensación se generan condensados ácidos con un
pH entre 3 y 4. Dichos condensados se pueden neutralizar por
medio de un agente neutralizante en un equipo o instalación de neutralización.

Para más información consultar las instrucciones de planificación y
la lista de precios.

Ajuste del quemador
El quemador cilíndrico MatriX ha sido probado en caliente y preajustado en fábrica.

110
108

Rendimiento (PCI) en función de la potencia de combustión
Desarrollos del rendimiento con diferentes temperaturas de dimensionado del sistema

A
B

106

Rendimiento Hi [%]

104

C

102
100
98
96

D
E
20
30
40
50
Potencia de combustión [%]

60

80

90

100

C Salto de temperatura de impulsión/retorno 60/40 °C
D Salto de temperatura de impulsión/retorno 70/50 °C
E Salto de temperatura de impulsión/retorno 80/60 °C

5795 841 ES

A Salto de temperatura de impulsión/retorno 40/20 °C
B Salto de temperatura de impulsión/retorno 50/30 °C

70

12
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Indicaciones para la planificación (continuación)
Potencia térmica útil
Potencia térmica útil, factores de conversión para diferentes temperaturas de dimensionado del sistema

1,00
0,99
0,98
0,97

Factor de conversión

0,96
0,95
0,94
0,93
0,92
0,91
30
35
40
Temperatura de retorno en [°C]

45

50

55

60

Calidad probada

5795 841 ES

Homologación CE conforme a las directivas de la CE vigentes
ÖVGW solicitado

VITOCROSSAL 100
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Viessmann, S.L.
Sociedad Unipersonal
C/ Sierra Nevada, 13
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Teléfono: 902 399 299
Fax: 916497399
www.viessmann.es
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Sujeto a modificaciones técnicas sin previo aviso.

RCMA-AN

SAMURAI M

Datos generales (en rojo: datos provisionales pendientes de confirmación)
Modelos solo frío estándar

1

Prestaciones
(valores brutos)

Prestaciones1
(valores netos)

RCMA 90AN

Capacidad frigorífica

kW

221,00

Potencia absorbida total

kW

70,70

EER

-

3,13

ESEER

-

4,99

Capacidad frigorífica

kW

220,00

Potencia absorbida total

kW

71,60

EER

-

3,08

ESEER

-

4,74

SEER refrig. para confort
(temp. impuls. fija)

SEER

-

4,41

Ƞs, c

%

173%

SEER refrig. para confort
(temp. impuls. variable)

SEER

-

4,24

Ƞs, c

%

167%

SEPRMT

-

pend.

SEPRHT

SEPR refrig. para proceso

Compresor

-

5,86

Potencia sonora (refrig.)

dB(A)

88

Presión sonora (refrig.) @ 1m

dB(A)

72

Presión sonora (refrig.) @ 10m

dB(A)

59

Tipo

-

Scroll

Regulación de capacidad

%

pend.

uds.

7

Cantidad

9,5
Refrigerante R410A
Cantidad por circuito
Refrigerante y
carga de aceite

kg

11,0
11,4
11,4

Toneladas de CO2 equivalente (GWP)

CO2eq(t)

90,5
1,6

Carga de aceite
Cantidad por circuito

l

Tipo de motor de ventilador

/

5,6
5,6
5,6

Intercambiador de
calor lado aire

Cantidad de ventiladores

pcs

4

Potencial total de ventiladores

kW

6,21

Temperatura ambiente modo refrig.

˚C

-17.8˚C ~ 48˚C

Tipo

Placas

Vol. agua unitario (sin kit hidr.)
Intercambiador de
calor lado agua

Motor EC

l

32

Caudal nominal

l/s

10,5

Rango de caudales

l/s

5.3 ~ 15.8

Pérdida de carga total

kPa

38

Temperatura de salida de agua refrig.

˚C

-8˚C ~ 20˚C

Conexiones hidráulicas

4" Victaulic

Tipo de bomba (opción)

fija/VSD

Confort (min)

l

729

Volumen mínimo en Confort (rango preferido*) *o mayor
el circuito hidráulico Proceso (min)

l

1,193 ~ 1,901

l

1.436

Proceso (rango preferido*) *o mayor

l

1,679 ~ 2,630
2.240

Dimensiones
(sin kit hidráulico)*

Longitud total

mm

Anchura total

mm

3.050

* inc. b. vel. cte. 18~50

Altura total

mm

2.500

Dimensiones
(con kit hidráulico)*

Longitud total

mm

2.240

Anchura total

mm

3.050

* incl. bomba VSD

Altura total

mm

2.500

Pesos
(sin kit hidr.)

Peso, embalada (RCMA-AN)

kg

2.203

Peso, en servicio (RCMA-AN)

kg

2.235

Pesos (con kit hidr.)
incl. Bomba VSD

Peso, embalada (RCMA-AN)

kg

2.379

Características
eléctricas
(sin kit hidr.)

Características
eléctricas
(con kit hidr.)
1

Peso, en servicio (RCMA-AN)

kg

2.428

Tensión/Fases/Frecuencia

V/ph/hz

400/3/50+N+E

Intensidad nominal a 400V

A

124,7

Intensidad máxima a 400V

A

166,4

Intensidad máxima a 360V

A

190,6

Intensidad máxima instantánea

A

272,3

Tensión/Fases/Frecuencia

V/ph/hz

400/3/50+N+E

Intensidad nominal a 400V

A

132,1

Intensidad máxima a 400V

A

173,8

Intensidad máxima a 360V

A

198,0

Intensidad máxima instantánea

A

272,3

Capacidades frigoríficas con una temperatura exterior de 35ºC b.s. y una temperatura de entrada de agua de 12ºC.

Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS Sucursal en España

VERSIÓN BÁSICA Y
VERSIÓN CON MÓDULO
HIDRÁULICO INVERTER VSD
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&2035(625
&LUFXLWRIULJRUtILFRFRPSOHWRGH
,20;
6,=(
&RPSUHVRUKHUPHWLFRURWDWLYRFRPDQGDGRFRQVLVWHPDLQYHUWHUFRPSOHWRGH
SUHRWHFFLyQ GHO PRWRU FRQWUD DOWD WHPSHUDWXUD VREUH FRUULHQWH \ FRQWUD DOWD
WHPSHUDWXUDGHOJDVGHGHVFDUJD0RQWDGRVREUHVRSRUWHVGHJRPDDQWLYLEUDQWHV
FRPSOHWRGHFDUJDGHDFHLWH(OFRPSUHVRUHVWDFXELHUWRGHXQDHQYROWXUDIRQR
DEVRUYHQWH \ FRQWHQLGR HQ XQD FDUFDVD PHWiOLFD TXH UHGXFH ODV HPLVLRQHV
VRQRUDV
8QFDOHQWDGRUGHDFHLWHGHDFWLYDFLyQDXWRPiWLFDHYLWDODGLVROXFLyQGHODFHLWHSRU
SDUWHGHOUHIULJHUDQWHFXDQGRVHGHWLHQHHOFRPSUHVRU
$VLQJOHFRPSUHVVRULVLQVWDOOHGRQDVLQJOHUHIULJHUDQWFLUFXLW
6,=(
,QYHUWHU FRQWUROOHG VFUROOW\SH KHUPHWLF FRPSUHVVRU HTXLSSHG ZLWK D PRWRU
SURWHFWLRQGHYLFHIRURYHUKHDWLQJRYHUFXUUHQWVDQGH[FHVVLYHWHPSHUDWXUHVRIWKH
VXSSO\JDV0RXQWHGRQUXEEHUYLEUDWLRQGDPSHUVFRPSOHWHZLWKRLOFKDUJH$QRLO
KHDWHU LV DXWRPDWLFDOO\ DFWLYDWHG WR SUHYHQW WKH RLO IURP EHLQJ GLOXWHG E\ WKH
UHIULJHUDQW ZKHQ WKH FRPSUHVVRU VWRSV
$VLQJOHFRPSUHVVRULVLQVWDOOHGRQDVLQJOHUHIULJHUDQWFLUFXLW 6,=( RUDVLQJOH
FRPSUHVVRUIRUHDFKRIWKHWZRUHIULJHUDQWFLUFXLWV 6,=(
6,=(
+HUPHWLF 6FUROO FRPSUHVVRUV HTXLSSHG ZLWK D PRWRU SURWHFWLRQ GHYLFH IRU
RYHUKHDWLQJRYHUFXUUHQWVDQGH[FHVVLYHWHPSHUDWXUHVRIWKHVXSSO\JDV0RXQWHG
RQ UXEEHU YLEUDWLRQ GDPSHUV FRPSOHWH ZLWK RLO FKDUJH $Q RLO KHDWHU LV
DXWRPDWLFDOO\DFWLYDWHGWRSUHYHQWWKHRLOIURPEHLQJGLOXWHGE\WKHUHIULJHUDQW
ZKHQWKHFRPSUHVVRUVWRSV
7ZRFRQWUROOHUFRPSUHVVRUVZLWKLQYHUWHUDUHLQVWDOOHGRQWKHPDLQUHIULJHUDWLRQ
FLUFXLWFRPSOHWHZLWKRLOOHYHOHTXDOL]HUDQGDVLQJOHFRPSUHVVRUZLWK212))
UHJXODWLRQRQWKHVHFRQGDU\UHIULJHUDWLRQFLUFXLW

FDUJDGHUHIULJHUDQWH
LQGLFDGRUGHOQLYHOGHOtTXLGR\GHKXPHGDG
3UHVRVWDWRGHVHJXULGDGDOWDSUHVLyQ
ILOWURGHVKLGUDWDGRU
YiOYXODGHVHJXULGDGSDUDDOWDVSUHVLRQHV
YiOYXODGHH[SDQVLyQHOHFWUyQLFD
YiOYXODVLQUHWRUQR
YiOYXODGHLQYHUVLyQGHOFLFORGHYtDV
UHFLSLHQWHGHOtTXLGR
5HFDOHQWDPLHQWRPHGLDQWHUHFXSHUDFLyQGHJDVFDOLHQWHFRQPRGXODFLyQGH
FDSDFLGDG

(6758&785$

%$1'(-$ '( &21'(16$'26

7KHEDVHLVDVVHPEOHGZLWKDSDLQWHGDQGJDOYDQL]HGVWHHOIUDPH7KHLQWHUQDO
VWUXFWXUHLVPDGHRIDORDGEHDULQJIUDPHLQFRUUXJDWHGVWHHOVKHHWRIWKHW\SH
$/8=,1&ZKLOHLQ6,=(DQG6,=(WKHFRZOLQJVHUYHVDVWKHIUDPH
$OX]LQFKDVKLJKDQWLFRUURVLRQIHDWXUHVGXHWRWKHJDOYDQLFSURWHFWLRQW\SLFDORI
WKHDOXPLQLXP]LQFFRPELQDWLRQ

3$1(/$'2

7KH LQVLGH RI WKH FRPSUHVVRU SDQHOV LQ VKHHW VWHHO LV SDLQWHG ZLWK SRO\HVWHU
SRZGHUFRORXU5$/DQGOLQHGZLWKKHDWLQVXODWLQJDQGVRXQGSURRIVHOI
H[WLQJXLVKLQJPDWHULDO PPWKLFNQHVVGHQVLW\NJPIODPHUHVLVWDQWFODVV
',1 
3DQHOVLQWKHDLUWUHDWPHQW]RQHDQGWKHFRYHUSDQHOVLQ6,=(6,=(6,=(
DQG 6,=(  VDQGZLFKW\SH GRXEOH ZDOOHG LQ VKHHW VWHHO ZLWK SRO\XUHWKDQH
LQVXODWLRQ NJP PPWKLFNH[WHUQDOVKHHWJDOYDQLVHGDQGSDLQWHGZLWK
SRO\HVWHUSRZGHUFRORXU5$/SRO\XUHWKDQHWKLFNQHVVPPZLWKWKHUPDO
FRQGXFWLYLW\RI:P.KRWGLSJDOYDQL]HGLQWHUQDOVKHHWPPWKLFNQHVV
7KHSDQHODOVRKDVD39&SURILOHIRUWKHUPDOLQVXODWLRQZLWKDUXEEHUJDVNHWLQ
(3'0ZKLFKSURYLGHVDQDLUWLJKWVHDOFRORXU5$/
7UDQVODWLRQQRWIRXQGIRUFRGHRQODQJXDJHHV
/RVSDQHOHVVHSXHGHQUHWLUDUIiFLOPHQWHSDUDSHUPLWLUHODFFHVRFRPSOHWRDORV
FRPSRQHQWHVLQWHUQRV

