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1 OBJECTE 

L’objecte d’aquest projecte és definir l’enginyeria bàsica de la central de producció 

d’electricitat, fred i calor, i la seva xarxa de distribució, per cobrir les demandes de 

fred, calor, aigua calenta sanitària i electricitat de socors del complex d’equipaments 

del nou Mercat del Guinardó i el seu entorn, ubicats entre els carrers Teodoro Llorente, 

passatge de Llívia i carrer de l’Oblit de Barcelona. 
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2 CAPÍTOL 1: ASPECTES GENERALS 

2.1 ABAST 

L’abats d’aquest projecte inclou la definició i especificació a nivell bàsic dels equips i 

instal·lacions principals del sistema de producció de fred i calor, així com de la 

producció d’energia elèctrica per a cobrir al demanda d’electricitat de socors dels 

usuaris. 

 

2.2 ANTECEDENTS 

El present projecte bàsic té com a precedent el document “Estudi de viabilitat tècnica i 

econòmica d’una instal·lació de producció d’energia per trigeneració al Complex 

d’equipaments del mercat del Guinardó de Barcelona”. Aquest document ha servit de 

referència pel que fa a la definició de la demanda energètica estimada prevista així com 

a la definició de la millor alternativa pel sistema energètic proposat. 

 

2.2.1 Descripció edificis 

El complex d’equipaments del nou Mercat del Guinardó incorpora cinc programes d’usos 

diferents: 

• Un Aparcament, ubicat en planta soterrani -2; 

• Una Superfície Comercial, ubicat en planta soterrani -1; 

• Un Mercat Municipal, ubicat en planta baixa, soterrani -1 i una zona de 

càrrega/descàrrega en planta soterrani -2; 

• Una Torre destinada a oficines del mercat, ubicada en planta baixa, primera, 

segona i tercera; 

• Un Centre d’Atenció Primària (CAP), format per sis plantes, cadascuna d’elles 

destinada a diferents usos: oficines, zones mediques, sales d’espera, etc...; 

• Una Residència assistida amb Centre de Dia per a Gent Gran, formada per sis 

plantes, cadascuna d’elles inclou diferents usos: menjador, oficines, zones 

mèdiques, sales socials, habitacions, bugaderia, cuina, sala motricitat, 

vestuaris, sales polivalents, càrrega/descàrrega, etc...; 

• Un Casal de Joves, format per tres plantes, les quals contenen diversos usos 

orientats a activitats lúdiques. 
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El conjunt d’edificis està ordenat en 7 nivells diferents: 2 plantes soterrani, una planta 

baixa i fins a 4 plantes pis. Degut a la complexa orografia del solar la planta soterrani -1 

esdevé, en alguns punts un planta baixa real, convertint-se així en zona d’accés a alguns 

equipaments del recinte. 

 

La instal·lació donarà servei a les demandes dels usos anteriors, pel que fa a la 

producció calorífica i frigorífica derivada de les necessitats de calefacció, refrigeració i 

aigua calenta sanitària. 

 

Taula 2-1 Edificis i superfícies UA3 Guinardó. 

Edifici - Ús Superfície (m²) 

Aparcament 4.656,46 

Superfície comercial 2.005,41 

Mercat Municipal i Torre 2.541,95 

Centre d’Atenció Primària (CAP) 3.448,92 

Residència assistida amb Centre de Dia 
per a Gent Gran 5.460,89 

Casal de joves 1.087,02 

TOTAL 19.200,65 
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Figura 2-1 Plànol emplaçament de l’edifici d’equipaments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-2 Plànol de seccions i usos. 
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2.2.2 Anàlisis complex 

La instal·lació que forma part d’aquest projecte bàsic es divideix en diverses parts, més 

endavant es farà una descripció més exhaustiva de cadascuna d’elles: 

• Central de producció d’energia tèrmica: conjunt d’equips on es genera el fred, 

la calor i l’electricitat. 

• Xarxa de distribució: conjunt de canonades aïllades que distribueixen l’energia 

tèrmica des de la central de producció fins a les sub-estacions dels diferents 

usuaris. 

• Sub-estació: s’ubica el límit entre l’usuari i l’empresa gestora de la instal·lació 

de producció. Es realitza el bescanvi de calor i/o fred entre les xarxes de 

l’usuari i les xarxes de l’empresa gestora.  

• Central de producció d’energia elèctrica de socors: conjunt d’equips on es 

genera electricitat per cobrir les demandes elèctriques de socors. 

  

2.2.3 Prestacions a garantir 

Les prestacions a garantir per l’empresa que s’encarregui de la gestió i l’explotació de 

la central i la xarxa de distribució, són: 

• Servei de subministrament de calor per cobrir les necessitats de calefacció i 

aigua calenta sanitària (ACS). 

• Servei de subministrament de fred per cobrir les necessitats de refrigeració. 

• Servei de subministrament d’electricitat de socors per cobrir les necessitats 

d’electricitat de socors dels USUARIS; 

• Sistema de gestió energètica incloent la mesura i monitorització de la producció 

i consums tèrmics i elèctrics de la central. 
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2.3 CONSIDERACIONS DE TREBALL 

En aquest punt es recullen les hipòtesis de treball considerades per a realitzar el càlcul 

de la demanda energètica i de la solució tècnica considerada més òptima. A continuació 

es detallen les més importants: 

2.3.1 Consideració 1: Ús edificis / espais 

Tal com s’ha comentat anteriorment, els edificis als que s’ha de cobrir les demandes de 

fred i calor es troben ubicats dins d’un Complex d’equipaments. La següent taula mostra 

els edifici que formen aquest Complex. 

Taula 2-2 Edificis Complex d’equipaments del mercat del Guinardó. 

Edifici Ús 

PKG Aparcament 

SCO Superfície comercial 

MER Mercat Municipal i Torre 

CAP Centre d’Atenció Primària (CAP) 

RES Residència assistida amb Centre de Dia per a Gent Gran 

CJO Casal de joves 

2.3.2 Consideració 2: Horari de funcionament dels edificis 

Per tal de poder realitzar el càlcul de demandes tèrmiques dels diferents edificis, s’han 

establert uns horaris de funcionament tant de dies feiners com de caps de setmana, que 

són els que es mostren en la següent taula. 

 

Taula 2-3 Edificis i horaris de funcionament del Complex d’equipaments del mercat del 

Guinardó. 

Edifici Ús 
Horari  
Feiners 

Horari  
Dissabte 

Horari 
Diumenge 

PKG Aparcament 0-24 0-24 0-24 

SCO Superfície comercial 9-22 9-22- - 

MER Mercat municipal 8-14:30 8-14:30 - 

CAP Centre d’assistència 
primària 

8-21 - - 

RES Residència assistida i 
centre de dia per a 
gent gran 

0-24 0-24 0-24- 

CJO Casal de joves 8-22 8-22 8-22- 
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2.3.3 Consideració 3: Consums previstos en els edificis 

De tots els edificis (usuaris) comentats anteriorment l’aparcament no es té en compte 

per calcular la demanda general (de fred i de calor) ja que el consum d’aquest es mínim 

i, per tant, s’ha dissenyat un sistema d’equips partits per a cobrir la seva demanda.  

Respecte a la resta d’usuaris a continuació es detallen aquells als que el 

subministrament de fred i de calor s’utilitzarà per a cobrir les seves demandes de 

climatització: 

Taula 2-4 Edificis amb consum de climatització del Complex d’equipaments del mercat del 

Guinardó. 

Edifici Ús 

SCO Superfície comercial 

MER Mercat Municipal i Torre 

CJO Casal de joves 

 

En aquest altres usuaris, el fred i el calor subministrat s’utilitzarà per cobrir les seves 

demandes de climatització així com les seves demandes d’aigua calenta sanitària: 

Taula 2-5 Edificis amb consum de climatització i aigua calenta sanitària del Complex 

d’equipaments del mercat del Guinardó. 

 

Edifici Ús 

CAP Centre d’Atenció Primària (CAP) 

RES Residència assistida amb Centre de Dia per a Gent Gran 

 

2.3.4 Consideració 4: Connexió dels edificis a la central de producció d’energia 

Degut a l’estat d’execució de les obres del Complex, aquests usuaris necessitaran 

connectar-se a la central de producció en diferents moments. 

La taula adjunta mostra el moment en que els edificis obriran les seves portes, entraran 

en funcionament i per tant, necessitaran disposar de màquines de producció de fred i de 

calor, segons planificació facilitada per REGESA. 
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Taula 2-6 Edificis i data d’entrada en funcionament i data de connexió a la central dels 

edificis 

Edifici Ús Data entrada en funcionament edifici – 
Data de connexió a la central  

PKG Aparcament Juny 2012 

SCO Superfície comercial Juny 2012 

MER Mercat Municipal i Torre Juny 2012 

CAP Centre d’Atenció Primària (CAP) Juny 2013 

RES Residència assistida amb Centre 
de Dia per a Gent Gran 

Juny 2013 

CJO Casal de joves Juny 2013 

 

Per tal de donar subministrament de fred, de calor i d’electricitat el més aviat possible, 

s’haurà de realitzar la connexió dels edificis a la central de producció en dos moments, 

un pas entremig fixat al juny de l’any 2012 (estat provisional) i un pas final fixat pel 

juny del 2013 (estat final). 

 

2.3.5 Consideració 5: Climatologia de la zona 

Conjunt de dades climatològiques com temperatures màximes, mínimes i mitjanes 

mensuals, així com valors d’humitat relativa. Aquests valors s’han extret de: 

• Els graus-dia de calefacció i refrigeració de Catalunya. Resultats a nivell 

municipal. Editat per Institut Català d’Energia, any 2.003.  

 

2.3.6 Consideració 6: Calendari laboral 

Permet determinar les demandes diàries d’energia dels diferents usuaris. 

Taula 2-7 Edificis i data d’entrada en funcionament i data de connexió a la central dels 

edificis 

Mes Laborable Dissabtes Diumenges 

Gener 22 4 4 

Febrer 20 4 4 

Març 22 4 4 

Abril 21 4 4 

Maig 22 4 4 

Juny 21 4 4 
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Juliol 22 4 4 

Agost 22 4 4 

Setembre 21 4 4 

Octubre 22 4 4 

Novembre 21 4 4 

Desembre 22 4 4 
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2.4 POTÈNCIA I DEMANDA ENERGÈTICA 

En el document “Estudi de viabilitat tècnica i econòmica d’una instal·lació de producció 

d’energia per trigeneració al Complex d’equipaments del mercat del Guinardó de 

Barcelona” s’explica detalladament quines han estat les hipòtesis i quin ha estat el 

procediment per a realitzar el càlcul de les demandes energètiques de cada usuari així 

com del conjunt per tal de poder dimensionar la central de producció tèrmica. 

A continuació s’adjunten unes taules amb els valors de les potències i de les demandes a 

cobrir per la central de producció en cadascuna de les fases (provisional i final). 

 

Taula 0-1 Potència de fred i potència de calor del Complex mercat del Guinardó 

Edificis Data connexió a 
central 

Potència de fred 
(kW) 

Potència de calor 
(kW) 

Complex mercat del 
Guinardó 

Juny 2012 
Fase provisional 

401,00 155,00 

Complex mercat del 
Guinardó 

Juny 2013 
Fase final 

1.450,00 995,00 

 

La demanda energètica anual serà la demanda necessària per a cobrir la demanda de 

cadascun dels edificis. 

 

Taula 0-2 Demanda anual de fred i demanda anual de calor del Complex mercat del Guinardó 

Edificis Data connexió a 
central 

Demanda de fred 
(kWh) 

Demanda de calor 
(kWh) 

Complex mercat del 
Guinardó 

Juny 2012 
Fase provisional 

237.546,38 135.376,61 

Complex mercat del 
Guinardó 

Juny 2013 
Fase final 

945.392,98 1.260.276,00 

 

2.5 POTÈNCIA ELÈCTRICA DE SOCORS 

La següent taula mostra les potencies d’electricitat de socors de cadascun dels USUARIS 

de la Fase 1 – Estat provisional, la data de connexió serà al Juny del 2.012. Els valors 

d’aquestes potencies són els extrets del projecte executiu del Complex. 
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Taula 0-3 Potència d’electricitat de socors de la Fase 1 – Estat provisional del Complex 

d’equipaments del mercat del Guinardó 

Edifici Ús Potència elèctrica de socors  
(kW)  

PKG Aparcament 87,00 

SCO Superfície comercial 111,00 

MER Mercat Municipal i Torre  

 Mercat Municipal 43,67 

 Parades 62,10 

 Serveis comuns Mercat Municipal i Aparcament 43,64 

 

La següent taula mostra les potencies d’electricitat de socors de cadascun dels USUARIS 

de la Fase 2 – Estat final, la data de connexió serà al Juny del 2.013. Els valors 

d’aquestes potencies són els extrets del projecte executiu del Complex. 

 

Taula 0-4 Potència d’electricitat de socors de la Fase 2 – Estat final del Complex 

d’equipaments del mercat del Guinardó 

Edifici Ús Potència elèctrica de socors 
(kW)  

PKG Aparcament 87,00 

SCO Superfície comercial 111,00 

MER Mercat Municipal i Torre  

 Mercat Municipal 43,67 

 Parades 62,10 

 Serveis comuns Mercat Municipal i Aparcament 43,64 

CAP Centre d’Atenció Primària (CAP) 139,00 

RES Residència assistida amb Centre de Dia per a 
Gent Gran 

111,00 

CJO Casal de joves 69,00 
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2.6 NORMATIVA D’APLICACIÓ 

Normativa general 

• Codi Tècnic de l’edificació, (Reial Decret 314/2006, de 17 de març) i les seves 

modificacions. 

• Normes UNE d’obligat compliment. 

• Normes particulars de les companyies subministradores. 

• Ordenances reguladores vigents de l’Ajuntament de Barcelona. 

• Reial decret 486/1997, de 14 d’abril pel qual s’estableixen les disposicions 

mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 

 

Cogeneració i regim especial elèctric 

• El RD 616/2007, transposició de la directiva europea per la promoció de la 

eficiència energètica i la cogeneració.  

• Reial Decret 661/2007, de 25 de maig, pel qual es regula l’activitat de 

producció d’energia elèctrica en règim especial.  