,17(5&$0%,$'25 ,17(5,25

LQWHUFDPELDGRUSDUDHOWUDWDPLHQWRGHODLUHH[WHULRU
7UDQVODWLRQQRWIRXQGIRUFRGHRQODQJXDJHHV
,QWHUFDPELDGRUGHH[SDQVLyQGLUHFWDGHSDTXHWHGHDOHWDVGHWXERVGHFREUH
GLVSXHVWRVHQILODVGLVJUHJDGDVSDUDODPHMRUDGKHVLyQDOFROODUGHODVDOHWDVO
$OHWDV GH DOXPLQLR GH VXSHUILFLH FRUUXJDGD SDUWLFXODUPHQWH HVSDFLDGD TXH
JDUDQWL]D

9(17,/$'25

YHQWLODGRUGHLPSXOVLyQGHDLUH
9HQWLODGRUGHH[WUDFFLyQ
)DQV SOXJIDQW\SH ZLWKRXWUHYHUVHGEODGHVFUHZGULYHQE\GLUHFWO\FRXSOHG
EUXVKOHVV'&PRWRUVZLWKHOHFWURQLFFRQWURO7KHIDQEODGHVDUHGHVLJQHGWR
RSWLPLVH DHURG\QDPLFV DQG UHGXFH UXQQLQJ QRLVH DQG DUH PDGH LQ D KLJK
SHUIRUPDQFH SODVWLF 1R GULYH VL]LQJ LV UHTXLUHG

),/75$&,Ï1

ODGRHQWUDGDDLUHH[WHULRU
H[WUDFWLRQDPELHQWVLGH
)LOWUR SOHJDGR SDUD REWHQHU XQD PD\RU VXSHUILFLH ILOWUDQWH IRUPDGR SRU XQ
EDVWLGRUGHODPLQDV]LQFDGDVFRQUHGGHSURWHFFLyQ]LQFDGD\HOHFWURVROGDGD\
WDELTXHILOWUDQWHUHJHQHUDEOHHQILEUDGHSROLpVWHUWUDWDGRFRQUHVLQDVLQWpWLFD
(ILFLHQFLD*VHJ~QQRUPD&(1(1 FODVLILFDFLyQ(XURYHQW(8JUDGR
GHVHSDUDFLyQPHGLR$6+5$($WP (VGHOWLSRDXWRH[WLQJXLEOH
UHVLVWHQFLDDODVOODPDVFODVH',1
2Q WKH RXWGRRU DLU LQWDNH VLGH D KLJKO\ HIILFLHQW VHFRQG ILOWUDWLRQ VWDJH LV
LQVWDOOHGE\PHDQVRIDQDOXPLQLXPDOOR\HOHFWURQLFILOWHUFRPSOHWHZLWKPHWDO
SUHILOWHUUHDOL]HGE\DFWLYHHOHFWURVWDWLFILOWHULQJFHOOV7KHHOHFWURQLFFRQWURO
FLUFXLWLVLQWHJUDWHGZLWKDZDWHUWLJKWVHDOZKLFKDOORZVLWWREHZDVKHG
7KHILOWUDWLRQHIILFLHQF\LVKLJKHUWKDQIRUSDUWLFOHVZLWKDGLDPHWHUJUHDWHU
WKDQPDQGLVHTXLYDOHQWWRWKH+FODVVLILFDWLRQXVHGLQWUDGLWLRQDOILOWHUV

%DQGHMD UHFRJLGD FRQGHQVDGRV GH DOHDFLyQ GH DOXPLQLR  + FRQ
DLVODPLHQWR DQWLFRQGHQVDGR VROGDGD \ GRWDGD GH FDVTXLOOR URVFDGR GH
GHVFDUJD

&8$'52 (/e&75,&2

(OFXDGURHOpFWULFRHVWDVLWXDGRDOLQWHULRUGHODXQLGDGFX\RDFFHVRHVDWUDYpV
GHODSXHUWDTXHVHDEUHFRQOODYH
/DVHFFLyQGHSRWHQFLDFRPSUHQGH
LQWHUUXSWRUJHQHUDOGHEORTXHRGHSXHUWD
PDJQHWRWpUPLFRSURWHFFLyQFRPSUHVRU
WHOHUXSWRUDOLPHQWDFLyQFRPSUHVRU
SURWHFFLRQHVWpUPLFDVPRWRUHVYHQWLODGRUHVGHODVHFFLyQLQWHULRU\GHOD
VHFFLyQH[WHULRU
PDJQHWRWpUPLFRGHSURWHFFLyQGHOFLUFXLWRDX[LOLDU
LQYHUWHUSDUDFRQWUROGHFRPSUHVRU
5HVLVWHQFLDVHOpFWULFDV
/DVHFFLyQGHFRQWUROSRUPLFURSURFHVDGRULQFOX\H
UHJXODFLyQGHWHPSHUDWXUDGHODLUHWUDWDGR
 SURJUDPDGRU GLDULR \ VHPDQDO GHO YDORU GH DMXVWH GH WHPSHUDWXUD \ GHO
HQFHQGLGR R DSDJDGR GH OD XQLGDG
SURWHFWRU\WHPSRUL]DGRUGHOFRPSUHVRU
VLVWHPDGHDXWRGLDJQyVWLFRFRQYLVXDOL]DFLyQLPPHGLDWDGHOFyGLJRGDxDGR
 FOHDQ FRQWDFWV IRU 212)) UHPRWH IDQ PRGH FRPSUHVVRU PRGH
VXPPHUZLQWHU PRGH
7HFODGRGHFRPDQGRVGHFRQWUROFRPSXHVWRGH
SDQWDOODGHLQGLFDFLyQGHOPRGR\HVWDGRGHIXQFLRQDPLHQWR
SDQWDOODSDUDODYLVXDOL]DFLyQGHORVYDORUHVSURJUDPDGRV\GHORVFyGLJRVGH
HUURU
35*EXWWRQIRUXQLWFRQILJXUDWLRQDQGSDUDPHWHUVGLVSOD\
WHFOD$/$50SDUDHODFFHVRDODJHVWLyQGHODVDODUPDV
WHFOD212))\UHDUPHPDQXDOHQFDVRGHLQWHUYHQFLyQGHODSURWHFFLyQ
7HFOD$55,%$$%$-2SDUDODQDYHJDFLRQVREUHPHQXV\VXEPHQXV

358(%$

8QLGDGFRQVWUXLGDVHJ~QHVWiQGDUGHFDOLGDG,62VRPHWLGDDSUXHEDGH
IXQFLRQDPLHQWRDOWHUPLQDUODOLQHDGHSURGXFFLyQ

&,5&8,72 )5,*25Ë),&2

FOLHQWH)5,*,&2//6$
8WLOL]DFLyQ

3HUVRQDGHFRQWDFWRGHOD2IHUWD

2IHUWDQ5HYQRYSJ

$SOLFDFLyQ',675,%8725:+2/(6$/(5

),&+$7e&1,&$
&3$1;+( 6L]H  &OLPDWL]DGRU WRGR DULH H[WHULRU DLUH SULPDULR FRQ UHFXSHUDGRU GH HQHUJtD HQ ERPED GH FDORU =(3+,5 6(7&65$7
,20;

&21',&,21(6 '( 75$%$-2
9(17,/$&,Ï1

&DXGDOGHDLUHGHLPSXOVLyQ

6(/(&&,21(6

7HPSHUDWXUDEXOERVHFRDLUHGHLPSXOVLyQ
+XPHGDGHVSHFtILFDDLUHGHLPSXOVLyQ

&
JNJ




PñK



6XSSO\IDQDYDLODEOHVWDWLFSUHVVXUH 3D

3D



&$/25

([KDXVWIDQDYDLODEOHVWDWLFSUHVVXUH 3D

3D



7HPSHUDWXUDGHODLUHGHODPELHQWH %6

&



6(/(&&,21(6

7HPSHUDWXUDGHODLUHGHODPELHQWH %+

&





5()5,*(5$&,Ï1

6(/(&&,21(6

7HPSHUDWXUDGHODLUHGHODPELHQWH %6
7HPSHUDWXUDGHODLUHGHODPELHQWH %+

&
&




7HPSHUDWXUDDLUHH[WHULRU& '%
7HPSHUDWXUDDLUHH[WHUQR& %+

&
&

7HPSHUDWXUDDLUHH[WHULRU& '%

&



7HPSHUDWXUDEXOERVHFRDLUHGHLPSXOVLyQ

&

7HPSHUDWXUDDLUHH[WHUQR& %+

&



6281' 35(6685( /(9(/ $7 ',67$1&(

'LVWDQFLDGHODXQLGDG


6(/(&&,21(6

P



3RWHQDVVFRPSUHVRUHV

N:



7HPSHUDWXUDEXOERVHFRDLUHGHLPSXOVLyQ

&



7HPSHUDWXUDEXOERK~PHGRDLUHGHLPSXOVLyQ

&



'$726 '( 35(67$&,21(6
9(17,/$'25 =21$ 75$7$0,(172 (19Ë2

6XSSO\IDQSRZHULQSXW

6(/(&&,21(6

N:

9(17,/$'25(6 (;38/6,Ï1

([KDXVWIDQSRZHULQSXW


6(/(&&,21(6

N:


6(/(&&,21(6

5()5,*(5$&,Ï1

3RWHQFLDIULJRUtILFD

N:



3RWHQFLDVHQVLEOH
3RWHQDVVFRPSUHVRUHV

N:
N:




7HPSHUDWXUDEXOERVHFRDLUHGHLPSXOVLyQ

&



7HPSHUDWXUDEXOERK~PHGRDLUHGHLPSXOVLyQ

&



+XPHGDGUHODWLYDDLUHGHLPSXOVLyQ





+XPHGDGHVSHFtILFDDLUHGHLPSXOVLyQ

JNJ



)XUWKHUFRROLQJFDSDFLW\DYDLODEOHWRWKHVSDFH

N:



7KHUPRG\QDPLFHIILFLHQF\FRROLQJ ((5B&

1U



2YHUDOOHIILFLHQF\FRROLQJ ((5B6

1U


6(/(&&,21(6

&$/25

3RWHQFLDWpUPLFD

N:



/RVGDWRVGHSUHVLyQVRQRUDVHFDOFXODQDODGLVWDQFLDUHTXHULGD\VHUHILHUHQDODVFRQGLFLRQHV
HVWiQGDU
2YHUDOO HIILFLHQF\  ((5B6 DQG &23B6 UHIHUV WR WKH ZKROH =(3+,5 6\VWHP LW LQFOXGHV
WKHUPRG\QDPLF FLUFXLW DQG IDQV
3HUIRUPDQFHYDOXHVGRQRWLQFOXGHWKHHIIHFWRIIDQPRWRUKHDW
2SWLRQ 5(&++\GURQLFUHFRYHU\GHYLFHIRUH[WHQGHGRSHUDWLQJUDQJH SHUIRUPDQFHGDWDLQ
+HDWLQJPRGHLQFOXGHWKHHIIHFWRIGHIURVWLIDQ\
2SWLRQ  39$5&  9DULDEOH IORZ IRU VXSSO\ DQG H[KDXVW DLU ZLWK &2 SUREH RU  39$5&9 
9DULDEOHIORZIRUVXSSO\DQGH[KDXVWDLUZLWK&292&SUREH WKHUDQJHRIYDULDWLRQLVIURPWKH
VHOHFWHG 6XSSO\DLUIORZ YDOXHWRWKH 0LQLPXPDLUIORZ YDOXHDYDLODEOHRQWKDWVL]HDVUHSRUWHG
LQWKH7HFKQLFDO%XOOHWLQ

FOLHQWH)5,*,&2//6$
8WLOL]DFLyQ

+XPHGDGUHODWLYDDLUHGHLPSXOVLyQ





JNJ
N:




7KHUPRG\QDPLFHIILFLHQF\KHDWLQJ &23B&

1U



2YHUDOOHIILFLHQF\KHDWLQJ &23B6

1U

+XPHGDGHVSHFtILFDDLUHGHLPSXOVLyQ
)XUWKHUKHDWLQJFDSDFLW\DYDLODEOHWRWKHVSDFH


6(/(&&,21(6

&2035(625

&DUJDUHIULJHUDQWH &

NJ

&DUJDUHIULJHUDQWH &

NJ

1,9(/(6 6212526



6(/(&&,21(6

6RXQG3UHVVXUH/HYHODW'LVWDQFH

G%
$


6(/(&&,21(6

',0(16,21(6

/RQJLWXGGHHQYtR

PP



3URIXQGLGDGGHHQYtR
$OWXUDGHHQYtR

PP
PP




2SWLRQ (;75$32:(5& ZLWKDGGLWLRQDOFKLOOHGZDWHUKHDWH[FKDQJHU ¶RU (;75$32:(5+
ZLWK DGGLWLRQDO KRW ZDWHU KHDW H[FKDQJHU ZLWKRXW HOHFWURQLF ILOWHUV ¶ SHUIRUPDQFH GDWD
µ(;75$32:(5ZDWHUIORZUDWH¶DQGµ(;75$32:(5ZDWHUVLGHSUHVVXUHGURS¶UHIHUWRGHVLJQ
FRQGLWLRQVRQO\3V\FKURPHWULFFKDUWQRWDYDLODEOH
2SWLRQ (;75$32:(5+ ZLWKDGGLWLRQDOKRWZDWHUKHDWH[FKDQJHUZLWKRXWHOHFWURQLFILOWHUV ¶
SHUIRUPDQFHGDWDµ(;75$32:(5KHDWLQJFDSDFLW\¶LQFOXGHWKHHIIHFWRIZDWHUDQGHWK\OHQH
JO\FROFKDUJH LQZHLJKW

3HUVRQDGHFRQWDFWRGHOD2IHUWD

2IHUWDQ5HYQRYSJ

$SOLFDFLyQ',675,%8725:+2/(6$/(5

),&+$7e&1,&$
&3$1;+( 6L]H  &OLPDWL]DGRU WRGR DULH H[WHULRU DLUH SULPDULR FRQ UHFXSHUDGRU GH HQHUJtD HQ ERPED GH FDORU =(3+,5 6(7&65$7
,20;

/26 '$726 7e&1,&26 621 ,1',&$7,926 < 38('(1 6(5 02',),&$'26 325 (/ )$%5,&$17( 6,1 35(9,2 $9,62
'$726 7e1,&26 5()(5,'26 $/ %2/(7Ë1 7e&1,&2
*(1(5$/(6

!!! 9(17,/$'25 =21$ 75$7$0,(172 (19Ë2
&DXGDOGHDLUHGHLPSXOVLyQ

OV





3RWHQXQLWDULDLQVWDODGD
0i[SUHVLyQHVWiWLFDLPSXOVLyQ
)/$,QGLYLGXDO9HQWLOHQYtR

N:
3D
$







/5$,QGLYLGXDO9HQWLOHQYtR

$



)/,,QGLYLGXDO9HQWLOHQYtR

N:



5()5,*(5$&,Ï1

&LUFXLWRUHIULJHUDQWH

1U



3HVRGHOHQYtR

NJ

3HVRHQIXQFLRQDPLHQWR

NJ

3(626 < ',0(16,21(6

&2035(625
1FRPSUHVRUHV

1U

7LSRFRPSUHVRU





9(17,/$'25(6 (;38/6,Ï1

6FUROO

7LSRYHQWLODGRU([SXOVLyQ






&DQWLGDGYHQWLODGRUHV([SXOVLyQ
'LiPHWURYHQWLODGRU

1U
PP




&DXGDOGHDLUHH[SXOVDGR
3RWHQXQLWDULDLQVWDODGD

OV
N:




0i[SUHVLyQHVWiWLFD([SXOVLyQ

3D



(WDSDVGHFDSDFLGDG(VWiQGDU

1U

)/$&RPSUHVRU
)/$&RPSUHVRU

$
$

)/$&RPSUHVRU

$



/5$&RPSUHVRU

$



/5$&RPSUHVRU

$



/5$&RPSUHVRU
)/,&RPSUHVRU

$
N:




)/,&RPSUHVRU
)/,&RPSUHVRU

N:
N:




9(17,/$'25 =21$ 75$7$0,(172 (19Ë2
7LSRYHQWLODGRULPSXOVLyQ

5$'



&DQWLGDGYHQWLODGRUHVLPSXOVLyQ
'LiPHWURYHQWLODGRU

1U



PP



5$'

&21(;,21(6
'HVFDUJDGHFRQGHQVDGRV

*$6

'$726 (/e&75,&26
)/$  &255,(17( $%625%,'$ (1 /$6 0È;,0$6 &21',&,21(6
$'0,7,'$6

)/$7RWDO

$



)/$KXPLGLILFDGRU

$



)/, 327(1&,$ $%625%,'$ $ 3/(1$ &$5*$ (1 /$6 0È;,0$6
&21',&,21(6 $'0,7,'$6

)/,7RWDO
)/,KXPLGLILFDGRU

N:
N:




$



0,& 0È;,0$ &255,(17( '( $55$148( '( /$ 81,'$'

0,&9DORU
7UDQVODWLRQQRWIRXQGIRUFRGHRQODQJXDJHHV
2QO\ZLWKRSWLRQ 0+6(;,PPHUVHGHOHFWURGHVVWHDPKXPLGLI\LQJPRGXOH WKHUHOHYDQW)/$
H)/,HOHFWULFGDWDPXVWEHFRQVLGHUHGLQDGGLWLRQWRWKHWRWDOXQLWGDWD
/DRSFLyQQHFHVLWDGHOtQHDHOpFWULFDGHGLFDGD
7KHRSWLRQLVLQVWDOOHGLQDVHSDUDWHPRGXOHH[WHUQDOWRWKHXQLWDQGZLWKLWVRZQHOHFWULFDOERDUG
'% %XOERVHFR
%+ %XOERK~PHGR
((5F (ILFLHQFLDWHUPRGLQiPLFDGHOVLVWHPDHQHQIULDPLHQWR
&23F (ILFLHQFLDWHUPRGLQiPLFDGHOVLVWHPDHQFDOHIDFFLyQ
/DSUHVHQFLDGHDFFHVRULRVRSFLRQDOHVSXHGHLPSOLFDUXQDYDULDFLyQVLJQLILFDWLYDGHORVSHVRV
LQGLFDGRVHQHOFXDGUR
'DWRVUHIHULGRVDXQLGDGHVHVWiQGDU

3RZHUVXSSO\+]
GHVHTXLOLEULRGHWHQVLyQPi[LPD 
9DORUHVTXHQRLQFOX\HQDFFHVRULRV
 527 FRPSUHVRUURWDWLYR
6&52// FRPSUHVRUVFUROO
 5$' YHQWLODGRUUDGLDO

1,9(/621252
1LYHOGH3RWHQFLD6RQRUD G%
%DQGDVGHRFWDYD +]

1LYHOGH3UHVLyQ
6RQRUD

1LYHOGH3RWHQFLD
6RQRUD

















G% $

G% $





















(OQLYHOGHSUHVLyQVRQRUDVHUHILHUHDPGHGLVWDQFLDGHODVXSHUILFLHH[WHUQDGHODXQLGDG
FRQFRQGXFWRVTXHIXQFLRQDDFDPSRDELHUWR3UHVLyQ~WLOGH3D
6HKDFHQRWDUTXHVLVHLQVWDODODXQLGDGHQFRQGLFLRQHVGLIHUHQWHVGHODVQRPLQDOHVGHSUXHED
SRUHMFHUFDGHSDUHGHVXREVWiFXORVHQJHQHUDO ORVQLYHOHVVRQRURVSXHGHQH[SHULPHQWDU
YDULDFLRQHVVLJQLILFDWLYDV
/RVQLYHOHVVRQRURVVHUHILHUHQDXQLGDGHVFRQFDXGDOGHDLUHHVWiQGDU

FOLHQWH)5,*,&2//6$
8WLOL]DFLyQ

3HUVRQDGHFRQWDFWRGHOD2IHUWD

2IHUWDQ5HYQRYSJ

$SOLFDFLyQ',675,%8725:+2/(6$/(5

',6(f26',0(16,21(6
&3$1;+( 6L]H  &OLPDWL]DGRU WRGR DULH H[WHULRU DLUH SULPDULR FRQ UHFXSHUDGRU GH HQHUJtD HQ ERPED GH FDORU =(3+,5 6(7&65$7
,20;
165 0
24 65
1735
2

43 0

R

R

95

755

ES

ES

AE

610

M

185

15

390

1095

16

10 0

1726 4

307

M

185

935

AE

95

1810

15

307

(17)
700

75

W1

7

12 - 13

5-6

9

8

W2

10

30

3
60
515

2340

1585

995

11

1

W4

W3
1200

(17)

2

14

 &RPSUHVRUPRGXODQWH
 &XDGURHOpFWULFR
 (QWUDGDOtQHDHOpFWULFD
 &RQGHQVDWLRQGUDLQSLSHPP
 ,QWHUFDPELDGRUHVWiQGDUHQDLUHH[WHULRU
EDMR
 ,QWHUFDPELDGRUHVWiQGDUHQDLUHGHVDOLGD
DUULED
 5HFDOHQWDPLHQWRPHGLDQWHUHFXSHUDFLyQGHJDVFDOLHQWHFRQPRGXODFLyQGHFDSDFLGDG
 'LVSRVLWLYRFRQUHFXSHUDGRUKLGUyQLFRSDUDH[WHQGHUHOFDPSRGHIXQFLRQDPLHQWR
 (;75$32:(5 FRQLQWHUFDPELDGRUGHDJXDDGLFLRQDO
2SFLRQDO
 5HVLVWHQFLDVHOpFWULFDV
 )LOWURVHOHFWUyQLFRV
 )LOWURVDLUHFODVH*HQDLUHH[WHULRU\GHVDOLGD
 YHQWLODGRUGHLPSXOVLyQGHDLUH
EDMR
 9HQWLODGRUH[SXOVLyQ

DUULED
 DFFHVRILOWURVDLUH
 *ULOOHIRULQGRRULQVWDOODWLRQ
2SFLRQDO
 HVWULERVSDUDHOOHYDQWDPLHQWR HYHQWXDOPHQWHGHVPRQWDEOHVGHVSXpVGHOSRVLFLRQDPLHQWR
GHODXQLGDG
 (63$&,2)81&,21$/
 6L HV XQD XQLGDG FRORFDGD FHUFD GH OD SDUHG GHMH XQ HVSDFLR SDUD OD VXVWLWXFLyQ GHO
HOHFWURYHQWLODGRU GH WHFKR
5 $VSLUDFLyQGHODLUH
0 ,PSXOVLyQGHDLUH
$( 7RPDGHDLUHH[WHUQR
(6 H[SXOVLyQDLUH