• Ordre ITC/1673/2007, de 6 de juny, per la qual s’aprova el programa sobre 

condicions d’aplicació de la aportació de potència al sistema elèctric de 

determinats productors i consumidors associats que contribueixin a garantir la 

seguretat de subministrament elèctric. 

• Decisió de la Comissió Nacional de la Energía (CNE) del 21 de desembre 2006 per 

la qual s’estableixen valors de referència harmonitzats per la producció per 

separat d’electricitat i calor. 

 

Instal·lacions tèrmiques 

• RITE - Reglament d’instal·lacions tèrmiques als edificis. (Reial Decret 

1027/2007, de 20 de juliol). 

 

Gasos combustibles 

• Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos (R.D. 

219/2006 del 28 de juliol). 

• Reglament d’instal·lacions de gas en locals destinats a usos domèstics, 

col·lectius o comercials i els seus annexes (Real decret de 22 d’octubre de 1993. 

BOE nº 281 de 24 de novembre de 1993). 
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• Norma UNE 60601:2006. Sales de màquines i equips autònoms de generació de 

calor o fred o per cogeneració, que utilitzin combustibles gasosos. 

 

Electricitat 

• Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament 

Electrotècnic per Baixa Tensió.  

• Reial Decret 1110/2007, de 24 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament unificat 

de punts de mesura del sistema elèctric.  

• RD 3275/1982, del 12 de novembre, Reglamento sobre Condiciones Técnicas y 

Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, subestaciones y centros de 

transformación, RAT. 

 

Contra incendis i seguretat 

• Ordenança Reguladora de les Condicions de Protecció Contra Incendis del 2008. 

• Requeriments del TINSCI 

• Reglament de Seguretat Contra Incendis en els Establiments Industrials 



 

Ref: 3310           Pàgina: 18 I 84 

3 CAPÍTOL 2: FASE 1 – ESTAT PROVISIONAL 

3.1 DEFINICIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

La central de producció d’energia tèrmica i les xarxes de distribució inclouran els 

següents sistemes: 

• Sistema de producció i distribució de calor fins als punts frontera dels usuaris, 

per cobrir les necessitats de calefacció; 

• Sistema de producció i distribució de fred fins als punts frontera dels usuaris, 

per cobrir les necessitats de refrigeració;  

• Sistema i xarxa elèctrica per al subministrament de l’energia consumida pels 

equips de producció;  

• Qualsevol altre sistema convencional de suport de producció o acumulació 

d’energia tèrmica per garantir la cobertura de les necessitats energètiques 

requerides. 

 

La distribució de l’energia des de la central de producció fins als diferents usos i punts 

de consum es realitzarà mitjançant xarxes i circuits tancats d’aigua, que actuaran com a 

element portador de l’energia tèrmica. 

 

La central de producció d’energia elèctrica de socors inclourà els següents sistemes: 

• Sistema de producció d’electricitat fins als PUNTS FRONTERA D’ENERGIA 

ELÈCTRICA DE SOCORS dels USUARIS, per cobrir les necessitats d’electricitat de 

socors; 

• Qualsevol altre sistema necessari pel seu correcte funcionament. 
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3.2 DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA DELS ESPAIS 

3.2.1 Àmbit d’actuació 

L’espai reservat per a ubicar els equips provisionals de producció i distribució d’energia 

tèrmica es troba a l’exterior, a la planta soterrani -1.  

Els equips auxiliars i els equips de distribució (bombes, dipòsits d’acumulació, etc.) 

s’ubicaran al mateix espai. 

En els plànols adjunts es mostra la ubicació de la central de producció, el recorregut de 

la xarxa de distribució provisional i la ubicació de les sub-estacions dels usuaris (mercat 

i superfície comercial). 

 

3.2.2 Descripció dels espais 

3.2.2.1 Sales tècniques d’usuari 

Els usuaris disposaran, dins del seu edifici, d’unes sales tècniques on s’ubicarà la sub-

estació i en alguns casos els equips de bombeig. 

Aquesta sub-estació estarà formada pels equips de bescanvi de calor i/o fred, els equips 

de control i regulació i els equips de comptatge. 

 

3.2.2.2 Sala tècnica Grup Electrogen 

En els plànols adjunts es mostra la possible ubicació del Grup Electrogen (Central de 

producció d’energia elèctrica de socors) aquesta ubicació s’acabarà de definir en obra 

ja que s’ha de coordinar amb la resta d’instal·lacions de l’obra general. 

La CENTRAL DE PRODUCCIÓ ELÈCTRICA DE SOCORS s’ubicarà en una sala ubicada sota 

l’escala que hi ha al costat de la rampa de l’aparcament, veure ubicació en plànols 

adjunts. En aquesta sala s’ubicarà també el quadre de distribució de socors de del que 

es subministrarà electricitat de socors als diferents usuaris. El subministrament i la 

instal·lació del quadre de distribució d’electricitat de socors així com el cablejat per 

alimentar els diferents usuaris queda fora de l’abast d’aquest projecte. 

L’espai destinat a ubicar el grup electrogen estarà habilitat per a poder realitzar la 

instal·lació dels equips, disposant de l’obra civil, ferramentes, obertures i reixes de 

ventilació. 
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3.3 OBRA CIVIL I ESTRUCTURA 

A continuació és realitza una descripció general de l’obra civil i de les estructures 

necessàries per a la implantació dels equips. 

 

3.3.1 Ram de paleta 

Les ajudes de paleta seran necessàries per a l’obertura i tancament dels passos 

d’instal·lacions necessaris a paraments verticals. 

 

3.3.2 Estructures i suports metàl·lics 

Els grups de bombeig es recolzaran sobre una subestructura de perfils metàl·lics. Aquests 

perfils es recolzaran al terra de l’espai reservat respectant la continuïtat de la làmina 

impermeable del paviment, evitant foradar-la amb fixacions. 

 

Donada la situació característica de la sala on s‘ubicarà el grup electrogen, amb un forjat a 

cota inferior que la del carrer es vol facilitar la instal·lació i les tasques de manteniment. 

El grup electrogen es recolzarà sobre una estructura metàl·lica recolzada sobre el forjat de 

formigó. La mateixa estructura permetrà la situació de totes les instal·lacions de la sala del 

grup electrogen a nivell de carrer. Es situarà una relliga per al transit de persones i equips. 

 

3.3.3 Aïllament acústic màquines exteriors 

El soroll aeri de les màquines exteriors es minimitzarà realitzant un aïllament acústic 

amb parets de panell sandvitx. Aquests panells disposaran de les obertures necessàries 

per a les tasques de manteniment dels equips. 

S’aprofitarà l’aïllament acústic instal·lat en fase 1 – estat provisional per a realitzar el 

tancament acústic de les màquines convencionals de la fase 2 – estat final.  

 

3.3.4 Protecció passiva contra incendis 

Tota la instal·lació haurà de complir amb la normativa vigent pel que fa a la protecció 

passiva contra incendis. S’haurà de prestar especial atenció a: 
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• Els passos d’instal·lacions que travessin sectors d’incendi independents o locals 

de risc especial es segellaran amb els mitjans de protecció passiva contra 

incendis necessaris per complir amb la normativa vigent. 

• Els mitjans de segellat hauran de ser de la mateixa resistència al foc (EI) que 

l’exigit en els tancaments dels espais. 
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3.4 INSTAL·LACIÓ PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR 

3.4.1 Premisses tècniques 

La instal·lació es realitzarà d’acord amb les següents premisses tècniques: 

• La unió de la central de producció i xarxa de distribució de fred i calor amb la 

resta de la instal·lació es realitzarà mitjançant la sub-estació de cadascun dels 

usuaris. 

• En la present solució, el disseny i dimensionat dels equips de producció tant de 

la fase 1 (estat provisional) com de la fase 2 (esta final) venen condicionats pel 

fet que els equips de la fase 1 s’utilitzaran com a equips de producció 

convencional en fase 2. 

 

3.4.2 La planta i els seus components principals 

Les instal·lacions tèrmiques descrites en el present projecte es divideixen en tres part: 

• Central de producció: compren tots els equips per a la producció de fred i calor, 

amb els seus equips auxiliars.  

o circuit de producció de calor; 

o circuit de producció de fred; 

• Xarxes de distribució: El calor produït a la central es distribueix als diferents 

usuaris mitjançant la xarxa distribució formada pe canonades d’aigua calenta i 

freda. 

• Sub-estacions: Les sub-estacions d’usuari és el punt on es realitza el traspàs 

d’energia entre la producció i les instal·lacions interiors de distribució de cada 

usuari. 
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3.4.3  Circuit de producció de calor 

3.4.3.1 Bomba de calor (BC-1) 

La bomba de calor (BC-1) permet el funcionament en cicle de calor amb una potència de 

548 kW o en cicle de fred amb una potència de 465 kW. Com a productor de calor, pot 

escalfar l’aigua a una temperatura màxima de 50ºC. 

En aquesta fase la màquina funcionarà sempre en mode calor per a cobrir la demanda 

de calor dels usuaris, i s’ubicarà al intempèrie en l’espai reservat en el pati interior. 

 

3.4.3.2 Equips hidràulics del circuit de producció de calor 

La distribució de l’aigua funciona amb cabal variable en funció de la càrrega destinada a 

cada productor. 

Els principals elements del circuit són: 

• Equip de circulació (B2), format per dues bombes circuladores en paral·lel amb 

funcionament alternat en cas d’averia o manteniment de l’altre bomba. 

Aquestes bombes estan situades al retorn de la bomba de calor (funcionament 

en impulsió cap a la màquina, i no pas en aspiració de sortida) per evitar que en 

cas d’avaria la màquina funcioni en buit. 

• El vas d’inèrcia (DIC) de 1.000L permet l’esmortiment de les arrancades i les 

parades del sistema. 

 

3.4.4 Circuit de producció de fred 

3.4.4.1 Refredadora aire/aigua (REF-1) 

La planta refredadora aire/aigua (REF-1) amb un potència de 647 kW permet la 

producció convencional de fred per comprensió mecànica. 

La refredadora es situarà al intempèrie en el mateix espai que la bomba de calor. 

 

3.4.4.2 Equips hidràulics del circuit de producció de fred 

La distribució de l’aigua funciona amb cabal variable en funció de la càrrega destinada a 

cada productor. 
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Els principals elements del circuit són: 

• Equips de circulació (B3), formats per dues bombes circuladores en paral·lel 

amb funcionament alternat en cas d’averia o manteniment d’alguna de les 

bombes. Aquestes bombes estan situades al retorn de la planta refredadora 

(funcionament en impulsió cap a la màquina, i no pas en aspiració de sortida) 

per evitar que la màquina funcioni en buit. 

• El vas d’inèrcia (DIF) de 1.000 L permet l’esmortiment de les arrancades i les 

parades del sistema. 

 

3.4.5 Descripció de les instal·lacions hidràuliques 

3.4.5.1 Canonades 

Les canonades seran d’acer negre amb unió per soldadadura, de diàmetre especificat en 

l’esquema hidràulic. S’aïllaran amb coquilles d’escumes elastomèriques amb el gruix 

indicat al RITE per tal de minimitzar les pèrdues calorífiques. Als trams exteriors es 

protegirà l’aïllament amb un recobriment d’alumini. 

3.4.5.2 Elements de bombeig 

Cada bomba circuladora anirà equipada amb vàlvules de tall a entrada i sortida, filtre, 

maneguets antivibradors, manòmetre i vàlvula antiretorn. 

 

3.4.5.3 Vasos d’expansió 

Es disposarà d’un vas d’expansió (VEC1 i VEF1) per absorbir els canvis de volum de la 

xarxa de canonades que es puguin produir quan la instal·lació estigui en períodes 

transitoris amb un funcionament en circuït tancat de la vàlvula de tres vies. 

 

3.4.5.4 Elements de purga, omplerta i buidat 

La instal·lació disposarà dels següents elements: 

• Purgadors manuals situats en les parts altes de la instal·lació; 

• Sistema d’omplerta manual amb aigua tractada segons especificacions del RITE; 
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• Vàlvules de buidat en cada una de les parts baixes de la instal·lació. La 

canonada de buidat es conduirà fins un desaigua i ha de permetre veure el pas 

de l’aigua en algun punt del seu recorregut. 

3.4.5.5 Elements de comptatge 

La instal·lació disposarà de comptadors de calories per a la gestió de la producció i 

consums d’energia calorífica.  

 

3.4.6 Control i regulació de les instal·lacions tèrmiques 

3.4.6.1 Operació i funcionament de les instal·lacions tèrmiques 

Les tasques a realitzar pel sistema són: 

• Monotorizació de la instal·lació amb les sondes de temperatura, pressió, flux, 

etc.; 

• Regulació dels variadors de freqüència de les bombes circuladores per adaptar 

el cabal de fluid a cada un dels circuit en funció de les temperatures de 

consigna de la impulsió, del retorn i les pressions; 

• Regulació de la potència a entregar a cada un dels consumidors mitjançant 

vàlvules de 2 vies, de 3 vies o per la bomba; 

• Regular la potència tèrmica a aportar per part de cada un dels generadors en 

funció de la demanda tèrmica de la instal·lació; 

• Arrencada de cada un dels equips generadors en funció de la planificació horària 

i de funcionament per minimitzar les arrancades i maximitzar el rendiment; 

• Recollida i transmissió dels estats de funcionament i les alarmes de la 

instal·lació. 

 

3.4.6.2 Elements de la instal·lació 

La instal·lació de control i regulació de la central de producció de fred i de calor està 

formada pels següents elements: 

• Central de control, on es visualitzen de manera gràfica els valors de 

funcionament de la instal·lació i es permet actuar sobre els elements d’aquesta 

que estiguin monitoritzats. 
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• Armaris de control distribuït amb els PLC, autòmats i elements de comunicació 

per tal de realitzar la regulació dels elements de camp la instal·lació. 

• Elements de camp de control i regulació sondes de temperatura, sondes de 

pressió i pressió diferencial, interruptors de flux vàlvules de 2 i 3 vies, senyal 

per a variadors de freqüència, contactors...  

• Elements de comptatge, i comptadors de calories. 