/DSUHVHQFLDGHDFFHVRULRVRSFLRQDOHVSXHGHLPSOLFDUXQDYDULDFLyQVLJQLILFDWLYDGHORVSHVRV
LQGLFDGRVHQHOFXDGUR

',0(16,21(6 PP
$/RQJLWXG

%3URIXQGLGDG

&$OWXUD







',675,%8&,Ï13(626 .J
:3XQWRGH$SR\R

:3XQWRGH$SR\R

:3XQWRGH$SR\R

:3XQWRGH$SR\R

3HVRGHOHQYtR

3HVRHQIXQFLRQDPLHQWR













FOLHQWH)5,*,&2//6$
8WLOL]DFLyQ

3HUVRQDGHFRQWDFWRGHOD2IHUWD

2IHUWDQ5HYQRYSJ

$SOLFDFLyQ',675,%8725:+2/(6$/(5

&$5$&7(5Ë67,&$67e&1,&$6'(/$81,'$'(67È1'$5
&3$1;+( 6L]H  &OLPDWL]DGRU WRGR DULH H[WHULRU DLUH SULPDULR FRQ UHFXSHUDGRU GH HQHUJtD HQ ERPED GH FDORU =(3+,5 6(7&65$7
&2035(625
&LUFXLWRIULJRUtILFRFRPSOHWRGH
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&RPSUHVRUKHUPHWLFRURWDWLYRFRPDQGDGRFRQVLVWHPDLQYHUWHUFRPSOHWRGH
SUHRWHFFLyQ GHO PRWRU FRQWUD DOWD WHPSHUDWXUD VREUH FRUULHQWH \ FRQWUD DOWD
WHPSHUDWXUDGHOJDVGHGHVFDUJD0RQWDGRVREUHVRSRUWHVGHJRPDDQWLYLEUDQWHV
FRPSOHWRGHFDUJDGHDFHLWH(OFRPSUHVRUHVWDFXELHUWRGHXQDHQYROWXUDIRQR
DEVRUYHQWH \ FRQWHQLGR HQ XQD FDUFDVD PHWiOLFD TXH UHGXFH ODV HPLVLRQHV
VRQRUDV
8QFDOHQWDGRUGHDFHLWHGHDFWLYDFLyQDXWRPiWLFDHYLWDODGLVROXFLyQGHODFHLWHSRU
SDUWHGHOUHIULJHUDQWHFXDQGRVHGHWLHQHHOFRPSUHVRU
$VLQJOHFRPSUHVVRULVLQVWDOOHGRQDVLQJOHUHIULJHUDQWFLUFXLW
6,=(
,QYHUWHU FRQWUROOHG VFUROOW\SH KHUPHWLF FRPSUHVVRU HTXLSSHG ZLWK D PRWRU
SURWHFWLRQGHYLFHIRURYHUKHDWLQJRYHUFXUUHQWVDQGH[FHVVLYHWHPSHUDWXUHVRIWKH
VXSSO\JDV0RXQWHGRQUXEEHUYLEUDWLRQGDPSHUVFRPSOHWHZLWKRLOFKDUJH$QRLO
KHDWHU LV DXWRPDWLFDOO\ DFWLYDWHG WR SUHYHQW WKH RLO IURP EHLQJ GLOXWHG E\ WKH
UHIULJHUDQW ZKHQ WKH FRPSUHVVRU VWRSV
$VLQJOHFRPSUHVVRULVLQVWDOOHGRQDVLQJOHUHIULJHUDQWFLUFXLW 6,=( RUDVLQJOH
FRPSUHVVRUIRUHDFKRIWKHWZRUHIULJHUDQWFLUFXLWV 6,=(
6,=(
+HUPHWLF 6FUROO FRPSUHVVRUV HTXLSSHG ZLWK D PRWRU SURWHFWLRQ GHYLFH IRU
RYHUKHDWLQJRYHUFXUUHQWVDQGH[FHVVLYHWHPSHUDWXUHVRIWKHVXSSO\JDV0RXQWHG
RQ UXEEHU YLEUDWLRQ GDPSHUV FRPSOHWH ZLWK RLO FKDUJH $Q RLO KHDWHU LV
DXWRPDWLFDOO\DFWLYDWHGWRSUHYHQWWKHRLOIURPEHLQJGLOXWHGE\WKHUHIULJHUDQW
ZKHQWKHFRPSUHVVRUVWRSV
7ZRFRQWUROOHUFRPSUHVVRUVZLWKLQYHUWHUDUHLQVWDOOHGRQWKHPDLQUHIULJHUDWLRQ
FLUFXLWFRPSOHWHZLWKRLOOHYHOHTXDOL]HUDQGDVLQJOHFRPSUHVVRUZLWK212))
UHJXODWLRQRQWKHVHFRQGDU\UHIULJHUDWLRQFLUFXLW

FDUJDGHUHIULJHUDQWH
LQGLFDGRUGHOQLYHOGHOtTXLGR\GHKXPHGDG
3UHVRVWDWRGHVHJXULGDGDOWDSUHVLyQ
ILOWURGHVKLGUDWDGRU
YiOYXODGHVHJXULGDGSDUDDOWDVSUHVLRQHV
YiOYXODGHH[SDQVLyQHOHFWUyQLFD
YiOYXODVLQUHWRUQR
YiOYXODGHLQYHUVLyQGHOFLFORGHYtDV
UHFLSLHQWHGHOtTXLGR
5HFDOHQWDPLHQWRPHGLDQWHUHFXSHUDFLyQGHJDVFDOLHQWHFRQPRGXODFLyQGH
FDSDFLGDG

(6758&785$

%$1'(-$ '( &21'(16$'26

7KHEDVHLVDVVHPEOHGZLWKDSDLQWHGDQGJDOYDQL]HGVWHHOIUDPH7KHLQWHUQDO
VWUXFWXUHLVPDGHRIDORDGEHDULQJIUDPHLQFRUUXJDWHGVWHHOVKHHWRIWKHW\SH
$/8=,1&ZKLOHLQ6,=(DQG6,=(WKHFRZOLQJVHUYHVDVWKHIUDPH
$OX]LQFKDVKLJKDQWLFRUURVLRQIHDWXUHVGXHWRWKHJDOYDQLFSURWHFWLRQW\SLFDORI
WKHDOXPLQLXP]LQFFRPELQDWLRQ

3$1(/$'2

7KH LQVLGH RI WKH FRPSUHVVRU SDQHOV LQ VKHHW VWHHO LV SDLQWHG ZLWK SRO\HVWHU
SRZGHUFRORXU5$/DQGOLQHGZLWKKHDWLQVXODWLQJDQGVRXQGSURRIVHOI
H[WLQJXLVKLQJPDWHULDO PPWKLFNQHVVGHQVLW\NJPIODPHUHVLVWDQWFODVV
',1 
3DQHOVLQWKHDLUWUHDWPHQW]RQHDQGWKHFRYHUSDQHOVLQ6,=(6,=(6,=(
DQG 6,=(  VDQGZLFKW\SH GRXEOH ZDOOHG LQ VKHHW VWHHO ZLWK SRO\XUHWKDQH
LQVXODWLRQ NJP PPWKLFNH[WHUQDOVKHHWJDOYDQLVHGDQGSDLQWHGZLWK
SRO\HVWHUSRZGHUFRORXU5$/SRO\XUHWKDQHWKLFNQHVVPPZLWKWKHUPDO
FRQGXFWLYLW\RI:P.KRWGLSJDOYDQL]HGLQWHUQDOVKHHWPPWKLFNQHVV
7KHSDQHODOVRKDVD39&SURILOHIRUWKHUPDOLQVXODWLRQZLWKDUXEEHUJDVNHWLQ
(3'0ZKLFKSURYLGHVDQDLUWLJKWVHDOFRORXU5$/
7UDQVODWLRQQRWIRXQGIRUFRGHRQODQJXDJHHV
/RVSDQHOHVVHSXHGHQUHWLUDUIiFLOPHQWHSDUDSHUPLWLUHODFFHVRFRPSOHWRDORV
FRPSRQHQWHVLQWHUQRV

,17(5&$0%,$'25 ,17(5,25

LQWHUFDPELDGRUSDUDHOWUDWDPLHQWRGHODLUHH[WHULRU
7UDQVODWLRQQRWIRXQGIRUFRGHRQODQJXDJHHV
,QWHUFDPELDGRUGHH[SDQVLyQGLUHFWDGHSDTXHWHGHDOHWDVGHWXERVGHFREUH
GLVSXHVWRVHQILODVGLVJUHJDGDVSDUDODPHMRUDGKHVLyQDOFROODUGHODVDOHWDVO
$OHWDV GH DOXPLQLR GH VXSHUILFLH FRUUXJDGD SDUWLFXODUPHQWH HVSDFLDGD TXH
JDUDQWL]D

9(17,/$'25

YHQWLODGRUGHLPSXOVLyQGHDLUH
9HQWLODGRUGHH[WUDFFLyQ
)DQV SOXJIDQW\SH ZLWKRXWUHYHUVHGEODGHVFUHZGULYHQE\GLUHFWO\FRXSOHG
EUXVKOHVV'&PRWRUVZLWKHOHFWURQLFFRQWURO7KHIDQEODGHVDUHGHVLJQHGWR
RSWLPLVH DHURG\QDPLFV DQG UHGXFH UXQQLQJ QRLVH DQG DUH PDGH LQ D KLJK
SHUIRUPDQFH SODVWLF 1R GULYH VL]LQJ LV UHTXLUHG

),/75$&,Ï1

ODGRHQWUDGDDLUHH[WHULRU
H[WUDFWLRQDPELHQWVLGH
)LOWUR SOHJDGR SDUD REWHQHU XQD PD\RU VXSHUILFLH ILOWUDQWH IRUPDGR SRU XQ
EDVWLGRUGHODPLQDV]LQFDGDVFRQUHGGHSURWHFFLyQ]LQFDGD\HOHFWURVROGDGD\
WDELTXHILOWUDQWHUHJHQHUDEOHHQILEUDGHSROLpVWHUWUDWDGRFRQUHVLQDVLQWpWLFD
(ILFLHQFLD*VHJ~QQRUPD&(1(1 FODVLILFDFLyQ(XURYHQW(8JUDGR
GHVHSDUDFLyQPHGLR$6+5$($WP (VGHOWLSRDXWRH[WLQJXLEOH
UHVLVWHQFLDDODVOODPDVFODVH',1
2Q WKH RXWGRRU DLU LQWDNH VLGH D KLJKO\ HIILFLHQW VHFRQG ILOWUDWLRQ VWDJH LV
LQVWDOOHGE\PHDQVRIDQDOXPLQLXPDOOR\HOHFWURQLFILOWHUFRPSOHWHZLWKPHWDO
SUHILOWHUUHDOL]HGE\DFWLYHHOHFWURVWDWLFILOWHULQJFHOOV7KHHOHFWURQLFFRQWURO
FLUFXLWLVLQWHJUDWHGZLWKDZDWHUWLJKWVHDOZKLFKDOORZVLWWREHZDVKHG
7KHILOWUDWLRQHIILFLHQF\LVKLJKHUWKDQIRUSDUWLFOHVZLWKDGLDPHWHUJUHDWHU
WKDQPDQGLVHTXLYDOHQWWRWKH+FODVVLILFDWLRQXVHGLQWUDGLWLRQDOILOWHUV

%DQGHMD UHFRJLGD FRQGHQVDGRV GH DOHDFLyQ GH DOXPLQLR  + FRQ
DLVODPLHQWR DQWLFRQGHQVDGR VROGDGD \ GRWDGD GH FDVTXLOOR URVFDGR GH
GHVFDUJD

&8$'52 (/e&75,&2

(OFXDGURHOpFWULFRHVWDVLWXDGRDOLQWHULRUGHODXQLGDGFX\RDFFHVRHVDWUDYpV
GHODSXHUWDTXHVHDEUHFRQOODYH
/DVHFFLyQGHSRWHQFLDFRPSUHQGH
LQWHUUXSWRUJHQHUDOGHEORTXHRGHSXHUWD
PDJQHWRWpUPLFRSURWHFFLyQFRPSUHVRU
WHOHUXSWRUDOLPHQWDFLyQFRPSUHVRU
SURWHFFLRQHVWpUPLFDVPRWRUHVYHQWLODGRUHVGHODVHFFLyQLQWHULRU\GHOD
VHFFLyQH[WHULRU
PDJQHWRWpUPLFRGHSURWHFFLyQGHOFLUFXLWRDX[LOLDU
LQYHUWHUSDUDFRQWUROGHFRPSUHVRU
5HVLVWHQFLDVHOpFWULFDV
/DVHFFLyQGHFRQWUROSRUPLFURSURFHVDGRULQFOX\H
UHJXODFLyQGHWHPSHUDWXUDGHODLUHWUDWDGR
 SURJUDPDGRU GLDULR \ VHPDQDO GHO YDORU GH DMXVWH GH WHPSHUDWXUD \ GHO
HQFHQGLGR R DSDJDGR GH OD XQLGDG
SURWHFWRU\WHPSRUL]DGRUGHOFRPSUHVRU
VLVWHPDGHDXWRGLDJQyVWLFRFRQYLVXDOL]DFLyQLPPHGLDWDGHOFyGLJRGDxDGR
 FOHDQ FRQWDFWV IRU 212)) UHPRWH IDQ PRGH FRPSUHVVRU PRGH
VXPPHUZLQWHU PRGH
7HFODGRGHFRPDQGRVGHFRQWUROFRPSXHVWRGH
SDQWDOODGHLQGLFDFLyQGHOPRGR\HVWDGRGHIXQFLRQDPLHQWR
SDQWDOODSDUDODYLVXDOL]DFLyQGHORVYDORUHVSURJUDPDGRV\GHORVFyGLJRVGH
HUURU
35*EXWWRQIRUXQLWFRQILJXUDWLRQDQGSDUDPHWHUVGLVSOD\
WHFOD$/$50SDUDHODFFHVRDODJHVWLyQGHODVDODUPDV
WHFOD212))\UHDUPHPDQXDOHQFDVRGHLQWHUYHQFLyQGHODSURWHFFLyQ
7HFOD$55,%$$%$-2SDUDODQDYHJDFLRQVREUHPHQXV\VXEPHQXV

358(%$

8QLGDGFRQVWUXLGDVHJ~QHVWiQGDUGHFDOLGDG,62VRPHWLGDDSUXHEDGH
IXQFLRQDPLHQWRDOWHUPLQDUODOLQHDGHSURGXFFLyQ
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DISTRIBUZIONE PESI
WEIGHT DISTRIBUTION

1
SERIE/SERIES

GRANDEZZA/SIZE
W1 PUNTO DI APPOGGIO/SUPPORT POINT
W2 PUNTO DI APPOGGIO/SUPPORT POINT
W3 PUNTO DI APPOGGIO/SUPPORT POINT
W4 PUNTO DI APPOGGIO/SUPPORT POINT
PESO FUNZIONAMENTO/OPERATION WEIGHT
PESO SPEDIZIONE/SHIPPING WEIGHT

2

(17)

W3

1200

(1) COMPRESSORE INVERTER
INVERTER COMPRESSOR
(2) QUADRO ELETTRICO
ELECTRICAL PANEL
(3) INGRESSO LINEA ELETTRICA
POWER INPUT
(4) SCARICO CONDENSA Ø 20
CONDENSATE DRAIN Ø 20
(5) BATTERIA TRATTAMENTO (SOTTO)
TREATMENT COIL (DOWN)
(6) BATTERIA ESPULSIONE (SOPRA)
EXPULSION COIL (UP)
(7) BATTERIA POST RISCALDAMENTO
POSTHEATING COIL
(8) RECUPERATORE IDRONICO (OPTIONAL)
HYDRONIC RECOVERY (OPTIONAL)
(9) RESISTENZE ELETTRICHE
ELECTRICAL HEATERS
(10) FILTRI ELETTROSTATICI / F7 (OPTIONAL)
ELECTROSTATIC FILTERS / F7 (OPTIONAL)
(11) FILTRI G4
G4 FILTERS
(12) ELETTROVENTILATORE DI MANDATA (SOTTO)
SUPPLY ELECTRIC FAN (DOWN)
(13) ELETTROVENTILATORE DI ESPULSIONE (SOPRA)
DISCHARGE FUN (UP)
(14) ACCESSO MANUTENZIONE FILTRI
MAINTENANCES FILTERS ACCESS
(15) GRIGLIA PER INSTALLAZIONE DA ESTERNO (OPT)
GRILL FOR OUTDOOR INSTALLATION (OPT)
(16) STAFFE DI SOLLEVAMENTO (SMONTABILI)
LIFTING BRACKETS (REMOVABLE)
(17) SPAZI FUNZIONALI
FUNCTIONAL SPACES
(R) RIPRESA ARIA
AIR INLET
(M) MANDATA ARIA
AIR SUPPLY
(AE) PRESA ARIA ESTERNA
FRESH AIR INTAKE
(ES) ESPULSIONE ARIA
AIR EXPULSION

30
60

W4

14

kg
kg
kg
kg
kg
kg

CPAN
XHE 3
SIZE 3
259
273
289
249
1070
1070

LA PRESENZA DI ACCESSORI OPZIONALI PUO' COMPORTARE UNA
VARIAZIONE SIGNIFICATIVA DEI PESI RIPORTATI
OPTIONAL ACCESSORIES MAY RESULT IN A SUBSTANTIAL VARIATION OF
THR WEIGHT SHOW IN TABLE

Empresa:
Creado Por:
Teléfono:
Datos:
Contar
1

18/05/2021

Descripción
MAGNA3 40-180 F

Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: Bajo pedido
La bomba MAGNA3 es una circuladora de rotor húmedo, siendo la es la opción ideal para cualquier proyecto de
construcción. Con su eficiencia, rango de funcionamiento y capacidades de comunicación, MAGNA3 es ideal para
crear sistemas de calefacción y refrigeración de alto rendimiento.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pantalla a color con infografías en 3D
Índice EEI promedio < 0,19
Bajo nivel de ruido
Entrada analógica configurable
Arranque/parada es a través de entrada digital
Relés de estado y alarma configurables en NO o NC
Múltiples protocolos de comunicación con tarjetas CIM (opcional)
Función multibomba inalámbrica entre dos iguales (bombas simples)
Función multibomba inalámbrica entre los dos cabezales de bombas dobles
Sensor de temperatura y presión diferencial incorporado.
Válida para aplicaciones de Agua Caliente Sanitaria (versiones N – Acero Inoxidable)
Carcasa de aislamiento integrado (bombas simples)
Grundfos Eye - proporciona información sobre el estado la bomba
Comunicación y elaboración de informes a través de Grundfos GO

MAGNA3 es la opción superior para una amplia gama de aplicaciones de calefacción y refrigeración, que
incluyen:
• Calefacción
- Bomba principal
- Bucles de mezcla
- Suelo radiante
• Refrigeración
- Superficies de aire acondicionado
- Sistemas de bombeo de geotermia
- Pequeñas aplicaciones de enfriadoras
Para adaptarse a todas las aplicaciones del mercado, la bomba MAGNA3 cuenta con las siguientes
características:
• AutoAdapt, la bomba se ajusta automaticamente a las características actuales del sistema
• FlowAdapt, que reduce la necesidad de válvulas de estrangulamiento, reduciendo los costos en los
componentes del sistema
• Control de presión proporcional
• Control de presión constante
• Control de temperatura constante
• Control de curva constante
• FlowLimit
• Monitorización de energía térmica (requiere un sensor de temperatura adicional)
• Control de temperatura diferencial (requiere un sensor de temperatura adicional)
• Modo Nocturno
Líquido:
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:
Datos:
Contar

18/05/2021

Descripción
Líquido bombeado:
Agua de calefacción
Rango de temperatura del líquido: -10 .. 110 °C
Densidad:
983.2 kg/m³
Técnico:
Caudal real calculado:
14 m³/h
Altura resultante de la bomba:
10 m
Clase TF:
110
Homologaciones en la placa de características:
Materiales:
Carcasa de la bomba:

Impulsor:

CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE

Hierro fundido
EN-GJL-250
ASTM A48-250B
PES 30 % FIBRA VIDRIO

Instalación:
Rango de temperaturas ambientes: 0 .. 40 °C
Presión de trabajo máxima:
10 bar
Normativa de brida:
DIN
Conexión de tubería:
DN 40
Presión nominal:
PN 6/10
Longitud puerto a puerto:
250 mm
Datos eléctricos:
Potencia - P1:
Frecuencia de red:
Tensión nominal:
Consumo de intensidad máximo:
Grado de protección (IEC 34-5):
Clase de aislamiento (IEC 85):

16 .. 609 W
50 / 60 Hz
1 x 230 V
0.18 .. 2.78 A
X4D
F

Otros:
Energía (IEE):
Peso neto:
Peso bruto:
Volumen de transporte:
VVS danés n.º:
RSK sueco n.º:
Finés:
NRF noruego n.º:
País de origen.:
Tarifa personalizada n.º:

0.17
16 kg
17.6 kg
0.039 m³
380952418
5732491
4615150
9042664
DE
84137030
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:
Datos:

18/05/2021

Bajo pedido MAGNA3 40-180 F
H
[m]

eta
[%]

MAGNA3 40-180 F, 1*230 V, Modelo D
Q = 13.99 m³/h
H = 10 m
n = 78 % / 3829 rpm
Líquido bombeado = Agua de calefacción
Densidad = 983.2 kg/m³
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Bomb+motor+conv.frecuenc Eta = 63.8 %
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:
Datos:
Descripción
Información general:
Producto::
Código::
Número EAN::
Precio:
Técnico:
Caudal real calculado:
Altura resultante de la bomba:
Altura máx.:
Clase TF:
Homologaciones en la placa de
características:

Valor

Modelo:
Materiales:
Carcasa de la bomba:
Carcasa de la bomba:
Carcasa de la bomba:
Impulsor:
Instalación:
Rango de temperaturas ambientes:
Presión de trabajo máxima:
Normativa de brida:
Conexión de tubería:
Presión nominal:
Longitud puerto a puerto:
Líquido:
Líquido bombeado:
Rango de temperatura del líquido:
Densidad:
Datos eléctricos:
Potencia - P1:
Frecuencia de red:
Tensión nominal:
Consumo de intensidad máximo:
Grado de protección (IEC 34-5):
Clase de aislamiento (IEC 85):
Otros:
Energía (IEE):
Peso neto:
Peso bruto:
Volumen de transporte:
VVS danés n.º:
RSK sueco n.º:
Finés:
NRF noruego n.º:
País de origen.:
Tarifa personalizada n.º:

D

18/05/2021

H
[m]
20

MAGNA3 40-180 F
Bajo pedido
Bajo pedido
EUR 3457
14 m³/h
10 m
180 dm
110
CE,VDE,EAC,CN
ROHS,WEEE
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Hierro fundido
EN-GJL-250
ASTM A48-250B
PES 30 % FIBRA VIDRIO

Bomb+motor+conv.frecuenc Eta = 63.8 %

0

0 .. 40 °C
10 bar
DIN
DN 40
PN 6/10
250 mm
Agua de calefacción
-10 .. 110 °C
983.2 kg/m³
16 .. 609 W
50 / 60 Hz
1 x 230 V
0.18 .. 2.78 A
X4D
F

eta
[%]

MAGNA3 40-180 F, 1*230 V, Modelo D
Q = 13.99 m³/h
H = 10 m
n = 78 % / 3829 rpm
Líquido bombeado = Agua de calefacción
Densidad = 983.2 kg/m³
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P1
[W]
600
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0

P1 (motor + conv. de frecuencia) = 587.1 W

0.17
16 kg
17.6 kg
0.039 m³
380952418
5732491
4615150
9042664
DE
84137030

Impresión del WinCAPS Grundfos [2021.07.003]

4/7

Empresa:
Creado Por:
Teléfono:
Datos:

18/05/2021

100/110

100/110

40

150
84

Bajo pedido MAGNA3 40-180 F

14/19
83

65

369
304

84
106

73

164

128

204
250
Nota: todas las unidades están en [mm] a menos que se indiquen otras. Exención de responsabilidad: este esquema dimensional
simplificado no muestra todos los detalles.
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:
Datos:

18/05/2021

Bajo pedido MAGNA3 40-180 F

Max. 250V AC, 2A, AC1
Min. 5V DC, 20mA
RELAY1

L

RELAY2

N
MAX MIN

S/S

NC

NO

C

NC

NO

C

24V
Max.
22mA

IN

U/I
Relay outputs

Analog input for
external sensor

N

L

RCD/RCCB

Example of mains-connected motor
with mains switch, backup fuse and additional protection

Digital inputs

¡Nota!Uds en [mm] a menos que otras estén expresadas
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:
Datos:

18/05/2021

Bajo pedido MAGNA3 40-180 F
Entrada
General
Aplicación
Zona de aplicación
Tipo de instalación
Instalación
Caudal (Q)
Altura (H)
Conectividad BMS
Priorizar el suministro rápido
Sus requisitos
Líquido bombeado
Temperatura mín. del líquido
Temperatura máxima del líquido
Temperatura del líquido durante el
funcionamiento
Presión de funcionamiento máx.
Presión de entrada mínima
Caudal min. permitido
Modo de control
Modo de control
Disminución a bajo caudal
Bombas con variador de frecuencia
ext.
Grado de protección
Cabinet wanted
Controlado de manera remota
mediante un controlador externo,

Resultado del dimensionamiento
Calefacción
Edificios comerciales
Distribución
Circuladora principal
14 m³/h
10 m
Sí
No
Agua de calefacción
20 °C
60 °C
60 °C
10 bar
1.5 bar
10 %

Caud
14
Alt.
10
Entrad presión mín
0.2
Pot. P1
0.587
Bomb+motor Eta
63.8
Total Eta
63.8
Consumo energía
1759
Emisión CO2
466
Prec.
3.457,00
Cte ciclo vital
12732

m³/h
m
bar ( 60 °C, contra la atmosfera)
kW
% =Bomba Eta *motor Eta
% =Eta relativa punto de trabajo
kWh/Año
kg/Año
EUR
EUR /15Años

H
[m]

Presión Proporcional
50 %
50 Hz y 60 Hz
IP20
No
No

eta
[%]

MAGNA3 40-180 F, 1*230 V, Modelo D
Q = 13.99 m³/h
H = 10 m
n = 78 % / 3829 rpm
Líquido bombeado = Agua de calefacción
Densidad = 983.2 kg/m³

20

18

16

14

Edite Perfil de Carga
Temporada de calefacción
Perfil de carga
Funcionamiento reducido nocturno

285 días
Perfil estándar
No

Configuración
Seleccione el tipo de hidráulica

Sencilla

Diseño de la bomba
Material de la bomba

Hierro fundido o acero inoxidable

Condiciones de funcionamiento
Frecuencia
Fase
Límite mín. de potencia para arranque
est./triáng.
Tensión
Temperatura ambiente

Tipo
MAGNA3 40-180 F
Cantidad 1
Motor

12

10

100

8

80

6

60

4

40

2

20

50 Hz
1o3
5.5 kW

Bomb+motor+conv.frecuenc Eta = 63.8 %

0
0

1 x 230 o 3 x 400 V
20 °C

5

10

15

20

25

30

0

Q [m³/h]

P1
[W]
600

Coste c. vida
¿Quiere hacer una comparación?
Incluir ahorro en energía calorífica
¿Con qué nivel de detalle desea
realizar el análisis del coste de ciclo
de vida?
Ajustes de la lista de resultados
Precio de la energía
Incremento del precio de la energía
Periodo ce cálculo
CO2 emission intensity