• Màquines amb regulació pròpia com les refredadores. Aquest control s’integrarà 

al de la resta de la central. 
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3.5 XARXA DE DISTRIBUCIÓ DE FRED I CALOR  

3.5.1 Premisses tècniques 

La instal·lació es realitzarà d’acord amb les següents premisses tècniques: 

• Caldrà realitzar previsions per a la unió de la xarxa provisional amb la futura 

xarxa de fase 2. 

• La xarxa de distribució de fred i calor es sobredimensionarà de manera que 

pugui assumir increments en les demandes d’energia derivades d’una 

modificació en els supòsits de funcionament dels usuaris o degut a un canvi d’ús 

d’algun dels espais. 

 

3.5.2 Descripció de la instal·lació 

3.5.2.1 Elements hidràulics de distribució 

Els equips hidràulics per a la distribució de calor i fred estan formats per:  

• Bombes amb variadors de freqüència (B1 i B6) que permeten adaptar el cabal a 

les característiques del circuit.  

• Canonades de distribució amb aïllament: Les canonades destinades a la 

distribució de l’aigua seran d’acer, de diàmetre especificat en l’esquema 

hidràulic i s’aïllaran amb coquilles de llana de vidre amb el gruix indicat al RITE 

per tal de minimitzar les pèrdues calorífiques. Als trams exteriors es protegirà 

l’aïllament amb un recobriment d’alumini. 

 

3.5.2.2 Funcionament de la distribució de calor i fred 

El funcionament de les bombes estarà condicionat per tal de minimitzar el volum 

d’aigua bombejat. El circuit funcionarà en cabal variable regulant el cabal necessari per 

mantenir el salt tèrmic de la instal·lació entre 90-60ºC en el cas de calor i 5,5-14ºC en el 

cas del fred. Els col·lectors d’impulsió i retorn estaran units per tal d’ajustar 

hidràulicament els cabals de la producció i de la distribució. 
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3.6 SUB-ESTACIONS DE CALOR I FRED 

3.6.1 Premisses tècniques 

La instal·lació es realitzarà d’acord amb les següents premisses tècniques: 

• Els elements hidràulics de les sub-estacions de fred i calor es 

sobredimensionaran de manera que pugui assumir increments en les demandes 

d’energia derivades d’una modificació en els supòsits de funcionament dels 

usuaris. 

• Les potències de fred i de calor considerades en els bescanviadors de les sub-

estacions es resumeixen en la següent taula: 

Taula 3-1 Potència fred i calor bescanviadors sub-estacions 

Edifici Ús 
Potència de fred  

(kW) 
Potència de calor  

(kW) 

SCO Superfície comercial 250 100 

MER Mercat Municipal i Torre 250 100 

 

3.6.2 Descripció de la instal·lació 

Els punts frontera estableixen el límit de la propietat i responsabilitat entre l’empresa 

encarregada de la gestió i l’explotació de la instal·lació i cadascun dels usuaris; aquests 

punts frontera es situaran en unes sales tècniques on s’ubicaran tots els equips 

necessaris pel subministrament de l’energia tèrmica (Sub-estació de calor i/o fred) als 

usuaris.  

La sub-estació és el punt de la instal·lació on es realitza el bescanvi tèrmic entre la 

instal·lació interior del usuari (circuit secundari) i la xarxa de distribució (circuit 

primari). Cada usuari disposarà d’una sala tècnica, dins del seu edifici, on s’ubicaran els 

equips i elements de la sub-estació.  

El cost de les sub-estacions anirà a càrrec de l’entitat contractant, tot i que l’empresa 

encarregada de la gestió haurà de realitzar el subministrament i la instal·lació 

d’aquestes, així com connectar-les a la instal·lació de distribució de l’edifici. 

 

3.6.3 Elements de la sub-estació 

La sub-estació està formada pels següents elements : 
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• Al circuit de distribució es troba la regulació de la potència cedida per part de 

la instal·lació de producció mitjançant una vàlvula de dues vies proporcional. 

Aquesta part de la instal·lació també disposa dels elements de tall i equilibrat 

hidràulic. 

• Bescanviador de calor que permet la transferència de calor mantenint els 

circuits hidràulicament independents. 

• Elements de mesura situats al circuit de l’usuari permeten el comptatge de 

l’energia transferida. 

• Elements hidràulics formats per filtres, vàlvules de tall, vàlvules d’equilibrat 

dinàmic, etc. 

 

3.6.4 Funcionament de la sub-estació 

Les sondes de temperatura situades al circuit de l’usuari mesuren les temperatures 

d’entrada i sortida del bescanviador. A partir d’aquesta lectura s’obra o es tanca la 

vàlvula de dues vies situada al primari de la distribució permetent l’entrega de potencia 

cap al bescanviador. 

 

CALOR FRED 

                 Central               Usuari 

 
 

Central               Usuari 

 

 

Figura 3-1 Temperatures de funcionament 

≥50ºC 

≤39ºC 

≤45ºC 

≤34º

≤5,5ºC 

≥14ºC 

≥7ºC 

≥15,5ºC 
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3.7 INSTAL·LACIÓ PRODUCCIÓ ELECTRICITAT DE SOCORS EN BAIXA TENSIÓ 

3.7.1 Premisses tècniques 

La instal·lació es realitzarà d’acord amb les següents premisses tècniques: 

• Es parteix de la hipòtesis que en el moment d’instal·lar l’equip generador, fase 

1 – estat provisional, es disposarà de l’espai definitiu per a ubicar-lo. 

• En la present solució, l’equip generador d’electricitat instal·lat en fase 1 – estat 

provisional està dimensionat per cobrir les demandes elèctriques de socors de 

tots els usuaris. 

• Els serveis auxiliars d’aquest grup electrogen rebran l’alimentació elèctrica des 

del quadre provisional de la central de producció d’energia tèrmica.  

 

3.7.2 Descripció de les instal·lacions de potència 

La instal·lació de producció d’electricitat per a cobrir les demandes d’energia elèctrica 

de socors es realitzarà mitjançant un grup electrogen (Central de producció d’energia 

elèctrica de socors) independent de la Central de producció d’energia tèrmica. 

En grup electrogen (GE) dimensionat en la present solució és de 700 kVA, aquest està 

dimensionat per cobrir la demanda elèctrica de socors de tots els usuaris, agafant com a 

punt de referència la potencia de socors dimensionada en el projecte executiu del 

Complex. 

Del grup electrogen haurà de sortir una alimentació elèctrica que anirà a parar al 

quadre de distribució de socors, el qual es preveu ubicar-lo en la mateixa sala que el 

grup electrogen, tal i com s’indica en la documentació gràfica adjunta. 

La construcció i/o instal·lació de la xarxa de distribució d’energia elèctrica de socors 

fins als punts frontera així com els comptadors per a cada usuari, no forma part de 

l’objecte d’aquest projecte, doncs seran executades per l’empresa constructora de 

l’obra principal del Complex.  

 

3.7.3 Descripció de les instal·lacions auxiliars 

Els serveis auxiliars del grup electrogen necessiten d’alimentació elèctrica externa de 

manera continuada. Amb aquesta finalitat es facilitarà una línia elèctrica des del quadre 



 

Ref: 3310           Pàgina: 31 I 84 

provisional de la central d’energia tèrmica. Els diferents consums auxiliars a mantenir 

són: resistències de pre - escalfament de l’aigua del motor, bateries d’arrencada, 

sistema de control, enllumenat i preses de corrent de la sala. 

La sala on s’ubicarà el grup electrogen ha d’estar ventilada per a poder realitzar l’ 

aportació de l’aire de combustió del motor i per a eliminar el calor residual. Aquesta 

ventilació es realitzarà amb reixes d’aportació i extracció a la façana de la sala segons:  

• L’aportació es realitzarà directament per la part inferior de la sala.  

• L’extracció es realitzarà amb un plénum de descàrrega entre el radiador del 

grup i la sortida per la part superior.  

Cada reixa disposarà d’un silenciador per minimitzar el soroll a l’exterior de la sala. 

 

3.7.4 Descripció del sistema de comunicació i ordre de marxa 

El grup electrogen haurà de posar-se en marxa i donar servei en cas que qualsevol dels 

usuaris de la xarxa demandi de subministrament elèctric de socors. Cada un dels 

sistemes de commutació dels usuaris ha de permetre l’emissió de les ordres d’arrencada 

i parada dirigides al quadre de control del grup.  

 

A tal efecte, caldrà una instal·lació de cablejat de maniobra i comunicacions adient 

entre cada usuari i la central d’energia elèctrica de socors. 
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3.8 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA EN BAIXA TENSIÓ 

3.8.1 Premisses tècniques 

La instal·lació es realitzarà d’acord amb les següents premisses tècniques: 

• L’energia elèctrica consumida serà a baixa tensió, en forma de corrent alterna 

trifàsica a 400/230 V, 50 Hz. 

• La companyia subministradora és el grup GRUP F.E.C.S.A. – E.N.D.E.S.A. 

 

3.8.2 Descripció general de la instal·lació 

La línea elèctrica de la central provisional permet l’alimentació elèctrica dels equips de 

producció de fred i calor de la central de fase 1 (estat provisional). 

 

3.8.3 Escomesa i comptatge 

La instal·lació en fase 1 requereix d’una escomesa elèctrica de 437 kW. La connexió 

amb companyia es realitzarà a la xarxa de baixa tensió.  

 

3.8.4 Conductors i canalitzacions 

La instal·lació està ubicada en un local de pública concurrència i els conductors han de 

complir ho especificat a la ITC-BT-28. La distribució de corrent s’ha previst realitzar-la 

amb conductors de 0,6/1 KV o de 450/750 V.  

Els conductors amb característiques equivalents a les de la norma UNE 21.123 parts 4 o 

5; o la norma UNE 21.1002 (segons la tensió assignada del conductor), compleixen amb 

aquesta prescripció. 

Els conductors utilitzats seran del tipus: 

• RZ1-K de 0,6/1 KV de baixa emissió de fums i lliure d’halògens. Aquests 

conductors seran flexibles de coure, no propagadors del incendi i amb emissió 

de fums i opacitat reduïda; 

• ES07Z-K de 450/750 V de baixa emissió de fums i lliure d’halògens. Aquests 

conductors seran flexibles de coure, no propagadors del incendi i amb emissió 

de fums i opacitat reduïda. 
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3.8.5 Dispositius de comandament i protecció 

La instal·lació elèctrica de baixa tensió està formada per un quadre (Quadre 

provisional), que estarà ubicat a la intempèrie, dins el recinte d’instal·lacions de 

producció.  

El quadre complirà els requeriments de la ITC-BT-17 del REBT (reglament Electrotècnic 

de Baixa Tensió) corresponent als dispositius d’enllaç i dispositius generals de 

comandament i protecció. 

Aquesta instal·lació allotja els dispositius de protecció de les diferents línies i màquines 

elèctriques de la instal·lació. De la mateixa manera els interruptors i disjuntors 

incorporen els elements de control necessaris per a la operació de les diferents 

maniobres elèctriques. 

El quadre on estaran ubicats els dispositius generals de comandament i protecció 

estaran construïts seguint les especificacions de les normes UNE 20.451 i UNE-EN 60.439-

3 amb un grau de protecció mínim IP55 i IK10. 

El quadre estarà format pels següents elements: 

• Quadres de protecció; 

• Interruptors de comandament i protecció; 

• Elements auxiliars dels interruptors; 

• Comptadors d’energia; 

• Protecció contra sobretensions; 

• Protecció contra sobreintensitats; 

• Protecció contra contactes directes i indirectes; 

• Variadors de freqüència; 

 

3.8.6 Subministrament d’alimentació ininterrompuda (SAI) 

Es preveu un Subministrament d’Alimentació Ininterrompuda (SAI) per a l’alimentació 

dels consums crítics. Aquests consums disposaran de l’alimentació elèctrica davant de 

qualsevol alteració del servei (tall o mala qualitat).  

En aquest cas, les carregues ha alimentar seran: 

• Sistemes de control i gestió; 
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• Sistemes de maniobra i commutació elèctrica; 

• Sistemes de seguretat. 

 

3.8.7 Instal·lació de la xarxa de terres 

3.8.7.1 Descripció de la instal·lació 

La central provisional disposarà de les xarxes de posada a terra i equipotencialitat 

corresponents a: 

• Conductor de protecció del sistema TT; 

• La posada a terra de la instal·lació es realitzarà connectant-se a la xarxa de 

terres general de l’edifici, en el punt més pròxim al recinte d’instal·lacions, i 

mitjançant els ponts de seccionament i elements de connexió normatius. 

 

3.8.7.2 Connexió a terra de la instal·lació 

Les xarxes de terres de la generació han de ser independent respecte qualsevol altre 

xarxa de terres (baixa tensió, parallamps, megafonia ...) considerant que son 

independents quan el corrent màxim entre ells no és superior a 50V. Això es farà segons 

les indicacions de la ITC-BT-18 del REBT. 
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3.9 INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA 

3.9.1 Premisses tècniques del projecte 

La instal·lació es realitzarà d’acord amb les següents premisses tècniques: 

• La instal·lació de fontaneria proveirà d’aigua de xarxa als diferents serveis de la 

central, tant per als circuits tancats com per als serveis interns de la central. 

• Els sistemes de tractament d’aigua instal·lats en aquesta primera fase seran 

desmuntant i aprofitats en la segona fase. 

 

3.9.2 Descripció general de la instal·lació 

La instal·lació de fontaneria abastirà d’aigua en diferents nivells de qualitat o 

tractament per als següents usos de l’edifici: 

• Qualitat sanitària d’aigua de xarxa: Usos de neteja i servei de la central. 

• Aigua tractada: Omplerta dels circuits tancats de fred i calor. 

 

3.9.2.1 Escomesa i comptador 

La instal·lació d’aigua de fontaneria s’iniciarà a l’escomesa d’aigua procedent de la 

xarxa d’abastament públic.  

Des d’aquest punt es preveurà el recorregut fins al recinte d’instal·lacions, on es situarà 

el col·lector de distribució. 

 

3.9.2.2 Canonades 

Les canonades utilitzades per a aquesta finalitat seran de materials plàstics amb 

aïllaments tèrmic en els trams on puguin produir-se condensacions o ha on una font de 

calor pugui escalfar l’aigua a més de 20 ºC. 

 

3.9.2.3 Tractament de l’aigua 

La instal·lació disposa de diferents sistemes de tractament d’aigua. En l’esquema de 

principi que hi ha als plànols adjunts es mostra la ubicació dels diferents sistemes de 

tractament. 
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• Tractament general: tota l’aigua de la instal·lació es sotmetrà a una 

descalcificació per baixar la duresa. 

• Tractament d’aigua de circuits tancats: es realitzarà un tractament de l’aigua 

destinada a la xarxa l’alimentació dels circuits tancats de climatització. 

Incorporarà un sistema d’adició de producte anti-incrustant i anti-corrosiu.  

• Manteniment de la qualitat de l’aigua a cada un dels circuits mitjançant un 

tractament en continu format per un dosificador d’arrastre per l’addició de 

producte i un filtre per la eliminació de material circulant. 
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3.10 INSTAL·LACIÓ DE CONTROL I GESTIÓ 

3.10.1 Premisses tècniques del projecte 

La instal·lació es realitzarà d’acord amb les següents premisses tècniques: 

• La instal·lació ha de permetre una gestió unificada de tots els sistemes presents 

a la instal·lació des d’un sol entorn gràfic. 

• El sistema de control i gestió instal·lat en aquesta fase s’aprofitarà en la 

següent fase ampliant amb tots aquells elements que sigui necessari pel seu 

correcte funcionament. 

 

3.10.2 Sistemes de gestió tècnica (SGT) 

3.10.2.1 Estructura del sistema 

El SGT permetrà la supervisió i control del conjunt d’equips de la instal·lació, adaptant 

el funcionament de les instal·lacions a les necessitats amb el mínim cost i obtenint 

informació objectiva i instantània de les instal·lacions, gestionar les alarmes de la 

instal·lació i registrar històricament les dades de les variables. 

El sistema optimitza el funcionament de les instal·lacions estalviant en consums 

d’energia i en costos de conducció i manteniment. 

Tot això es pot supervisar des d’un centre de control, d’una manera gràfica i a la vegada 

connectat a la xarxa ethernet o Internet. 

 

3.10.2.2 Software de gestió tècnica 

El supervisor és una interface gràfica en temps real per accedir al sistema de gestió dels 

edificis. Permet al usuari monitoritzar el conjunt d’elements de la instal·lació. El 

supervisor pot funcionar de forma remota des de qualsevol accés a internet. 

Característiques: 

• Control i monitorització complert del SGT des de pantalles gràfiques en el lloc 

de supervisió o des del navegador d’Internet. 

• Completa gestió de les alarmes amb retransmissió i registre. 

• Registre programat dels controladors de dades. Presentació de dades actuals o 

registrades en gràfics multitraça. 
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• Gestió múltiple d’horaris de controladors. 

• Autoaprenentatge de xarxes locals. 

 

3.10.3 Integració dels sistemes autònoms de l’edifici 

El sistema de gestió tècnica ha de permetre la integració dels següents sistemes: 

• Sistema de control i regulació de la producció i distribució de fred i calor. 

• Integració de les dades recollides pel sistema de monitorització i comptatge de 

les sub-estacions de transferència de fred i calor.  

• En la mesura del possible, entre els sistemes de gestió dels diferents usuaris i el 

de la central de producció es compartirà informació referent a paràmetres de 

funcionament, alarmes, programes de funcionament o necessitats de producció. 

Amb aquesta actuació s’optimitzarà la producció d’energia, augmentant 

l’eficiència del sistema.  
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3.11 INSTAL·LACIONS COMPLEMENTARIES 

3.11.1 Àmbit d’actuació 

L’espai destinat a la ubicació dels equips necessaris per la central de producció serà 

equipat amb les instal·lacions necessàries per al seu correcta ús i funcionament. 

Aquestes instal·lacions i elements de seguretat formaran part de les actuacions de la 

central.  

3.11.2 Descripció de les instal·lacions 

3.11.2.1 Instal·lacions de sanejament 

La instal·lació de sanejament del recinte de la central provisional es realitzarà durant 

l’execució de l’obra general, per tal de fer-ho coincidir amb la formació de pendents. 

Aquesta instal·lació de sanejament permetrà el buidat de les instal·lacions hidràuliques, 

i el rebuig de les instal·lacions de tractament d’aigua. 

 

3.11.2.2 Instal·lació d’enllumenat 

S’instal·laran els equips d’enllumenat necessaris segons:  

• Sales tècniques i zones exteriors: pantalles estanques de fluorescència; 

• Enllumenat d’emergències: amb fluorescència. 

 

3.11.2.3 Instal·lacions de protecció d’incendis 

La instal·lació disposarà dels elements d’extinció i detecció d’incendis necessaris, 

entre ells: 

• Extintor de pols polivalent (ABC) d’eficàcia mínima 21A-113B; 

• Extintor de neu carbònica (CO2) en els recintes elèctrics i en les proximitats dels 

quadres; 

• Mitjans de senyalització de les vies d’evacuació. 

 

3.11.2.4 Instal·lacions de senyals febles 

La instal·lació disposarà de les instal·lacions de comunicació següents: 

• Xarxa de dades per permetre la interconnexió entre els diferents equips amb 

connexió tipus RJ-45 de categoria 6 UTP i cablejat en fibra òptica. 

• Línies de telefonia per donar servei de telefonia o per connexió a Internet.  
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4 CAPÍTOL 3: FASE 2 – ESTAT FINAL 

4.1 DEFINICIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

La central de producció d’energia tèrmica i les xarxes de distribució inclouran els 

següents sistemes: 

• Sistema de producció i distribució de calor fins als punts frontera dels usuaris, 

per cobrir les necessitats de calefacció i Aigua Calenta Sanitària (ACS); 

• Sistema de producció i distribució de fred fins als punts frontera dels usuaris, 

per cobrir les necessitats de refrigeració; 

• Reubicació dels equips utilitzats en la Fase 1 – Estat Provisional; 

• Sistema de subministrament de combustible per a la planta de trigeneració; 

• Sistema de gestió energètica incloent la mesura i monitorització de la 

producció, consums de gas, consums d’aigua, consums tèrmics i elèctrics i 

estalvi d’emissions de CO2 de la planta de trigeneració; 

• Qualsevol altre sistema convencional de suport de producció o acumulació 

d’energia tèrmica per garantir la cobertura de les necessitats energètiques 

requerides; 

• Sistema i xarxa elèctrica per al subministrament i evacuació de l’energia 

consumida i produïda per la planta de trigeneració. 

 

Un cop els usuaris i la central de producció estiguin en funcionament, la producció 

d’energia tèrmica es basarà en la producció de fred i de calor, mitjançant els sistemes 

de cogeneració i absorció, completats amb els sistemes convencionals provinents de la 

fase 1. 

 

La distribució de l’energia des de la central de producció fins als diferents usos i punts 

de consum es realitzarà mitjançant xarxes i circuits tancats d’aigua, que actuaran com a 

element portador de l’energia tèrmica. 

 

La central de producció d’energia elèctrica de socors inclourà els següents sistemes: 

• Sistema de producció d’electricitat fins als PUNTS FRONTERA D’ENERGIA 

ELÈCTRICA DE SOCORS dels USUARIS, per cobrir les necessitats d’electricitat de 

socors; 

• Qualsevol altre sistema necessari pel seu correcte funcionament. 
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4.2 DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA DELS ESPAIS 

4.2.1 Àmbit d’actuació 

L’espai reservat per a ubicar la central de producció de calor i fred es troba a la planta 

coberta de la residència assistida i centre de dia per a gent gran (planta quarta). 

Els equips auxiliars i els equips de distribució (bombes, dipòsits d’acumulació, etc.) 

s’ubicaran a la mateixa planta coberta. 

En els plànols adjunts es mostra la ubicació de la central de producció, el recorregut de 

la xarxa de distribució final i la ubicació de les sub-estacions dels usuaris. 

 

4.2.2 Descripció dels espais 

4.2.2.1 Sales de Planta Coberta 

La construcció de les sales per ubicar els equips de producció i seus els equips auxiliars 

(bombes, dipòsits, quadres elèctrics, etc.) de la instal·lació de producció de fred i de 

calor a la planta coberta de la residència, queda englobada dins la construcció de l’obra 

general de l’edifici, i no forma part d’aquest projecte bàsic. 

Les sales de les que es disposarà per ubicar aquests equips són: 

• Sala de bombes; 

• Sala de control; 

• Sala de baixa tensió. 

Veure ubicació dimensions d’aquestes en plànols adjunts. 

Aquestes sales estaran formades per: 

• Tancaments exteriors i cobertes; 

• Divisions interiors; 

• Paviments interiors, formació de pendents i elements de recollida d’aigües. 

 

4.2.2.2 Armaris de comptadors i muntants  

Els comptadors dels diferents subministres (electricitat, aigua i gas) estaran ubicats en 

llocs de fàcil, accés per a les companyies subministradores. Aquests comptadors es 

situaran dins d’armaris seguint les indicacions de companyia. Els armaris disposaran de 

pany de companyia i portes d’aspecte similar a les de la resta d’usuaris de l’edifici. 
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Els passos verticals per als muntants de les escomeses i per a la resta de conduccions de 

la instal·lació de producció es realitzaran necessariament de manera simultània que 

l’obra general i hauran d’estar coordinats amb les tasques d’obra i instal·lacions de 

l’edifici. 

 

4.2.2.3 Sales dels centres de transformació 

En els plànols adjunts es mostra la possible ubicació de l’estació transformadora, 

aquesta ubicació s’acabarà de definir en obra ja que s’ha de coordinar amb la resta 

d’instal·lacions de l’obra general. 

L’espai destinat a ubicar el centre de transformació estarà habilitat per a poder 

realitzar la instal·lació dels equips, disposant de l’obra civil, ferramentes, mitjans de 

ventilació natural i passos de cables per a permetre tant la connexió amb la xarxa de 

companyia en Mitja Tensió com la connexió amb les instal·lacions interiors en Baixa 

Tensió. 

 

4.2.2.4 Sales tècniques d’usuari 

Els usuaris disposaran, dins del seu edifici, d’unes sales tècniques on s’ubicarà la sub-

estació i en alguns casos els equips de bombeig. 

Aquesta sub-estació estarà formada pels equips de bescanvi de calor i/o fred, els equips 

de control i regulació i els equips de comptatge. 

 

4.2.2.5 Sala tècnica Grup Electrogen 

En els plànols adjunts es mostra la possible ubicació del Grup Electrogen (Central de 

producció d’energia elèctrica de socors) aquesta ubicació s’acabarà de definir en obra 

ja que s’ha de coordinar amb la resta d’instal·lacions de l’obra general. 

La CENTRAL DE PRODUCCIÓ ELÈCTRICA DE SOCORS s’ubicarà en una sala ubicada sota 

l’escala que hi ha al costat de la rampa de l’aparcament, veure ubicació en plànols 

adjunts. En aquesta sala s’ubicarà també el quadre de distribució de socors de del que 

es subministrarà electricitat de socors als diferents usuaris. El subministrament i la 

instal·lació del quadre de distribució d’electricitat de socors així com el cablejat per 

alimentar els diferents usuaris queda fora de l’abast d’aquest projecte. 
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L’espai destinat a ubicar el grup electrogen estarà habilitat per a poder realitzar la 

instal·lació dels equips, disposant de l’obra civil, ferramentes, obertures i reixes de 

ventilació. 
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4.3 OBRA CIVIL I ESTRUCTURA 

A continuació és realitza una descripció general de l’obra civil i l’estructura a realitzar 

en la fase final. 

 

4.3.1 Ram de paleta 

Les ajudes de paleta seran necessàries per l’obertura i tancament dels passos 

d’instal·lacions necessaris a paraments verticals. 

 

4.3.2 Estructures i suports metàl·lics 

Els grups de bombeig es recolzaran sobre una subestructura de perfils metàl·lics. Aquests 

perfils es recolzaran al terra de la sala respectant la continuïtat de la làmina impermeable 

del paviment, evitant foradar-la amb fixacions. 

El pas de les canonades de la central de producció per la planta coberta, tant de la part 

de producció com de la de distribució, es realitzarà de manera ordenada amb una 

estructura tipus Rack. Aquesta estructura, estarà formada per pòrtics metàl·lics fixats al 

terra de la planta coberta. 

S’aprofitarà aquesta estructura tipus Rack per a integrar la resta d’instal·lacions que 

passen per la coberta (canonades de distribució de fred i de calor dels usuaris, 

canonades d’aigua, conductes de ventilació, etc). S’haurà de coordinar amb l’obra 

general l’execució d’aquest Rack i la distribució de les canonades i conductes per ell. 

En els plànols adjunts es mostra una possible distribució de canonades i conductes però 

aquesta haurà de ser revisada i definida durant l’execució de les obres. 

 

4.3.3 Bancades de formigó 

Els equips de producció de fred i calor es situaran sobre bancades de formigó per tal de 

repartir el pes al llarg de la llosa de la planta coberta. Aquestes bancades permetran, 

tant el seu emplaçament definitiu, com el desplaçament de certs equips per tasques de 

manteniment. 

Alternativament, certs equips poden recolzar-se sobre perfils metàl·lics. 
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4.3.4 Aïllament acústic de les màquines exteriors 

El soroll aeri de la planta refredadora i e la bomba de calor es minimitzarà realitzant un 

aïllament acústic amb parets de panell sandwitch. Aquests panells disposaran de les 

obertures necessàries per a les tasques de manteniment dels equips. 

S’aprofitarà l’aïllament acústic instal·lat en fase 1 – estat provisional per a realitzar el 

tancament acústic de les màquines convencionals de la fase 2 – estat final.  

 

4.3.5 Tancaments exteriors amb panell acústic 

Donades les característiques de la planta d’absorció de fums, primer es situarà a 

l’emplaçament definitiu i posteriorment es col·locaran els tancaments per a protegir-la 

de la intempèrie. Els paraments es realitzaran amb panell acústic tipus sandwitch tant a 

les parets com al sostre. Aquest panell disposarà d’obertures per al manteniment, i 

haurà de ser desmuntable per a facilitar les tasques de manteniment en el cas d’haver 

de realitzar una gran reparació. 