Sin comparación
No
Análisis simple del LCC

500
400
300
200

0.22 EUR/kWh
6%
15 años
0.265 kg/kWh

100
0

P1 (motor + conv. de frecuencia) = 587.1 W

Perfil func.
1
2
3
4
Caud
100
75
50
25
Alt.
100
88
75
63
P1
0.587 0.407 0.265 0.155
Total Eta
63.8 60.4 53.1 37.7
Time
410 1026 2394 3010
Consumo energía
241
418
633
467
Cantidad
1
1
1
1

%
%
kW
%
h/a
kWh/Año
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:
Datos:
Contar
1

18/05/2021

Descripción
NBE 65-160/177 AF2ABQQE

Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: Bajo pedido
Bomba centrífuga de voluta, no autocebante y de una etapa, diseñada de acuerdo con la norma ISO 5199, con
dimensiones y rendimiento nominal de acuerdo con la norma EN 733 (10 bar). Las bridas son de PN 16 y sus
dimensiones satisfacen los requisitos establecidos por la norma EN 1092-2.
La bomba posee un puerto de aspiración axial, un puerto de descarga radial, eje horizontal y un diseño que
facilita la extracción del motor, el soporte del motor, la cubierta y el impulsor sin necesidad de desmontar la
carcasa de la bomba ni las tuberías.
El cierre de fuelle de caucho no equilibrado satisface los requisitos establecidos por la norma DIN EN 12756.
La bomba está acoplada directamente a un motor síncrono de imanes permanentes refrigerado por ventilador.
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.
Paneles control:
Frequency converter:

Built-in

Líquido:
Líquido bombeado:
Agua fría / agua refrigerente
Rango de temperatura del líquido: -25 .. 120 °C
Densidad:
999.9 kg/m³
Técnico:
Velocidad predeterminada:
Caudal real calculado:
Altura resultante de la bomba:
Diámetro real del impulsor:
Diámetro nominal del impulsor:
Disp. de cierre:
Código del cierre:
Tolerancia de curva:
Diseño rodamiento:
Materiales:
Cuerpo hidráulico:
Carcasa de la bomba:
Mat. de anillo de desgaste:
Impulsor:

Eje:

1450 rpm
40 m³/h
12 m
177 mm
160
Single
BQQE
ISO9906:2012 3B2
Standard

Fundición
EN-GJL-250
ASTM class 35
Latón
Fundición
EN-GJL-200
ASTM class 30
Stainless steel
EN 1.4301
AISI 304

Instalación:
Maximum ambient temperature: 50 °C
Presión de trabajo máxima:
16 bar
Normativa de conexión de tubería: EN 1092-2
Impresión del WinCAPS Grundfos [2021.07.003]
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:
Datos:
Contar

18/05/2021

Descripción
Tamaño de la conexión de entrada: DN 80
Tamaño de la conexión de salida: DN 65
Normativa de conexión de tubería: EN 1092-2
Presión nominal para la conexión: PN 16
Lubricación de rodamiento:
Grease
Carcasa de bomba con pie:
Yes
Bloque de soporte:
N
Datos eléctricos:
Clase eficiencia IE:
IE5
Potencia nominal - P2:
2.2 kW
Frecuencia de red:
50 Hz
Tensión nominal:
3 x 380-500 V
Intensidad nominal:
4.30-3.60 A
RequestedVoltage:
400 V
RatedCurrentAtThisVoltage:
4.18 A
Cos phi - factor de potencia:
0.90-0.82
Velocidad nominal:
180-2200 rpm
Eficiencia:
89.1%
Eficiencia del motor a carga total: 89.1 %
Número de polos:
4
Grado de protección (IEC 34-5): IP55
Clase de aislamiento (IEC 85): F
Motor N.º:
98971264
Otros:
Índice de eficiencia mínima, IE min: 0.70
Peso neto:
64 kg
Peso bruto:
81 kg
Volumen de transporte:
0.315 m³
País de origen.:
HU
Tarifa personalizada n.º:
84137051
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:
Datos:

18/05/2021

Bajo pedido NBE 65-160/177 AF2ABQQE 50 Hz
H
[m]

eta
[%]

NBE 65-160/177, 3*400 V
Q = 40 m³/h
H = 12 m
n = 108 % / 1571 rpm
Líquido bombeado = Agua fría / agua refrigerente
Densidad = 999.9 kg/m³

14
110 %

13

108 %
12
11

100 %

10
9
8
7
6
5

100

4

80

3

60

2

40

1

20
20 %

Bomba eta = 76.6 %
Bomb+motor+conv.frecuenc Eta = 69 %

0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

0

Q [m³/h]

P
[kW]
2.5

NPSH
[m]
P1 (motor + conv. de frecuencia)

10

P2
2.0

8

1.5

6

1.0

4

0.5

0.0
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P1 (motor + conv. de frecuencia) = 1.893 kW
P2 = 1.707 kW
NPSH = 1.51 m
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:
Datos:
Descripción
Información general:

Valor

Producto::

NBE 65-160/177
AF2ABQQE

Código::
Número EAN::
Precio:
Técnico:
Velocidad predeterminada:
Caudal real calculado:
Altura resultante de la bomba:
Altura máxima:
Diámetro real del impulsor:
Diámetro nominal del impulsor:
Disp. de cierre:
Diámetro del eje:
Código del cierre:
Tolerancia de curva:
Versión de la bomba:
Diseño rodamiento:
Materiales:
Cuerpo hidráulico:
Carcasa de la bomba:
Carcasa de la bomba:
Mat. de anillo de desgaste:
Impulsor:
Impulsor:
Impulsor:
Eje:
Eje:
Eje:
Código de material:
Código para caucho:
Instalación:
Maximum ambient temperature:
Presión de trabajo máxima:
Normativa de conexión de tubería:
Tamaño de la conexión de entrada:
Tamaño de la conexión de salida:
Normativa de conexión de tubería:
Presión nominal para la conexión:
Lubricación de rodamiento:
Carcasa de bomba con pie:
Bloque de soporte:
Código de conexión:
Líquido:

Bajo pedido
Bajo pedido
EUR 3904

Líquido bombeado:

Agua fría / agua
refrigerente

Rango de temperatura del líquido:
Densidad:
Datos eléctricos:
Clase eficiencia IE:
Potencia nominal - P2:
Frecuencia de red:
Tensión nominal:
Intensidad nominal:
Tensión solicitada:
Intensidad nominal con esta tensión:
Cos phi - factor de potencia:
Velocidad nominal:

-25 .. 120 °C
999.9 kg/m³

18/05/2021

H
[m]

eta
[%]

NBE 65-160/177, 3*400 V
Q = 40 m³/h
H = 12 m
n = 108 % / 1571 rpm
Líquido bombeado
= Agua fría / agua refrigerente
110 %
Densidad
= 999.9
kg/m³
108
%

14
13
12
11

100 %

10

1450 rpm
40 m³/h
12 m
10.4 m
177 mm
160
Single
24 mm
BQQE
ISO9906:2012 3B2
A
Standard

9
8
7
6
5

100

4

80

3

60

2

40

1
0
0

Fundición
EN-GJL-250
ASTM class 35
Latón
Fundición
EN-GJL-200
ASTM class 30
Stainless steel
EN 1.4301
AISI 304
A
E

Bomba eta = 76.6 %
Bomb+motor+conv.frecuenc Eta = 69 %

20 %
10

20

30

40

50

60

70

20
0

Q [m³/h]

P
[kW]
2.5
2.0

NPSH
[m]
P1 (motor + conv. de frecuencia)
P2

10
8

1.5

6

1.0

4

0.5
0.0

P1 (motor + conv. de frecuencia) = 1.893 kW
P2 = 1.707 kW
NPSH = 1.51 m

2
0

50 °C
16 bar
EN 1092-2
DN 80
DN 65
EN 1092-2
PN 16
Grease
Yes
N
F2

IE5
2.2 kW
50 Hz
3 x 380-500 V
4.30-3.60 A
400 V
4.18 A
0.90-0.82
180-2200 rpm
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:
Datos:
Descripción
Eficiencia:
Eficiencia del motor a carga total:
Número de polos:
Grado de protección (IEC 34-5):
Clase de aislamiento (IEC 85):
Protec de motor:
Motor N.º:
Diseño del montaje según norma CEI
34-7:
Paneles control:
Panel de control:
Módulo función:
Convertidor de frecuencia:
Otros:
Índice de eficiencia mínima, IE min:
Peso neto:
Peso bruto:
Volumen de transporte:
País de origen.:
Tarifa personalizada n.º:

18/05/2021

Valor
89.1%
89.1 %
4
IP55
F
ELEC
98971264
IM V1/B5

HMI300 - Advanced
FM300 (avanzado)
Built-in
0.70
64 kg
81 kg
0.315 m³
HU
84137051
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:
Datos:

18/05/2021

Bajo pedido NBE 65-160/177 AF2ABQQE 50 Hz
cos phi
eta

I
[A]

NBE 65-160/177 2.2 kW 3*400 V, 50 Hz

eta
I
cos phi
0.8

4.0

0.6

3.0

0.4

2.0

0.2

1.0

P2 = 1.707 kW
cos phi = 0.78
Eta = 90.8 %
I = 3.49 A

0.0
0

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1

0.0

P2 [kW]

n
[rpm]

P1
[kW]

1600
n

1200

3.0
P1 (motor + conv. de frecuencia)

800

2.0

400

1.0

0
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P1 (motor + conv. de frecuencia) = 1.879 kW
n = 108 % / 1571 rpm

0.0
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:
Datos:

18/05/2021

Bajo pedido NBE 65-160/177 AF2ABQQE 50 Hz

200

95

127

12

65

280

65

161

160
1XM25+4XM20

201

145.5

334

280

100

145.5

8

X

19

212
100

125

274

250
4

X

19

80

Nota: todas las unidades están en [mm] a menos que se indiquen otras. Exención de responsabilidad: este esquema dimensional
simplificado no muestra todos los detalles.
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:
Datos:

18/05/2021

Bajo pedido NBE 65-160/177 AF2ABQQE 50 Hz

L1

L1

L2

L2

L3

L3

PE

NC
C1
NO
NC
C2
NO

+24 V*

+24 V*

+24 V*

+24 V*

+24 V*

+24 V*

OC

DI

+24 V*/5 V*

OC

+24 V*

+24 V*

GND

+5 V*

18

GND

11

DI4/OC2

19

Pt100/1000

17

Pt100/1000

12

AO

9

GND

14

AI3

1

DI2

21

LiqTec

20

GND

22

LiqTec

10

DI3/OC1

DI

+24 V*/5 V*

+24 V*/5 V*

+5 V*

4

AI1

2

DI1

5

+5 V

6

GND

A

GENIbus A

Y

GENIbus Y

B

GENIbus B

3

GND

15

+24 V

8

+24 V

26

+5 V

23

GND

25

GDS TX

24

GDS RX

7

AI2

¡Nota!Uds en [mm] a menos que otras estén expresadas
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:
Datos:

18/05/2021

Bajo pedido NBE 65-160/177 AF2ABQQE 50 Hz
Entrada

Resultado del dimensionamiento

General
Aplicación
Zona de aplicación
Tipo de instalación
Instalación
Caudal (Q)
Altura (H)
Conectividad BMS
Priorizar el suministro rápido

Aire acondicionado
Edificios comerciales
Sistema primario sólo
Una enfriadora
40 m³/h
12 m
Sí
No

Sus requisitos
Líquido bombeado
Temperatura mín. del líquido
Temperatura máxima del líquido
Presión de funcionamiento máx.
Caudal min. permitido
Presión de entrada mínima

Agua fría / agua refrigerente
6 °C
40 °C
10 bar
10 %
1.5 bar

Modo de control
Modo de control
Bombas con variador de frecuencia
ext.
Grado de protección
Cabinet wanted
Controlado de manera remota
mediante un controlador externo,

Caudal constante
50 Hz y 60 Hz
IP20
No
No

Tipo
NBE 65-160/177
Cantidad 1
Motor
2.2 kW
Caud
Alt.
Pot. P1
Pot. P2 requerida en el punto de trabajo
BombaEta
Motor Eta
Bomb+motor Eta

40
12
1.893
1.707
76.6
90.1
69.0

Total Eta

69.0

Consumo energía
Emisión CO2
Prec.
Cte ciclo vital

3751
994
3.904,00
23682

H
[m]

100 días
Perfil estándar

Configuración
Seleccione el tipo de hidráulica

Sencilla

eta
[%]

NBE 65-160/177, 3*400 V
Q = 40 m³/h
H = 12 m
n = 108 % / 1571 rpm
Líquido bombeado = Agua fría / agua refrigerente
110 %
Densidad = 999.9 kg/m³
108 %

14

Edite Perfil de Carga
Tiempo de funcionamiento anual
Perfil de carga

m³/h
m
kW
kW
%
%
% =Bomba Eta *motor
Eta
% =Eta relativa punto de
trabajo
kWh/Año
kg/Año
EUR
EUR /15Años