 

4.3.6 Condicionants estructurals i d’espais 

Al realitzar el projecte de càlcul de l’estructura de l’edifici i de la planta coberta de la 

residència on s’ha d’ubicar la central de producció, es va tenir en compte l’estimació 

d’un pes pels equips a instal·lar.  

Els equips proposats hauran de ser compatibles amb les càrregues estructurals previstes 

al projecte arquitectònic del complex d’equipaments del Mercat del Guinardó. Tal com 

es mostra en els plànols adjunts la resistència del forjat de coberta és de 7,0 kN/m² 

repartits d ela següent manera: sobrecàrrega de neu 1,0 kN/m², càrregues permanents 

3,0 kN/m² i sobrecàrrega d’ús 3,0 kN/m². 

 

4.3.7 Protecció passiva contra incendis 

Tota la instal·lació haurà de complir amb la normativa vigent pel que fa a la protecció 

passiva contra incendis. S’haurà de prestar especial atenció a: 

• Els passos d’instal·lacions que travessin sectors d’incendi independents o locals 

de risc especial es segellaran amb els mitjans de protecció passiva contra 

incendis necessaris per complir amb la normativa vigent. 
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• Els mitjans de segellat hauran de ser de la mateixa resistència al foc (EI) que 

l’exigit en els tancaments dels espais. 

• Es farà especial atenció amb els passos de les sales de baixa tensió de la planta 

coberta, els centres de transformació (CT) de planta soterrani i tots els passos 

verticals d’instal·lacions. 
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4.4 INSTAL·LACIÓ PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR 

4.4.1 Premisses tècniques 

La instal·lació es realitzarà d’acord amb les següents premisses tècniques: 

• La unió de la central de producció i xarxa de distribució de fred i calor amb la 

resta de la instal·lació es realitzarà mitjançant la sub-estació de cadascun dels 

usuaris. 

• En aquesta solució, el disseny i dimensionat dels equips de producció de la fase 

2 venen condicionats pel fet que es vol aprofitar els equips instal·lats en la fase 

1 (estat provisional) els quals formaran part del conjunt d’equips de la central 

de la fase 2 (estat final). 

• En aquesta solució, els equips de producció i els equips auxiliars (dipòsits 

d’inèrcia, equips de bombeig, vasos d’inèrcia, etc.) de les instal·lacions de fred 

i calor presents a la fase 1 (estat provisional) seran desmuntats i re-ubicats a la 

central de producció de la fase 2 (esta final). 

 

4.4.2 La planta i els seus components principals 

Les instal·lacions tèrmiques descrites en el present projecte es divideixen en tres part: 

• Central de producció: La central de producció de fred, calor i electricitat 

compren tots els equips per a la producció de fred i calor, amb els seus equips 

auxiliars. Els diferents circuits hidràulics es mostren a la següent taula, 

agrupant-se segons la llista posterior.  

absorcions refrigeració 
torre

refredadores

dissipació 
calor BTcogeneració

fred

calor caldera  

o Circuit de producció de calor per cogeneració; 

− Calor alta temperatura del cogenerador; 

− Calor baixa temperatura del cogenerador (dissipació); 

o Circuit de producció de calor; 
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o Circuit de producció de fred; 

− Circuits de refrigeració amb la torre d’evaporació. 

• Xarxes de distribució: El calor produït a la central es distribueix als diferents 

usuaris mitjançant la xarxa distribució formada per canonades d’aigua calenta i 

freda. 

• Sub-estacions: Les sub-estacions dels usuaris és el punt on es realitza el traspàs 

d’energia entre la producció i les instal·lacions interiors de distribució de cada 

usuari. 
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4.4.3 Circuit de producció de calor per cogeneració 

4.4.3.1 Cogenerador (COG) 

Permet la producció simultània de 360 kW de calor i de 330 kW elèctrics a partir de 851 

kW de gas natural a baixa pressió. La xarxa hidràulica permet que la calor de 

refrigeració de les camises i altres elements del motor sigui aportada al sistema 

hidràulic de distribució de calor de l’edifici. D’aquesta forma el grup de cogeneració es 

comporta com element productor de calor de la central. 

El motor genera tres punts de calor de les següents característiques: 

• la recuperació dels 204 kW aproximadament de calor dels fums de combustió a 

la xemeneia, es realitza en forma d’aigua calenta a un rang de temperatures 

determinat mitjançant un bescanviador de calor fums-aigua incorporat en el 

propi contenidor. El funcionament d’aquest sistema s’explica en l’apartat 

corresponent d’aquesta memòria; 

• els 156 kW de calor a alta temperatura de refrigeració de les camises del motor 

son transferits mitjançant un bescanviador aigua-aigua al circuit d’aigua calenta 

del cogenerador; 

• el calor a baixa temperatura de la mescla no s’aprofita i és eliminat mitjançant 

la torre de refredament. 

La connexió entre el motor i el bescanviador de calor fums-aigua disposarà d’un by-pass 

per evacuar els fums directament a la xemeneia en cas que la instal·lació no demandi 

energia tèrmica. 

El cogenerador i tots els equips necessaris per al seu funcionament, estan muntats i 

integrats dins d’un contenidor. Aquest ja està provat i comprovat pel fabricant, 

facilitant les tasques de muntatge de tot el circuit. 

Aquest contenidor estarà ubicat al intempèrie sobre la coberta de l’edifici, veure 

ubicació en plànols. 

 

4.4.3.2 Circuits d’aigua calenta baixa temperatura cogenerador 

La dissipació del calor residual provinent dels circuits de baixa temperatura del motor 

del cogenerador es realitza amb un aerorefrigerador, que dissipa aquest calor a 

l’ambient. Tots els elements necessaris per al funcionament d’aquest equip es troben 

incorporats dins del subministrament del contenidor del cogenerador. 
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4.4.3.3 Circuits d’aigua calenta d’alta temperatura cogenerador 

Aquest circuit és el responsable de la producció de calor, l’escalfament de l’aigua es 

realitza recuperant el calor dels fums de combustió amb un bescanviador de calor fums-

aigua incorporat en el subministrament dels equips i muntat al contenidor. 

Aquesta aigua calenta s’utilitza per a produir fred mitjançant la màquina d’absorció 

d’aigua (ABS-A) i per a fer el bescanvi de calor mitjançant el bescanviador d’aigua 

calenta (BCAL). 

 

4.4.3.4 Equips hidràulics del circuit de producció de calor per cogeneració 

El funcionament d’aquest circuit és mitjançant cabal constant i amb regulació amb 

vàlvules de tres vies.  

Els principals elements del circuit són: 

• Refrigeració auxiliar (inclosa en el contenidor), en cas que la instal·lació no 

demandi la potència tèrmica aportada pel cogenerador, la instal·lació permet 

l’eliminació dels excedents de calor generats. Es dissiparà el calor necessari per 

baixar la temperatura de l’aigua fins a paràmetres de funcionament del motor. 

Aquest calor és dissipat per mitjà d’un aerorefrigerador amb ventiladors axials i 

bateries de bescanvi de calor aigua-aire de tubs aletejats.  

• Equip de circulació (inclòs en el contenidor), format per dues bombes 

circuladores en paral·lel amb funcionament alternat en cas d’averia d’alguna de 

les bombes. Aquestes bombes estan situades al retorn cap al motor 

(funcionament en impulsió cap a la màquina, i no pas en aspiració de sortida) 

per evitar que la màquina funcioni en buit. 

• Grup de seguretat (inclòs en el contenidor) format per un vas d’expansió, 

manòmetre i vàlvula de seguretat. 

• El vas d’inèrcia (DICOG) de 5.000 L permet l’esmortiment de les arrancades i les 

parades del sistema. 

 

4.4.3.5 Funcionament de la cogeneració 

La prioritat de funcionament del motor és l’aprofitament tèrmic, per davant de la 

generació elèctrica. Per això, el motor produirà electricitat que serà enviada a la xarxa 

en funció de la possibilitat d’aprofitar el calor del seu circuit de refrigeració, 

minimitzant les pèrdues per dissipació de calor a  l’ambient.  
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El calor produït pel cogenerador es pot utilitzar de les següents maneres: 

• Escalfament del propi circuit d’alta temperatura del cogenerador al procés de 

posada en règim del motor. Una vàlvula de tres vies permet que en el procés 

d’arrencada l’aigua recirculi immediatament, permetent una arrancada més 

ràpida del motor sense necessitat d’escalfar tota l’aigua del circuit d’alta 

temperatura. 

• Per a l’escalfament del circuit d’aigua calenta de distribució, el calor de l’aigua 

escalfada a les camises del motor i a la recuperació dels fums de combustió és 

aportada mitjançant un bescanviador (BCAL) al circuit de distribució de calor.  

• Al funcionar amb el conjunt de plantes d’absorció, l’aigua escalfada a les 

camises del motor es condueix a la planta d’absorció per aigua. Els fums de 

combustió, by-passen la recuperació de calor i es condueixen a la planta 

d’absorció de fums. 

• Dissipació d’energia tèrmica: En cas de que no existeixi demanda de calor, ja 

sigui per una baixada sobtada de la demanda o perquè el motor esta en regim de 

grup electrogen i no hi ha demanda caldrà eliminar tot el calor produït. Els fums 

es by-passaran totalment per la xemeneia d’extracció, l’aigua del circuit d’alta 

temperatura es dissiparà amb l’aerorrefrigerador. 

El motor necessita d’una refrigeració del seu circuit de baixa temperatura. Aquesta 

calor es dissiparà amb un circuit hidràulic independent mitjançant un aerorrefrigerador.  
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4.4.4 Circuit de producció de calor 

4.4.4.1 Caldera de baixa temperatura (CAL) 

La producció d’aigua calenta es completa amb una caldera de baixa temperatura (CAL) 

de 780 kW  amb cremador modulant de gas natural. 

La caldera permet l’escalfament de l’aigua fins a la temperatura de distribució, 

acceptant l’aigua de retorn a una temperatura de 60ºC o inferior. 

La caldera i els equips necessaris per al seu funcionament estan integrats en un mòdul 

muntat i comprovat en fabrica, facilitant la tasca de muntatge. 

Aquest mòdul estarà ubicat al intempèrie sobre la coberta de l’edifici, veure ubicació en 

plànols. 

 

4.4.4.2 Bescanviador de calor amb la cogeneració (BCAL) 

Aquest bescanviador de 363 kW (BCAL) permet l’escalfament de l’aigua a partir del 

calor produït a la cogeneració. Està situat en paral·lel amb la caldera i compleix les 

mateixes prestacions que aquesta en quan a temperatures.  

 

4.4.4.3 Bomba de calor (BC-1) 

Tal com s’ha comentat anteriorment, la bomba de calor (BC-1), que s’aprofita de la fase 

1 – estat provisional, permet el funcionament en cicle de calor amb una potència de 548 

kW, o en cicle de fred amb una potència de 465 kW. Com a productor de calor, pot 

escalfar l’aigua a una temperatura màxima de 50ºC. 

La bomba de calor es situarà al intempèrie sobre la coberta de l’edifici, veure ubicació 

en plànols. 

 

4.4.4.4 Equips hidràulics del circuit de producció de calor 

La distribució de l’aigua d’aquest circuit funciona amb cabal variable en funció de la 

càrrega destinada a cada productor. 

Els principals elements del circuit són: 

• Equip de circulació (B7), format per dues bombes circuladores en paral·lel amb 

funcionament alternat en cas d’averia d’alguna de les bombes. Aquestes bombes 

estan situades al retorn cap a la caldera (funcionament en impulsió cap a la 
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màquina, i no pas en aspiració de sortida) per evitar que la màquina funcioni en 

buit. 

• Equip de circulació (B8), format per dues bombes circuladores en paral·lel amb 

funcionament alternat en cas d’averia d’alguna de les bombes. Aquestes bombes 

estan situades al retorn cap al bescanviador. 

Tots els equips hidràulics d’aquest circuit es situaran a la sala de bombes de la planta 

coberta, veure ubicació en plànols. 

 

4.4.4.5 Funcionament de la producció de calor 

Els perfils de producció de calor són: 

• La producció de calor es realitza en paral·lel entre la caldera i el bescanviador 

de  la cogeneració. El sistema es basa en producció per cogeneració i s’utilitzarà 

sempre que estigui disponible segons el seu programa de funcionament. En cas 

de necessitat simultània de la calor de cogeneració entre la producció de calor i 

la de fred es prioritzarà el fred, sempre que la caldera no estigui a la potència 

màxima. 

• En cas de tall en el subministrament de gas natural que alimenta la resta dels 

equips generadors, la bomba de calor entra en cicle de calor i permet un 

funcionament de la instal·lació de calor a una temperatura màxima de 50ºC. 

Aquesta temperatura és fora dels criteris de la xarxa i només és per a us 

d’emergència. El canvi de cicle de la màquina suposa un canvi al conjunt de 

vàlvules de dos vies que separen els dos circuits hidràulics. 
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4.4.5 Circuit de producció de fred 

4.4.5.1 Planta d’absorció amb fums (ABS-F) 

La planta d’absorció amb fums (ABS-F) permet la producció de 208 kW de fred a partir 

dels fums de combustió de la cogeneració. Aquesta planta de doble efecte s’accionarà 

mitjançant la inserció directa dels gasos d’escapament del cogenerador a una 

temperatura mínima de 400ºC.  

Per al seu funcionament necessita d’un focus fred per dissipar el calor a baixa 

temperatura resultant de l’entrada de calor i la producció de fred. Aquesta dissipació es 

realitza amb una torre de refrigeració (TOR-1). Les dues màquines d’absorció 

comparteixen la mateixa torre de refrigeració. El circuit que uneix l’absorció i la torre 

de refrigeració ha de funcionar amb una temperatura mínima de l’aigua entre 30ºC i 

24ºC. En el cas que la temperatura de refrigeració sigui inferior, la màquina disposarà 

d’un sistema de protecció anticristalització per evitar danys. 