13
12
11

100 %

10

Condiciones de funcionamiento
Frecuencia
Fase
Límite mín. de potencia para arranque
est./triáng.
Tensión
Temperatura ambiente
Coste c. vida
¿Quiere hacer una comparación?
¿Con qué nivel de detalle desea
realizar el análisis del coste de ciclo
de vida?
Ajustes de la lista de resultados
Precio de la energía
Incremento del precio de la energía
Periodo ce cálculo
CO2 emission intensity

50 Hz
1o3
5.5 kW

9
8
7

1 x 230 o 3 x 400 V
20 °C
Sin comparación
Análisis simple del LCC

6
5

100

4

80

3

60

2

40

1

0.22 EUR/kWh
6%
15 años
0.265 kg/kWh

Perfil func.
1
2
3
Caud
100
100
100
Alt.
100
85
70
P1
1.893 1.554 1.241
Total Eta
69.0 71.5 73.7
Time
800
800
800
Consumo energía 1515 1243
993
Cantidad
1
1
1
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80 Q [m³/h]

P
[kW]

NPSH
[m]
P1 (motor + conv. de frecuencia)

2

%
%
kW
%
h/a
kWh/Año

Bomba eta = 76.6 %
Bomb+motor+conv.frecuenc Eta = 69 %

P2

1

0

10

5

P1 (motor + conv. de frecuencia) = 1.893 kW
P2 = 1.707 kW
NPSH = 1.51 m

0
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:
Datos:
Contar
1

22/09/2019

Descripción
TPE3 40-200-S A-F-A-BQQE

Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: 99272211
Bomba de una etapa, acoplamiento cerrado y voluta con puertos de aspiración y descarga en línea de idéntico
diámetro. 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.
El cierre mecánico satisface los requisitos establecidos por la norma EN 12756. Pipework connection is via PN
6/10 DIN flanges (EN 1092-2 and ISO 7005-2).
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).
La bomba está equipada con un motor síncrono de imanes permanentes refrigerado por ventilador. El nivel de
eficiencia del motor de acuerdo con la norma IEC 60034-30-2 es IE5.
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 bomba está equipada con un sensor de temperatura y presión diferencial.

Paneles control:
Convertidor de frecuencia:

Built-in

Líquido:
Líquido bombeado:
Agua fría / agua refrigerente
Rango de temperatura del líquido: -25 .. 120 °C
Densidad:
983.2 kg/m³
Técnico:
Velocidad de bomba en la que se basan los datos de bomba: 5000 rpm
Caudal real calculado:
15 m³/h
Altura resultante de la bomba: 15 m
Diámetro real del impulsor:
74 mm
Cierre primario:
BQQE
Tolerancia de curva:
ISO9906:2012 3B
Materiales:
Carcasa de la bomba:

Impulsor:

Hierro fundido
EN-JL1040
ASTM A48-40 B
Compuesto PES/PP 30% GF

Instalación:
Rango de temperaturas ambientes: -20 .. 50 °C
Presión de trabajo máxima:
10 bar
Normativa de brida:
DIN
Impresión del WinCAPS Grundfos [2019.05.003]
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:
Datos:
Contar

22/09/2019

Descripción
Conexión de tubería:
Presión nominal:
Longitud puerto a puerto:
Tamaño de la brida del motor:

DN 40
PN 6/10
250 mm
56C

Datos eléctricos:
Tipo de motor:
80A
Clase eficiencia IE:
IE5
Potencia nominal - P2:
1.1 kW
Frecuencia de red:
50 Hz
Tensión nominal:
3 x 380-500 V
Intensidad nominal:
2.30-2.05 A
Tensión solicitada:
400 V
Intensidad nominal con esta tensión: 2.26 A
Cos phi - factor de potencia:
0.88-0.74
Velocidad nominal:
480-5900 rpm
Eficiencia:
88.5%
Eficiencia del motor a carga total: 88.5 %
Grado de protección (IEC 34-5): IP55
Clase de aislamiento (IEC 85): F
Motor N.º:
99138036
Otros:
Índice eficiencia mínima, MEI ≥:
Estado ErP:
Peso neto:
Peso bruto:
Volumen de transporte:
VVS danés n.º:
NRF noruego n.º:
País de origen.:
Tarifa personalizada n.º:

Impresión del WinCAPS Grundfos [2019.05.003]

0.7
Prod. independiente (directiva EuP)
24.4 kg
31.9 kg
0.101 m³
381621200
9043432
HU
84137051
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:
Datos:

22/09/2019

99272211 TPE3 40-200-S A-F-A-BQQE 50 Hz
H
[m]

eta
[%]

TPE3 40-200-S, 3*400 V
Q = 14.99 m³/h
H = 15 m
n = 86 % / 4540 rpm
Líquido bombeado = Agua fría / agua refrigerente
Densidad = 983.2 kg/m³

24
100 %
22

20

100

18

90

16

80
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70
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60
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50
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40
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4

20

2

10
Bomba eta = 74.6 %
Bomb+motor+conv.frecuenc Eta = 65.3 %

0
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0

32 Q [m³/h]

P
[W]

NPSH
[m]

1400

35
P1 (motor + conv. de frecuencia)

1200

30
P2

1000

25

800
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15

400

10

200

0
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P1 (motor + conv. de frecuencia) = 921.7 W
P2 = 807.7 W
NPSH = 1.99 m

5

0
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:
Datos:

Código de material:
Instalación:
Rango de temperaturas ambientes:
Presión de trabajo máxima:
Normativa de brida:
Conexión de tubería:
Presión nominal:
Longitud puerto a puerto:
Tamaño de la brida del motor:
Código de conexión:
Líquido:
Líquido bombeado:
Rango de temperatura del líquido:
Densidad:
Datos eléctricos:
Tipo de motor:
Clase eficiencia IE:
Potencia nominal - P2:
Frecuencia de red:
Tensión nominal:
Intensidad nominal:
Tensión solicitada:
Intensidad nominal con esta tensión:

18

90

16

80

14

70

12

60

10

50

8

40

6

30

4

20

5000 rpm
15 m³/h
15 m
200 dm
74 mm
BQQE
ISO9906:2012 3B
A
A

2

Bomba eta = 74.6 %
Bomb+motor+conv.frecuenc Eta = 65.3 %

0
0

10

15

20

25

0

Q [m³/h]

P
[W]

Hierro fundido
EN-JL1040
ASTM A48-40 B
Compuesto PES/PP 30%
GF
A
-20 .. 50 °C
10 bar
DIN
DN 40
PN 6/10
250 mm
56C
F

5

10

NPSH
[m]

1200

P1 (motor + conv. de frecuencia)
30

1000

P2

25

800

20

600

15

400

10
P1 (motor + conv. de frecuencia) = 921.7 W
P2 = 807.7 W
NPSH = 1.99 m

200
0

5
0

250
82
72
165
40

158

158

158

158

482

Impulsor:

100

Agua fría / agua refrigerente
-25 .. 120 °C
983.2 kg/m³
80A
IE5
1.1 kW
50 Hz
3 x 380-500 V
2.30-2.05 A
400 V
2.26 A

162

Caudal real calculado:
Altura resultante de la bomba:
Altura máx.:
Diámetro real del impulsor:
Cierre primario:
Tolerancia de curva:
Versión de la bomba:
Modelo:
Materiales:
Carcasa de la bomba:

20

40
72

165
250

82

65

Precio:
Técnico:
Velocidad de bomba en la que se
basan los datos de bomba:

22

99272211
5713826360139
5713826360139
5.283,00 EUR

134

Código::
Número EAN::

24

TPE3 40-200-S
A-F-A-BQQE

eta
[%]

TPE3 40-200-S, 3*400 V
Q = 14.99 m³/h
H = 15 m
n = 86 % / 4540 rpm
Líquido 100
bombeado
= Agua fría / agua refrigerente
%
Densidad = 983.2 kg/m³

122

Producto::

Valor

134

Descripción
Información general:

22/09/2019

H
[m]

L1

L1

L2

L2

L3

L3

PE

Cos phi - factor de potencia:
Velocidad nominal:
Eficiencia:
Eficiencia del motor a carga total:
Grado de protección (IEC 34-5):
Clase de aislamiento (IEC 85):
Protec de motor:
Motor N.º:
Paneles control:
Panel de control:
Módulo función:

0.88-0.74
480-5900 rpm
88.5%
88.5 %
IP55
F
SÍ
99138036

NC
C1
NO
NC
C2
NO

+24 V*

+24 V*

OC

+24 V*

18

DI

+24 V*/5 V*

+5 V*

DI4/OC2

19

Pt100/1000

17

Pt100/1000

12

AO

9

GND

14
1

+24 V*

OC

GND

+24 V*

LiqTec
GND

22

LiqTec

DI

10

+24 V*/5 V*
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+24 V*

+24 V*/5 V*

+5 V*

DI3/OC1
AI1

2

DI1

5

+5 V

6

GND

A

GENIbus A

Y

GENIbus Y

B

GENIbus B

3

GND

8

+24 V*

DI2

20

15

HMI300 (gráfica)
FM300 (avanzado)

AI3

21

4
+24 V*

GND

11

+24 V
+24 V

26

+5 V

23

GND

25

GDS TX

24

GDS RX

7

AI2
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:
Datos:
Descripción
Convertidor de frecuencia:
Otros:
Índice eficiencia mínima, MEI ≥:

22/09/2019

Valor
Built-in

Estado ErP:

0.7
Prod. independiente
(directiva EuP)

Peso neto:
Peso bruto:
Volumen de transporte:
Arch. config. n.º:
VVS danés n.º:
NRF noruego n.º:
País de origen.:
Tarifa personalizada n.º:

24.4 kg
31.9 kg
0.101 m³
98484778
381621200
9043432
HU
84137051
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:
Datos:

22/09/2019

99272211 TPE3 40-200-S A-F-A-BQQE 50 Hz

158

158

162

482

158

40

250

65

82

134

122

134

72

165

Nota: Todas las unidades están en [mm] a menos que se indiquen otras. Exención de responsabilidad: este esquema dimensional
simplificado no muestra todos los detalles.
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:
Datos:
Contar
1

22/09/2019

Descripción
TPE 65-250/2-S A-F-A-BQQE

Código: 99114670
Bomba de una etapa, acoplamiento cerrado y voluta con puertos de aspiración y descarga en línea de idéntico
diámetro. 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.
La bomba está equipada con un cierre de fuelle de caucho no equilibrado. El cierre mecánico satisface los
requisitos establecidos por la norma EN 12756. Pipework connection is via PN 16 DIN flanges (EN 1092-2 and
ISO 7005-2).
La conexión de las tuberías se lleva a cabo por medio de bridas DIN de PN 16 (normas EN 1092-2 e ISO
7005-2).
La bomba está equipada con un motor síncrono de imanes permanentes refrigerado por ventilador. El nivel de
eficiencia del motor de acuerdo con la norma IEC 60034-30-2 es IE5.
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 bomba está equipada con un sensor de presión diferencial.

Paneles control:
Convertidor de frecuencia:

Built-in

Líquido:
Líquido bombeado:
Agua
Rango de temperatura del líquido: -25 .. 120 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 20 °C
Densidad:
998.2 kg/m³
Técnico:
Velocidad de bomba en la que se basan los datos de bomba: 2930 rpm
Caudal nominal:
51.7 m³/h
Altura nominal:
20.2 m
Diámetro real del impulsor:
138 mm
Cierre primario:
BQQE
Tolerancia de curva:
ISO9906:2012 3B
Materiales:
Carcasa de la bomba:

Impulsor:

Hierro fundido
EN-JL1040
ASTM A48-40 B
Hierro fundido
EN-JL1030
ASTM A48-30 B

Instalación:
Rango de temperaturas ambientes: -20 .. 50 °C
Presión de trabajo máxima:
16 bar
Normativa de brida:
DIN
Conexión de tubería:
DN 65
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:
Datos:
Contar

22/09/2019

Descripción
Presión nominal:
Longitud puerto a puerto:
Tamaño de la brida del motor:

PN 16
360 mm
FF215

Datos eléctricos:
Tipo de motor:
112MC
Clase eficiencia IE:
IE5
Potencia nominal - P2:
4 kW
Frecuencia de red:
50 Hz
Tensión nominal:
3 x 380-500 V
Intensidad nominal:
7.60-6.20 A
Cos phi - factor de potencia:
0.92-0.87
Velocidad nominal:
360-4000 rpm
Eficiencia:
92.2%
Eficiencia del motor a carga total: 92.2 %
Grado de protección (IEC 34-5): IP55
Clase de aislamiento (IEC 85): F
Motor N.º:
98971270
Otros:
Índice eficiencia mínima, MEI ≥:
Estado ErP:
Peso neto:
Peso bruto:
Volumen de transporte:
VVS danés n.º:
NRF noruego n.º:
País de origen.:
Tarifa personalizada n.º:
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0.7
Prod. independiente (directiva EuP)
67 kg
86 kg
0.383 m³
381944250
9043621
HU
84137051
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:
Datos:

22/09/2019

99114670 TPE 65-250/2-S A-F-A-BQQE 50 Hz
H
[m]

eta
[%]

TPE 65-250/2-S, 3*380 V

110 %
30

100 %
25

100

90 %
20

80

80 %
15

60
70 %

10

40

60 %

50 %
5

20

40 %
25 %
20 %

0

0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

Q [m³/h]

P
[kW]

NPSH
[m]

5

25
P1 (motor + conv. de frecuencia)

4

P2

20

3

15

2

10

1

5

0

0
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:
Datos:

Impulsor:

Código de material:
Instalación:
Rango de temperaturas ambientes:
Presión de trabajo máxima:
Normativa de brida:
Conexión de tubería:
Presión nominal:
Longitud puerto a puerto:
Tamaño de la brida del motor:
Código de conexión:
Líquido:
Líquido bombeado:
Rango de temperatura del líquido:
Temperatura del líquido durante el
funcionamiento:
Densidad:
Datos eléctricos:
Tipo de motor:
Clase eficiencia IE:
Potencia nominal - P2:
Frecuencia de red:
Tensión nominal:
Intensidad nominal:
Cos phi - factor de potencia:
Velocidad nominal:
Eficiencia:
Eficiencia del motor a carga total:
Grado de protección (IEC 34-5):
Clase de aislamiento (IEC 85):
Protec de motor:
Motor N.º:
Paneles control:
Panel de control:
Módulo función:

30
100 %
25

100
90 %

20

80

2930 rpm

80 %

51.7 m³/h
20.2 m
250 dm
138 mm
BQQE
ISO9906:2012 3B
A
A

15

60
70 %
60 %

10

50 %
5

20

40 %
25 %
20 %

0

0
0

10

20

30

40

50

P
[kW]
5

Hierro fundido
EN-JL1040
ASTM A48-40 B
Hierro fundido
EN-JL1030
ASTM A48-30 B
A
-20 .. 50 °C
16 bar
DIN
DN 65
PN 16
360 mm
FF215
F

40

60 Q [m³/h]

NPSH
[m]
25
P1 (motor + conv. de frecuencia)

4

P2

20

3

15

2

10

1

5

0

0

180

M16

360
65
122
134

Rp 1/4

250

201
145.5
191.3

191.3
201

145.5

145.5

631

Caudal nominal:
Altura nominal:
Altura máx.:
Diámetro real del impulsor:
Cierre primario:
Tolerancia de curva:
Versión de la bomba:
Modelo:
Materiales:
Carcasa de la bomba:

110 %

99114670
5712607033668
5712607033668
7.144,00 EUR

Rp 1/4

250

192

Precio:
Técnico:
Velocidad de bomba en la que se
basan los datos de bomba:

TPE 65-250/2-S
A-F-A-BQQE

Agua
-25 .. 120 °C

105

Código::
Número EAN::

eta
[%]

TPE 65-250/2-S, 3*380 V

65

360
0

Producto::

Valor

134

20 °C

122

998.2 kg/m³
112MC
IE5
4 kW
50 Hz
3 x 380-500 V
7.60-6.20 A
0.92-0.87
360-4000 rpm
92.2%
92.2 %
IP55
F
SÍ
98971270

M16

144

Descripción
Información general:

22/09/2019

H
[m]

180

L1

L1

L2

L2

L3

L3

PE

NC
C1
NO
NC
C2
NO

+24 V*

+24 V*

OC

+24 V*

18

DI

+24 V*/5 V*

+5 V*

DI4/OC2

19

Pt100/1000

17

Pt100/1000

12

AO

9

GND

14
1

+24 V*

OC

GND

+24 V*

LiqTec
GND

22

LiqTec

DI

10

+24 V*/5 V*
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+24 V*

+24 V*/5 V*

+5 V*

DI3/OC1
AI1

2

DI1

5

+5 V

6

GND

A

GENIbus A

Y

GENIbus Y

B

GENIbus B

3

GND

8

+24 V*

DI2

20

15

HMI300 - Advanced
FM300 (avanzado)

AI3

21

4
+24 V*

GND

11

+24 V
+24 V

26

+5 V

23

GND

25

GDS TX

24

GDS RX

7

AI2
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:
Datos:
Descripción
Convertidor de frecuencia:
Otros:
Índice eficiencia mínima, MEI ≥:

22/09/2019

Valor
Built-in

Estado ErP:

0.7
Prod. independiente
(directiva EuP)

Peso neto:
Peso bruto:
Volumen de transporte:
Arch. config. n.º:
VVS danés n.º:
NRF noruego n.º:
País de origen.:
Tarifa personalizada n.º:

67 kg
86 kg
0.383 m³
99137689
381944250
9043621
HU
84137051
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:
Datos:

22/09/2019

99114670 TPE 65-250/2-S A-F-A-BQQE 50 Hz
191.3
145.5

145.5

631

201

Rp 1/4

105

192

250

134

360
0

65
122

144

M16

180

Nota: Todas las unidades están en [mm] a menos que se indiquen otras. Exención de responsabilidad: este esquema dimensional
simplificado no muestra todos los detalles.
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31B06340
Oferta:
s64862
JOAN HONTECILLAS ESTRADA (ATICA PROJECTES)
12/06/2021

Expediente:
Cliente:
Fecha:

TMB TRIANGLE (NOVA SALA MÀQUINES OFICINES)
ET

EA

1

1

ED

EC

SA

SD

INT Elementos de Campo y AS Total

1 IMPORTACIÓN EXCEL
QUADRE DE CONTROL SALA MÀQUINES OFICINES
CONDICIONS EXTERIORS
SONDA Tª/H% EXTERIOR

P31-EGH131F061

1

PLANTA REFREDADORA AIGUA-AIRE
AUTORITZACIÓ PER ARRENCADA AUTOMÀTICA

3

ESTAT FUNCIONAMENT

3

ALARMA GENERAL

3

ALARMA INTERRUPTOR DE FLUX PC-F1 PC-F2 PC-F3

P31-JSF1KF001

3

TEMPERATURA CIRCUIT IMPULSIÓ PC-T2 PC-T4 PC-T6

3

3

P31--EGT346F102L100

3

TEMPERATURA CIRCUIT RETORN PC-T1 PC-T3 PC-T5

3

P31--EGT346F102L100

3

TEMPERATURA CIRCUIT IMPULSIÓ COMÚ PC-T12

1

P31--EGT346F102L100

1

TEMPERATURA CIRCUIT RETORN COMÚ PC-T11

1

P31--EGT346F102L100

1

P31--EGT347F102L200

1

LECTURA CONSUM ENERGIA ELÈCTRICA

3

CÀLCUL COP (VARIABLE SOFTWARE)
TEMPERATURA DIPÒSIT INÈRCIA AF PC-T9

3
1

CALDERA
AUTORITZACIÓ PER ARRENCADA AUTOMÀTICA

2

ESTAT FUNCIONAMIENT

2

DISPAR DE PROTECCIONS

2

ALARMA INTERRUPTOR DE FLUX PC-F4 PC-F5

2

P31-JSF1KF001

2

ALARMA TERMÒSTAT SORTIDA FUMS

2

P31-TH17F001

2

TEMPERATURA CIRCUIT RETORN PC-T7 PC-T8

2

P31--EGT346F102L100

2

TEMPERATURA CIRCUIT IMPULSIÓ COMÚ PC-T14

1

P31--EGT346F102L100

1

TEMPERATURA CIRCUIT RETORN COMÚ PC-T13

1

P31--EGT346F102L100

1

P31--EGT347F102L200

1

P31-DDLU225F001

2

P31-DDLU225F001

2

AJUST DE "SETPOINT" DE CALDERA (PREVISIÓ)

2

CÀLCUL COP (VARIABLE SOFTWARE)
TEMPERATURA DIPÒSIT INÈRCIA AC PC-T10

2
1

CLAP
ORDRE/ESTAT VENTILADOR IMPULSIÓ

2

2

ORDRE/ESTAT VENTILADOR RETORN

2

2

PRESSIÒ DIFERENCIAL CONDUCTE IMPULSIÓ (0…2500 PA)

2

ORDRE VARIADOR DE FREQÜÈNCIA IMPULSIÓ

2

ALARMA VARIADOR DE FREQÜÈNCIA

2

PRESSIÒ DIFERENCIAL CONDUCTE RETORN (0…2500 PA)

2

ORDRE VARIADOR DE FREQÜÈNCIA RETORN

2

ALARMA VARIADOR DE FREQÜÈNCIA

2

COLMATACIÓ FILTRE M6 PLAQUES IMPULSIÓ

2

P31-DWG-930.83/6555

2

COLMATACIÓ FILTRE F8 BOSSA IMPULSIÓ

2

P31-DWG-930.83/6555

2

COLMATACIÓ FILTRE M6 PLAQUES EXTRACCIÓ

2

P31-DWG-930.83/6555

2

P31--EGT347F102L200C

2

P31-EGQTHCF326

2

TEMPERATURA CONDUCTE IMPULSIÓ
CO2 CONDUCTE RETORN I TEMPERATURA

2
4

COMPTADORS
COMPTADOR CABAL DN100

3

P31-SIBH070090G

3

COMPTADOR CABAL DN65

2

P31-SIBH025090G

2

LECTURA PROD. ENERGIA TÈRM. PC-C1 PC-C2 PC-C3 40 M

4

P31-KC653CMCH6-603E

4

P31-KCHC-003-21

4

(MÒDUL SORTIDA POLSOS COMPTADOR)
LECTURA COMPTADOR GAS PC-G1 PC-G2

2

31B06340
Oferta:
s64862
JOAN HONTECILLAS ESTRADA (ATICA PROJECTES)
12/06/2021

Expediente:
Cliente:
Fecha:

TMB TRIANGLE (NOVA SALA MÀQUINES OFICINES)
ET

EA

ED

EC

SA

SD

INT Elementos de Campo y AS Total

GRUPS DE BOMBES PRIMARI AF
VARIABLES MODBUS RTU BOMBES PC-B1 A PC-B6

30

GRUPS DE BOMBES PRIMARI AC
VARIABLES MODBUS RTU BOMBES PC-B7 A PC-B10

20

GRUPS DE BOMBES CIRCUITS DISTRIBUCIÓ AF
VARIABLES MODBUS RTU BOMBES PC-B11 A B14

20

TEMPERATURA CIRCUIT IMPULSIÓ AF PC-T15

1

P31--EGT346F102L100

1

TEMPERATURA CIRCUIT IMPULSIÓ AF PC-T16

1

P31--EGT346F102L100

1

TEMPERATURA CIRCUIT MUNTANT 1 AF PC-T19

1

P31--EGT346F102L100

1

TEMPERATURA CIRCUIT MUNTANT 1 AF PC-T20

1

P31--EGT346F102L100

1

GRUPS DE BOMBES CIRCUITS DISTRIBUCIÓ AC
VARIABLES MODBUS RTU BOMBES PC-B15 A B18

20

TEMPERATURA CIRCUIT IMPULSIÓ AC PC-T17

1

P31--EGT346F102L100

1

TEMPERATURA CIRCUIT IMPULSIÓ AC PC-T18

1

P31--EGT346F102L100

1

TEMPERATURA CIRCUIT MUNTANT 1 AF PC-T21

1

P31--EGT346F102L100

1

TEMPERATURA CIRCUIT MUNTANT 1 AF PC-T22

1

P31--EGT346F102L100

1

DSB143F001

2

PRESSÒSTATS 0 A 6 BAR PC-P1 PC-P2

2

QUADRE DE CONTROL SALA MÀQUINES

CUADRO DE CONTROL

1

MÒDUL AMPLIACIÓ I/O ECOLINK

EY-EM527F001

11

MÒDUL AMPLIACIÓ I/O ECOLINK

EY-EM511F001

2

ESTACIÓ DE CONTROL ESCALABLE ECOS

EY-RC504F0C1

1

Total puntos:
ET:

Entrada Temperatura Ni-1000.

EA:

Entrada Analógica 0-10 Vcc / 4-20 mA.

ED:

Entrada Digital.

EC:

Entrada de Contaje (Pulsos).

SA:

Salida Analógica.

SD:

Salida Digital.

INT:

Integración.

25

9

33

14

6

9

95

Total Puntos de la Instalación:

96

Total Puntos de Integración:

95