Aquesta planta d’absorció s’instal·larà a la planta coberta, al interior d’una estructura 

que permet l’aïllament respecte a l’ambient exterior i l’aïllament acústic. En cas d’una 

gran actuació a la màquina, aquest tancament realitzat en panells tipus sandvitx s’ha de 

poder desmuntar. 

 

4.4.5.2 Planta d’absorció amb aigua calenta (ABS-A) 

La planta d’absorció amb aigua calenta (ABS-A) permet la producció de 105 kW de fred a 

partir de l’aigua calenta produïda per la cogeneració. Aquesta planta de simple efecte 

s’accionarà mitjançant la circulació directa de l’aigua provinent del circuit d’aigua a 

alta temperatura del cogenerador. 

Per al seu funcionament necessita d’un focus fred per dissipar el calor a baixa 

temperatura resultant de l’entrada de calor i la producció de fred. Aquesta dissipació es 

realitza amb una torre de refrigeració (TOR-1). Les dues màquines d’absorció 

comparteixen la mateixa torre de refrigeració. El circuit que uneix l’absorció i la torre 

de refrigeració ha de funcionar amb una temperatura mínima de l’aigua entre 30ºC i 

24ºC. En el cas que la temperatura de refrigeració sigui inferior, la màquina disposarà 

d’un sistema de protecció anticristalització per evitar danys. 

Aquesta màquina s’instal·larà al interior de la sala de bombes de la planta coberta, 

veure ubicació en plànols. 
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4.4.5.3 Torre de refrigeració (TOR-1) 

Hi haurà una torre de refrigeració (TOR-1) per permetre la dissipació dels 670 kW 

d’energia tèrmica residual dels circuits de calor a baixa temperatura de les dues plantes 

d’absorció. És una torre de refrigeració per evaporació en circuit obert.   

La torre disposarà de silenciadors acústics tant a l’aspiració com a la sortida d’aire per 

tal de minimitzar el soroll de la màquina. El ventilador centrífug de la torre disposarà de 

variador de freqüència per tal de minimitzar el consum energètic. 

La torre es situarà al intempèrie sobre la coberta de l’edifici, veure ubicació en plànols. 

 

4.4.5.4 Refredadora aire/aigua (REF-1) 

Tal com s’ha comentat anteriorment, la planta refredadora aire/aigua (REF-1),que 

s’aprofita de la fase 1 – estat provisional, permet la producció convencional de 647 kW 

de fred per comprensió mecànica. 

La refredadora es situarà al intempèrie sobre la coberta de l’edifici. 

 

4.4.5.5 Bomba de calor aire/aigua (BC-1) 

Tal com s’ha comentat anteriorment, la bomba de calor (BC-1), que s’aprofita de la fase 

1 – estat provisional, permet el funcionament en cicle de calor amb una potència de 548 

kW, o en cicle de fred amb una potència de 465 kW, amb un sol circuit a dos tubs 

mitjançant un canvi de cicle.  

La bomba de calor es situarà al intempèrie sobre la coberta de l’edifici, veure ubicació 

en plànols. 

 

4.4.5.6 Equips hidràulics del circuit de producció de fred 

Els equips de distribució a les absorcions funcionen a cabal constant donades les 

característiques particulars d’aquests equips. Els circuits hidràulics de la planta 

refredadora i de la bomba de calor funcionen a cabal variable.  

Els circuits hidràulics de les torres de refrigeració funcionen a cabal constant i regulació 

amb vàlvules de tres vies. Aquestes vàlvules de tres vies també compleixen la funció de 

prevenir l’entrada d’aigua a la màquina d’absorció a una temperatura inferior a 24 ºC, 

ja que podria ocasionar la cristal·lització de la solució de la màquina d’absorció. 

Els principals elements del circuit són: 
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• Equips de circulació (B2, B3, B4 i B5), formats per dues bombes circuladores en 

paral·lel amb funcionament alternat en cas d’averia d’alguna de les bombes. 

Aquestes bombes estan situades al retorn cap a les màquines (funcionament en 

impulsió cap a la màquina, i no pas en aspiració de sortida) per evitar que les 

màquines funcionin en buit. 

• El vas d’inèrcia (DIF) de 1.000L permet l’esmortiment de les arrancades i les 

parades del sistema de fred. 

• El vas d’inèrcia (DIC) de 1.000 L permet l’esmortiment de les arrancades i les 

parades del sistema de calor. 

Tots aquests equips hidràulics es situaran a la sala de bombes de la planta coberta, 

veure ubicació en plànols. 

 

4.4.5.7 Funcionament de la producció de fred 

Els perfils de producció de fred són: 

• La producció de fred es realitza en paral·lel entre els quatre productors. Les 

plantes d’absorció només poden funcionar de forma conjunta amb la 

cogeneració. L’absorció cobrirà la demanda base dels dies amb més necessitat, 

mentre que els equips convencionals cobriran les puntes dels dies de més 

demanda i la resta de necessitats.  

• En cas de tall en el subministrament de gas només es podrà fer fred mitjançant 

els equips convencionals, els quals funcionen amb electricitat. 

• En cas de tall en el subministrament elèctric es podrà generar el fred per 

absorció. La planta d’absorció per aigua funciona tot o res, mentre que la planta 

d’absorció per fums permet la modulació de la potència, adaptant-se a les 

necessitats de la instal·lació. 

 

4.4.6 Descripció de les instal·lacions hidràuliques 

4.4.6.1 Canonades 

Les canonades seran d’acer negre amb unió per soldadadura, de diàmetre especificat en 

l’esquema hidràulic. S’aïllaran amb coquilles d’escumes elastomèriques amb el gruix 

indicat al RITE per tal de minimitzar les pèrdues calorífiques. Als trams exteriors es 

protegirà l’aïllament amb un recobriment d’alumini. 
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4.4.6.2 Elements de bombeig 

Cada bomba circuladora anirà equipada amb vàlvules de tall a entrada i sortida, filtre, 

maneguets antivibradors, manòmetre i vàlvula antiretorn. 

 

4.4.6.3 Vasos d’expansió 

Es disposarà d’un vas d’expansió (VEF1 i VEC2) per absorbir els canvis de volum de la 

xarxa de canonades que es puguin produir quan la instal·lació estigui en períodes 

transitoris amb un funcionament en circuït tancat de la vàlvula de tres vies. 

 

4.4.6.4 Elements de purga, omplerta i buidat 

La instal·lació disposarà dels següents elements: 

• Purgadors manuals situats en les parts altes de la instal·lació; 

• Sistema d’omplerta manual amb aigua tractada segons especificacions del RITE; 

• Vàlvules de buidat en cada una de les parts baixes de la instal·lació. La 

canonada de buidat es conduirà fins un desaigua i ha de permetre veure el pas 

de l’aigua en algun punt del seu recorregut. 

 

4.4.6.5 Elements de comptatge 

La instal·lació disposarà de comptadors de calories per a la gestió de la producció i 

consums d’energia calorífica.  

 

4.4.7 Control i regulació de les instal·lacions tèrmiques 

4.4.7.1 Operació i funcionament de les instal·lacions tèrmiques 

Les tasques a realitzar pel sistema són: 

• Monotorizació de la instal·lació amb les sondes de temperatura, pressió, flux, 

etc.; 

• Regulació dels variadors de freqüència de les bombes ciculadores per adaptar el 

cabal de fluid a cada un dels circuit en funció de les temperatures de consigna 

de la impulsió, del retorn i les pressions; 
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• Regulació de la potència a entregar a cada un dels consumidors mitjançant 

vàlvules de 2 vies, de 3 vies o per la bomba; 

• Regular la potència tèrmica a aportar per part de cada un dels generadors en 

funció de la demanda tèrmica de la instal·lació; 

• Arrencada de cada un dels equips generadors en funció de la planificació horària 

i de funcionament per minimitzar les arrancades i maximitzar el rendiment; 

• Recollida i transmissió dels estats de funcionament i les alarmes de la 

instal·lació. 

 

4.4.7.2 Elements de la instal·lació 

La instal·lació de control i regulació de la central de producció de fred i de calor està 

formada pels següents elements: 

• Central de control, on es visualitzen de manera gràfica els valors de 

funcionament de la instal·lació i es permet actuar sobre els elements d’aquesta 

que estiguin monitoritzats. 

• Armaris de control distribuït amb els PLC, autòmats i elements de comunicació 

per tal de realitzar la regulació dels elements de camp la instal·lació. 

• Elements de camp de control i regulació sondes de temperatura, sondes de 

pressió i pressió diferencial, interruptors de flux vàlvules de 2 i 3 vies, senyal 

per a variadors de freqüència, contactors...  

• Elements de comptatge, i comptadors de calories. 

• Màquines amb regulació pròpia com son les absorcions o les refredadores. 

Aquest control s’integrarà al de la resta de la central. 

• Els equips autònoms de la cogeneració i la caldera incorporen tot el necessari 

per al seu propi funcionament. Aquests controls incorporen els generadors, 

bombes i bescanviadors, ventiladors, elements de seguretat del gas i incendi. 

Aquests controls s’integraran amb la resta de la central. 

 

4.4.7.3 Elements amb controls propis de la instal·lació 

Els sistemes dels equips autònoms generadors de calor alimentats amb gas natural 

instal·lats a coberta han de poder monitoritzar, juntament amb el control de les 

instal·lacions tèrmiques, la seqüència d’arrencada i parada establerta a la UNE 60601: 

- Ordre d’arrencada del grup 
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- Obertura de l’elecrovàlvula de gas motoritzada 

- Arrencada de la ventilació de la sala (si es forçada). 

- Arrencada dels generadors  
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4.5 XARXA DE DISTRIBUCIÓ DE FRED I CALOR  

4.5.1 Premisses tècniques 

La instal·lació es realitzarà d’acord amb les següents premisses tècniques: 

• La unió de la central de producció i xarxa de distribució de fred i calor amb la 

resta de la instal·lació es realitzarà mitjançant la sub-estació de cadascun dels 

usuaris. 

• Els equips de distribució de la fase 1 - estat provisional seran desmuntats i re-

ubicats a la central de producció de la fase 2 – estat final. 

• La xarxa de distribució de fred i calor es sobredimensionarà de manera que 

pugui assumir increments en les demandes d’energia derivades d’una 

modificació en els supòsits de funcionament dels usuaris o degut a un canvi d’us 

d’algun dels espais. 

 

4.5.2 Descripció de la instal·lació 

4.5.2.1 Elements hidràulics de distribució 

Els equips hidràulics per a la distribució de calor i fred estan formats per:  

• Bombes amb variadors de freqüència que permeten adaptar el cabal a les 

característiques del circuit.  

• Les canonades seran d’acer negre amb unió per soldadadura, de diàmetre 

especificat en l’esquema hidràulic. S’aïllaran amb coquilles de llana de vidre 

amb el gruix indicat al RITE per tal de minimitzar les pèrdues calorífiques. Als 

trams exteriors es protegirà l’aïllament amb un recobriment d’alumini. 

 

4.5.2.2 Funcionament de la distribució de calor i fred 

El funcionament de les bombes estarà condicionat per tal de minimitzar el volum 

d’aigua bombejat. El circuit funcionarà en cabal variable regulant el cabal necessari per 

mantenir el salt tèrmic de la instal·lació entre 90-60ºC en el cas de calor i 5,5-14ºC en el 

cas del fred. Els col·lectors d’impulsió i retorn estaran units per tal d’ajustar 

hidràulicament els cabals de la producció i de la distribució. 
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4.6 SUB-ESTACIONS DE CALOR I FRED 

4.6.1 Premisses tècniques 

La instal·lació es realitzarà d’acord amb les següents premisses tècniques: 

• Els elements hidràulics de les sub-estacions de fred i calor es 

sobredimensionaran de manera que pugui assumir increments en les demandes 

d’energia derivades d’una modificació en els supòsits de funcionament dels 

usuaris. 

• Les potències de fred i de calor considerades en els bescanviadors de les sub-

estacions es resumeixen en la següent taula: 

 

Taula 4-1 Potència fred i calor bescanviadors sub-estacions 

Edifici Ús 
Potència de 

fred  
(kW) 

Potència de 
calor  
(kW) 

CAP Centre d’Atenció Primària (CAP) 700 400 

RES Residència assistida amb Centre de Dia per 
a Gent Gran 

300 500 

CJO Casal de joves 150 100 

 

4.6.2 Descripció de la instal·lació 

Tal com s’ha comentat en la fase 1 – estat provisional, els punts frontera estableixen el 

límit de la propietat i responsabilitat entre l’empresa encarregada de la gestió i 

l’explotació de la instal·lació i cadascun dels usuaris. Aquests punts frontera es situaran 

en unes sales tècniques on s’ubicaran tots els equips necessaris pel subministrament de 

l’energia tèrmica (Sub-estació de calor i/o fred) als usuaris.  

La sub-estació és el punt de la instal·lació on es realitza el bescanvi tèrmic entre la 

instal·lació interior del usuari (circuit secundari) i la xarxa de distribució (circuit 

primari). Cada usuari disposarà d’una sala tècnica, dins del seu edifici, on s’ubicaran els 

equips i elements de la sub-estació.  

El cost de les sub-estacions anirà a càrrec de l’entitat contractant, tot i que l’empresa 

encarregada de la gestió haurà de realitzar el subministrament i la instal·lació 

d’aquestes, així com connectar-les a la instal·lació de distribució de l’edifici. 
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4.6.3 Elements de la sub-estació 

La sub-estació està formada pels següents elements : 

• Al circuit de distribució es troba la regulació de la potència cedida per part de 

la instal·lació de producció mitjançant una vàlvula de dues vies proporcional. 

Aquesta part de la instal·lació també disposa dels elements de tall i equilibrat 

hidràulic. 

• Bescanviador de calor permet la transferència de calor mantenint els circuits 

hidràulicament independents. 

• Elements de mesura situats al circuit de l’usuari permeten el comptatge de la 

energia transferida. 

• Elements hidràulics formats per filtres, vàlvules de tall, vàlvules d’equilibrat 

dinàmic, etc. 

 

4.6.4 Funcionament de la sub-estació 

Les sondes de temperatura situades al circuit de l’usuari mesuren les temperatures 

d’entrada i sortida del bescanviador. A partir d’aquesta lectura s’obra o es tanca la 

vàlvula de dues vies situada al primari de la distribució permetent l’entrega de potencia 

cap al bescanviador. 

 

CALOR FRED 

                 Central               Usuari 

 
 

Central               Usuari 

 

 

Figura 4-1 Temperatures de funcionament 
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4.7 INSTAL·LACIÓ PRODUCCIÓ ELECTRICITAT DE SOCORS EN BAIXA TENSIÓ 

4.7.1 Premisses tècniques 

La instal·lació es realitzarà d’acord amb les següents premisses tècniques: 

• Es parteix de la hipòtesis que en el moment d’instal·lar l’equip generador en 

fase 1 – estat provisional es disposarà de l’espai definitiu per a ubicar-lo. 

• En la present solució, l’equip generador d’electricitat ha estat instal·lat en fase 

1 – estat provisional i dimensionat per cobrir les demandes elèctriques de socors 

de tots els usuaris. 

 

4.7.2 Descripció de la instal·lació 

En aquesta fase, tenint en compte les premisses tècniques anteriors, no s’haurà 

d’instal·lar cap altre equip, només s’haurà de: 

• Canviar l’alimentació elèctrica dels serveis auxiliars del grup electrogen, els 

quals enlloc d’alimentar-se del quadre provisional, ja que aquest serà 

desmuntat, s’alimentaran del quadre general distribució ubicat en la sala de 

l’estació transformadora. 

• Verificar la correcta alimentació d’electricitat de socors als usuaris que entren 

en funcionament en la fase 2 – estat final. 
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4.8 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA EN MITJA TENSIÓ 

4.8.1 Premisses tècniques 

La instal·lació es realitzarà d’acord amb les següents premisses tècniques: 

• La connexió amb xarxa de companyia es realitzarà mitjançant un Centre de 

Transformació (C.T.) de propietat, exclusiu per a la central, compra i venda 

d’electricitat de la central de trigeneració.  

• Els sistemes de comandament de la central hauran d’estar comunicats amb el 

sistema de control de la cogeneració i amb el sistema de gestió de la central. 

 

4.8.2 Descripció de la instal·lació 

4.8.2.1 Cel·les de protecció i mesura en Mitja Tensió  

La instal·lació es connectarà en bucle a la xarxa de Mitja Tensió en 25 kV de companyia.  

La connexió es realitza amb les cel·les de línia, una per cada línia del bucle i les de 

connexió amb el centre de protecció i mesura del CT.  

Les cel·les de protecció i mesura de l’energia consumida o venuda es realitza prèvia a la 

transformació de tensió del transformador. Aquestes cel·les permeten: 

• Comptatge de l’energia comprada/venuda per part de l’usuari; 

• Protecció de la instal·lació; 

• Sistema de gestió i tele-comanament de companyia amb el tele-disparo del 

interruptor, sistema de lectura de consums via telèfon i qualitat del 

subministrament. 

 

4.8.2.2 Transformadors de tensió 

El transformador permet el pas dels 25 kV de la xarxa fins als 400 V de la instal·lació. El 

transformador de 800 kVA serà del tipus sec amb resines, amb el que no es necessari el 

fossar de recollida d’olis. 

 



 

Ref: 3310           Pàgina: 65 I 84 

4.8.2.3 Cel·les de baixa tensió 

A la sortida del transformador es situaran les cel·les de seccionament i els fusibles de 

protecció de les línies. 

 

4.8.2.4 Posada a terra del CT 

El CT disposarà de dues posades a terra independents. 

• Posada a terra de les masses de la instal·lació de MT. 

• Posada a terra de la instal·lació en BT. L’esquema de funcionament en baixa 

tensió serà un TN-C-S, amb el que tant el neutre com el conductor de protecció 

estan units i posats a terra conjuntament.  
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4.9 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA EN BAIXA TENSIÓ 

4.9.1 Premisses tècniques 

La instal·lació es realitzarà d’acord amb les següents premisses tècniques: 

• La interconnexió amb la companyia elèctrica distribuïdora es realitzarà 

mitjançant un centre de transformació (CT) propi, exclusiu per a la compra i 

venda d’electricitat.  

• L’energia elèctrica es produirà a baixa tensió, en forma de corrent alterna 

trifàsica a 400/230 V, 50 Hz. 

• La companyia subministradora és el grup GRUP F.E.C.S.A. – E.N.D.E.S.A. 

 

4.9.2 Descripció general de la instal·lació 

4.9.2.1 Generador elèctric 

El grup alternador estarà acoblat a l’eix del motor. Les característiques de tensió i 

freqüència han de ser les mateixes que les de la xarxa de companyia.  

El generador elèctric serà un alternador trifàsic síncron amb una tensió normalitzada de 

400/230 V, una onda pràcticament senoidal i control d’excitació del motor per la 

regulació del cos ϕ. 

 

4.9.2.2 Línia elèctrica del cogenerador 

Permet l’exportació dels 330 kW produïts i la importació d’electricitat entre el 

cogenerador i el Centre de Transformació.  

La instal·lació permet l’alimentació dels sistemes auxiliars i l’arrencada del motor a 

través de la mateixa connexió amb la companyia utilitzada per a la venda d’energia. 

 

4.9.2.3 Línia elèctrica de la central 

Permet l’alimentació elèctrica dels equips de producció de fred i calor. Està 

dimensionada per una previsió de potència màxima de 800 kW.  
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4.9.2.4 Evacuació d’electricitat via Centre de Transformació 

La xarxa elèctrica en baixa tensió ha de permetre que l’electricitat produïda pugui ser 

exportada a la xarxa de companyia mitjançant el propi Centre de Transformació (veure 

capítol de Mitja Tensió). El mateix punt de connexió s’utilitzarà per a la compra a 

companyia de l’energia elèctrica necessària per a la central. 

En el cas que es precisi la utilització com a subministrament de socors (funcionament en 

illa) es realitzaran les maniobres o commutacions necessàries entre els grups de 

cogeneració, l’exportació a xarxa i les càrregues prioritàries a alimentar. 

 

4.9.2.5 Funcionament de la xarxa elèctrica 

La instal·lació elèctrica del conjunt de la central permet el funcionament en condicions 

normals i d’emergència: 

• En funcionament normal el interruptor de companyia ‘DYR’ està tancat i permet 

el funcionament en paral·lel del cogenerador amb la xarxa. D’aquesta manera 

exporta l’energia produïda a través del CT, i a la vegada, la central consumeix 

l’energia que necessita, provingui de la xarxa o de la cogeneració.  

• En cas d’interrupció del subministrament de companyia o per tele-ordre de 

companyia d’obertura del interruptor ‘DYR’ la instal·lació quedarà sense 

subministrament elèctric. En aquest moment el grup podrà arrancar en illa 

(sempre que l’interruptor ‘DYR’ de companyia estigui obert) alimentant els 

propis equips auxiliars i a la vegada la resta d’equips de la central fins al màxim 

de potencia disponible del grup. Un cop hi hagi disponibilitat de xarxa de 

companyia, el grup es resincronitzarà amb la xarxa permetent el tancament de 

l’interruptor ‘DYR’ i quedar en paral·lel amb la xarxa. 

• En cas de Tele-ordre de companyia d’aturada del grup cogenerador s’interromp 

l’exportació d’electricitat, però permet la compra d’energia. En aquest cas 

només quedaria aturat el cogenerador i les instal·lacions que depenen d’aquest. 

 

4.9.3 Conductors i canalitzacions 

4.9.3.1 Cables 

La instal·lació està ubicada en un local de pública concurrència i els conductors han de 

complir ho especificat a la ITC-BT-28. La distribució de corrent s’ha previst realitzar-la 

amb conductors de 0,6/1 KV o de 450/750 V.  
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Els conductors amb característiques equivalents a les de la norma UNE 21.123 parts 4 o 

5; o la norma UNE 21.1002 (segons la tensió assignada del conductor), compleixen amb 

aquesta prescripció. 

Els conductors utilitzats seran del tipus: 

• Canal electrificada formada per platines de coure muntades en barres. En el 

tram de recorregut per la planta coberta seran especials per a exteriors; 

• RZ1-K de 0,6/1 KV de baixa emissió de fums i lliure d’halògens. Aquests 

conductors seran flexibles de coure, no propagadors del incendi i amb emissió 

de fums i opacitat reduïda; 

• ES07Z-K de 450/750 V de baixa emissió de fums i lliure d’halògens. Aquests 

conductors seran flexibles de coure, no propagadors del incendi i amb emissió 

de fums i opacitat reduïda. 

 

4.9.4 Dispositius de comandament i protecció 

4.9.4.1 Descripció del quadre 

La instal·lació elèctrica de baixa tensió està formada per dos quadres, el Quadre 

General Distribució (Q.G.D), el qual estarà ubicat en el CT i des d’on sortiran les dues 

canals elèctriques que aniran a la coberta, una per alimentar el motor de cogeneració i 

l’altre per alimentar el segon quadre, Quadre Central (Q.CENTRAL) 

Els quadres compleixen els requeriments de la ITC-BT-17 corresponent als dispositius 

d’enllaç i dispositius generals de comandament i protecció. 

Aquesta instal·lació allotja els dispositius de protecció de les diferents línies i màquines 

elèctriques de la instal·lació. De la mateixa manera els interruptors i disjuntors 

incorporen els elements de control necessaris per a la operació de les diferents 

maniobres elèctriques. 

Els quadres on estaran ubicats els dispositius generals de comandament i protecció 

estaran construïts seguint les especificacions de les normes UNE 20.451 i UNE-EN 60.439-

3 amb un grau de protecció mínim IP30 i IK07. 

Els quadres estaran formats per els següents elements: 

• Quadres de protecció; 

• Interruptors de comandament i protecció; 

• Elements auxiliars dels interruptors; 
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• Comptadors d’energia; 

• Protecció contra sobretensions; 

• Protecció contra sobreintensitats; 

• Protecció contra contactes directes i indirectes; 

• Variadors de freqüència. 

 

4.9.5 Elements de control i gestió de l’energia reactiva 

La compensació de l’energia reactiva es realitzarà de dues maneres diferents. 

Compensació a la generació: 

• L’alternador del generador disposa de regulació del cos ϕ en funció de les 

demandes de la companyia elèctrica, de la tarificació escollida o de les 

condicions de la càrrega en el cas de funcionar amb illa.  

• La regulació serà electrònica i amb un alternador sobredimensionat que permet 

la regulació del cos ϕ fins a 0,95 capacitiu.  

Compensació a la línia de la central: 

• Una bateria de condensadors permet la compensació de l’energia reactiva de la 

central de producció. La compensació del cos ϕ permet l’augment de la 

potència disponible, la reducció dels conductors, una disminució de les pèrdues i 

una disminució de les penalitzacions de companyia a la facturació.  

• Seguint les especificacions de la ITC-BT-43, la bateria serà del tipus automàtic 

per evitar que la energia absorbida de la xarxa de companyia sigui capacitiva.  

• En cas de funcionament en illa, la bateria de condensadors es desconnectarà de 

manera automàtica per evitar l’excitació de l’alternador no desitjada. 

 

4.9.6 Subministrament d’alimentació ininterrompuda (SAI) 

Es preveu un Subministrament d’Alimentació Ininterrompuda (SAI) per a l’alimentació 

dels consums crítics. Aquests consums disposaran de l’alimentació elèctrica davant de 

qualsevol alteració del servei (tall o mala qualitat). Aquest subministrament permetrà 

l’aturada de les instal·lacions en condicions de seguretat o evitar les incidències fins 

que el grup electrogen, el motor en aquest cas, garanteixi un funcionament de les 

càrregues prioritàries 
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En aquest cas, els carregues ha alimentar seran: 

• Preses d’informàtica general; 

• Sistemes de control i gestió; 

• Xarxes informàtiques i de comunicacions; 

• Sistemes de maniobra i commutació elèctrica; 

• Maniobres instal·lacions de gas; 

• Sistemes de seguretat i contra incendis. 

 

4.9.7 Elements de control i commutació automàtica 

4.9.7.1 Maniobra i enclavament amb autòmat PLC 

La gestió del sistema es realitzarà mitjançant un autòmat PLC donada la complexitat de 

les interconnexions i maniobres elèctriques que cal realitzar. Les tasques a realitzar són 

les següents: 

• Exportació com a grup de cogeneració de la electricitat cap al CT, garantint la 

sincronització amb la xarxa de companyia. El control d’arrencada i parada es 

realitza mitjançant la senyal del control centralitzat actual o d’un de futur.  

• Subministra d’emergència de la propia central en cas hi hagi una interrupció en 

el subministrament de companyia i calgui el passar a una configuració en illa.  

• Permetre la parada del grup de cogeneració en condicions de seguretat en cas 

de tele-ordre de companyia per desconnexió de xarxa (per averia o tasques de 

manteniment de la xarxa de distribució). Aquesta situació ha de permetre el 

funcionament com a grup de socors en cas de necessitat.  

• Gestió de la bateria de condensadors i del control d’excitació del motor en 

funció de la tarificació horària i de la configuració en paral·lel o en illa. 

 

4.9.7.2 Maniobra i enclavament elèctric 

Els elements que no necessitin d’un control i comandament per PLC disposaran de les 

maniobres i els possibles enclavaments elèctrics i/o mecànics. 
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4.9.8 Instal·lació de la xarxa de terres 

4.9.8.1 Descripció de la instal·lació 

L’edifici disposarà de les xarxes de posada a terra i equipotencialitat corresponents a: 

Terra de protecció 

dels elements del CT 

Protecció  

del CT. 

1 

Neutre i protecció  

amb sistema TN-C-S 

2 

Neutre  

(previsió) 

3 
(P) 

Centre de 
transformació 

Terres de servei de  

Baixa Tensió 

Protecció 

(previsio) 

4 

(P) 

4.9.8.2 Connexió a terra de la instal·lació 

Les xarxes de terres de la generació han de ser independent respecte qualsevol altre 

xarxa de terres (baixa tensió, parallamps, megafonia ...) considerant que son 

independents quan el corrent màxim entre ells no és superior a 50V. 

Per dimensionar i executar la xarxa i elements de posta a terra, es tindrà en compte el 

disposat a la ITC-BT-18. 

La instal·lació de connexió a terra estarà formada per un elèctrode format per un cable 

de coure nu, disposat formant una anella, al qual es connectaran diferents piquetes 

d’acer courejat. 

 

4.9.8.3 Posada a terra del neutre 

La instal·lació permetrà el funcionament tant en paral·lel amb la xarxa de companyia 

com en illa. L’esquema de funcionament serà un TN-C-S, amb el que tant el neutre com 

el conductor de protecció estan units i posats a terra conjuntament.  

El conductor del Neutre / Conductor de Protecció no serà seccionable fins als diferents 

quadres, on es separarà en dos conductors diferenciats. 
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4.9.8.4 Posada a terra de les masses 

Les masses de la instal·lació es connectaran al Conductor de Protecció quan aquest sigui 

independent del neutre. 
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4.10 INSTAL·LACIÓ DE CONDUCCIÓ I EVACUACIÓ DE FUMS 

4.10.1 Premisses tècniques 

• Els fums de la cogeneració s’utilitzaran per a la producció de calor i fred. 

 

4.10.2 Xemeneia de la caldera 

4.10.2.1 Elements de la instal·lació de fums de la caldera 

La sortida del fums de la caldera es realitza amb xemeneia incorporada a l’exterior del 

mòdul de la caldera. Aquesta xemeneia nomes dona servei a aquest generador.  

 

4.10.3 Fums calents de combustió de la cogeneració 

4.10.3.1 Fums de combustió del cogenerador  

Els fums de combustió del cogenerador surten a una temperatura superior als 450ºC. Si 

es refreden fins uns 160ºC, el calor obtingut es pot aprofitar per a diferents usos. La 

sortida dels fums del grup de cogeneració es realitza amb xemeneia des de la sortida del 

silenciador del generador. 

 

4.10.3.2 Bescanviador fums-aigua 

El bescanviador fums-aigua està incorporat al contenidor amb el subministrament del 

motor. Aquest, permet recuperar el calor generat al motor de cogeneració obtenint 

aigua calenta a la temperatura desitjada.  

 

4.10.3.3 Planta d’absorció amb fums  

La planta d’absorció amb fums, permet la producció de fred a partir dels fums calents 

del motor de cogeneració 
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4.10.3.4 Xarxa de conductes 

La regulació de la instal·lació es realitza amb comportes de tres vies que permeten by-

passar els elements no operatius o bé regular la potencia a entregar a cada un d’ells. Els 

conductes seran aïllats per evitar les pèrdues de calor o l’aparició de condensats 

indesitjats. 

Els conductes de fums seran de tipus modular amb doble paret d’acer inoxidable i 

aïllament de llana de roca. Tota sortida de fums a l’atmosfera de la xemeneia superarà 

en 1 m. qualsevol punt de la coberta situat a menys de  10 m. 

 

4.10.3.5 Funcionament de la xarxa de fums 

• Quan la central ha de subministrar preferentment calor, el by-pass incorporat a 

dins el subministrament del motor permet el pas dels fums pel recuperador. Un 

cop refredats, els fums son expulsats directament a l’atmosfera.  

• Al funcionament amb la planta d’absorció, es by-passa el bescanviador 

fums/aigua i els fums són conduits a la planta d’absorció. En aquesta, una 

vàlvula proporcional de derivació regula, en funció de la demanda de fred, la 

quantitat de fums a introduir a la màquina o a expulsar directament. 

• Eliminació d’energia tèrmica: En cas de que no existeixi demanda de calor, ja 

sigui per una baixada sobtada de la demanda o per que el motor esta en regim 

de grup electrogen i no hi ha demanda els fums es by-passaran totalment per la 

xemeneia d’extracció. 

 

4.10.4 Descripció de les instal·lacions 

El conducte de la xemeneia complirà les especificacions de la UNE-EN-1857. Serà de 

tipus modular amb doble paret d’acer inoxidable AISI 316 interior i AISI 304 per al 

exterior, amb aïllament. 
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4.11 INSTAL·LACIÓ DE GAS  

4.11.1 Premisses tècniques 

La present instal·lació de gas s’ha projectat tenint en compte les condicions següents: 

• La central de producció de fred i calor disposarà d’una escomesa de gas 

independent a qualsevol altre ús de l’edifici. 

• El grup de cogeneració disposarà d’un comptador propi per al comptatge de 

l’energia consumida en regim especial elèctric. 

 

4.11.2 Descripció general de la instal·lació 

4.11.2.1 Generalitats 

La instal·lació es connectarà a la xarxa de distribució de gas de companyia. La xarxa és 

en gas natural en baixa pressió. 

La connexió amb la companyia permetrà un consum de gas de 1.640 kW de gas natural. 

La instal·lació s’inicia a la connexió del servei a l’edifici, a la planta baixa. Per a la 

realització d’aquesta connexió es tindrà en compte les normes particulars de la 

companyia en quant a disposició del comptador i elements de la connexió.  

En aquest punt s’inicia el muntant que discorrerà per un calaix ventilat situat a la 

façana de l’edifici. La distribució per planta coberta es realitzarà a l’aire lliure fins a 

cada un dels consums.  

En els plànols adjunts es mostra la ubicació prevista per aquest comptador, així com el 

recorregut de la canonada de gas pel muntat i per la planta coberta. 

 

4.11.2.2 Canonada 

La canonada es realitzarà amb acer negre sense soldadura.  

 

4.11.2.3 Comptadors 

S’instal·larà un comptador per a la lectura general del cabal per part de companyia i un 

comptador específic per al consum de la cogeneració. Aquests comptadors disposaran de 

connexió per la transmissió dels consums al sistema de gestió. 
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4.11.2.4 Mesures de control i seguretat 

Cada sala disposarà d’un sistema de detecció de gas que davant d’una fuga permeti 

l’accionament d’una electrovàlvula de tall de la canonada. El detector de gas s’ha de 

poder situar a la part superior de la sala.  

Les sales amb consumidors de gas disposaran de vàlvules de tall, segons: 

• Vàlvula de tall amb rearmament manual, accionada per mitja de la central de 

detecció d’incendis o la de detecció de gas. 

• Tal i com indica la Norma UNE 60601:2006, les sales tècniques on es situïn 

consumidors de gas dins de locals amb ventilació mecànica disposaran de clau 

de pas amb rearmament automàtic. El sistema de gestió permetrà l’obertura de 

la clau de pas només quan sigui necessari el funcionament dels equips. 

Els detectors de gas de la cogeneració i de la caldera, així com les vàlvules de tall i les 

maniobres estan inclosos dins el subministrament de cada un dels equips. 

 

4.11.3 Característiques dels locals amb consumidors de gas 

4.11.3.1 Ventilació ràpida 

La Norma UNE 60670-6 exigeix una ventilació ràpida directa a l’exterior practicable. 

Alternativament, quan per raons constructives del local no es pugui practicar una 

ventilació ràpida, s’instal·laran detectors de gas homologats, que en activar-se accionin 

un sistema automàtic de tall del gas (electrovàlvula) ubicat a l’exterior del local. 

 

4.11.3.2 Especificacions de la sala de calderes 

Donat que la caldera i el grup cogenerador es troben situats en mòduls a la planta 

coberta de l’edifici no son considerats locals de risc especial segons el DB-SI-1.2 

Es seguiran els criteris de la norma UNE 60601 en quant al disseny de la sala de 

màquines. 

Les dimensions de la sala de màquines permetran l’accés sense dificultat als òrgans de 

maniobra i control i un correcte manteniment i explotació. En quant a distàncies 

mínimes entre generadors i elements constructius es seguiran les especificacions de la 

figura 3 de la UNE 60601:2006, que indica les distàncies lliures mínimes. Aquestes poden 

reduir-se a les necessàries indicades pel fabricant. 
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4.12 INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA 

4.12.1 Premisses tècniques del projecte 

La instal·lació es realitzarà d’acord amb les següents premisses tècniques: 

• La instal·lació de fontaneria proveirà d’aigua de xarxa als diferents serveis de la 

central, als circuits tancats, a l’aigua per al servei de les torres de refrigeració i 

als serveis interns de la central. 

• Els elements de tractament d’aigua presents a la fase 1 – estat provisional seran 

desmuntats i reubicats a la central de la fase 2 – estat final. 

 

4.12.2 Descripció general de la instal·lació 

La instal·lació de fontaneria abastirà d’aigua en diferents nivells de qualitat o 

tractament per als següents usos de l’edifici: 

• Qualitat sanitària d’aigua de xarxa: Usos de neteja i servei de la central; 

• Aigua descalcificada: Abastiment d’aigua per a les torres de refrigeració; 

• Aigua tractada: Omplerta dels circuits tancats de fred, calor i cogeneració. 

 

4.12.2.1 Escomesa i comptador 

La instal·lació d’aigua de fontaneria s’iniciarà a l’escomesa d’aigua precedent de la 

xarxa d’abastiment públic a la centralització de comptadors de l’edifici.  

Des d’aquesta centralització sortirà el muntant d’aigua fins a la planta coberta, on es 

situarà el col·lector de distribució. 

En els plànols adjunts es mostra la ubicació prevista per aquest comptador, així com el 

recorregut de la canonada d’aigua pel muntat i per la planta coberta. 

 

4.12.2.2 Canonades 

Les canonades utilitzades per a aquesta finalitat seran de materials plàstics amb 

aïllaments tèrmic en els trams on puguin produir-se condensacions o ha on una font de 

calor pugui escalfar l’aigua a mes de 20 ºC. 
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4.12.2.3 Tractament de l’aigua dels circuits tancats de climatització 

La instal·lació disposa de diferents sistemes de tractament d’aigua. En l’esquema de 

principi que hi ha als plànols adjunts es mostra la ubicació dels diferents sistemes de 

tractament. 

• Tractament general: tota l’aigua de la instal·lació es sotmetrà a una 

descalcificació per baixar la duresa. 

• Tractament d’aigua de circuits tancats: es realitzarà un tractament de l’aigua 

destinada a la xarxa l’alimentació dels circuits tancats de climatització. 

Incorporarà un sistema d’adició de producte anti-incrustant i anti-corrosiu.  

• Manteniment de la qualitat de l’aigua a cada un dels circuits mitjançant un 

tractament en continu format per un dosificador d’arrastre per l’addició de 

producte i un filtre per la eliminació de material circulant. 

 

4.12.2.4 Tractament de l’aigua dels circuits oberts de la torre de refrigeració 

La torre de refrigeració disposarà dels sistemes de tractament de la seva pròpia aigua. 

Estarà format per: 

• Addició de producte anti-incrustant i anti-corrosiu  en funció de la quantitat 

d’aigua de xarxa aportada al sistema. La dosificació de producte serà amb un 

dosificador automàtic i en funció del volum aigua aportat a la instal·lació. 

• Addició de producte biocida per eliminar el risc de la legionel·la. 

• Sistema de purga automàtica amb una sonda conductimètrica i vàlvula de buidat 

automàtica. 



 

Ref: 3310           Pàgina: 79 I 84 

4.13 INSTAL·LACIÓ DE CONTROL I GESTIÓ 

4.13.1 Premisses tècniques del projecte 

La instal·lació es realitzarà d’acord amb les següents premisses tècniques: 

• La instal·lació ha de permetre una gestió unificada de tots els sistemes presents 

a la instal·lació des d’un sol entorn gràfic. 

• El sistema de control i gestió implementat a la fase 1 – estat provisional es 

dotarà dels elements necessaris per a la gestió de la fase 2 – estat final. 

 

4.13.2 Sistemes de gestió tècnica (SGT) 

4.13.2.1 Estructura del sistema 

El SGT permetrà la supervisió i control del conjunt d’equips de la instal·lació, adaptant 

el funcionament de les instal·lacions a les necessitats amb el mínim cost i obtenint 

informació objectiva i instantània de les instal·lacions, gestionar les alarmes de la 

instal·lació i registrar històricament les dades de les variables. 

El sistema optimitza el funcionament de les instal·lacions estalviant en consums de 

energia i en costos de conducció i manteniment. 

Tot això es pot supervisar des d’un centre de control, d’una manera gràfica i a la vegada 

connectat a la xarxa ethernet o Internet. 

4.13.2.2 Software de gestió tècnica 

El supervisor és una interface gràfica en temps real per accedir al sistema de gestió dels 

edificis. Permet al usuari monitoritzar el conjunt d’elements de la instal·lació. El 

supervisor pot funcionar de forma remota des de qualsevol accés a internet. 

Característiques: 

• Control i monitorització complert del SGT des de pantalles gràfiques en el lloc 

de supervisió o des del navegador d’Internet. 

• Completa gestió de les alarmes amb retransmissió i registre. 

• Registre programat dels controladors de dades. Presentació de dades actuals o 

registrades en gràfics multitraça. 

• Gestió múltiple d’horaris de controladors. 

• Autoaprenentatge de xarxes locals. 
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4.13.3 Integració dels sistemes autònoms de l’edifici 

El sistema de gestió tècnica ha de permetre la integració dels següents sistemes: 

• Sistema de control i regulació de la producció i distribució de fred i calor. 

• Integració de les dades recollides pel sistema de monitorització i comptatge de 

les subestacións de transferència de fred i calor. 

• En la mesura del possible, entre els sistema de gestió del diferents usuaris i el 

de la central de producció es compartirà informació referent a paràmetres de 

funcionament, alarmes, programes de funcionament o necessitats de producció. 

Amb aquesta actuació s’optimitzarà la producció d’energia, augmentant la 

eficiència del sistema.  

• Control de posada en marxa, nivell de càrrega, i paràmetres de funcionament 

del grup de cogeneració. 

• Autòmats de commutació elèctriques (subministrament emergència) gestionats a 

partir del Quadre de control de la cogeneració. 

• Autòmats i enclavaments del Centre de Transformació, tant en l’estat 

d’interruptors com en recollida de la tele-gestió de companyia. 

• Central d’alarmes de gas del cogenerador i la caldera 

• Central de detecció d’incendis del cogenerador, la caldera i les sales tècniques. 

• Estat de càrrega del Sistema d’Alimentació Ininterrumpuda, SAI. 

4.13.4 Sistema de monotorització dels consums i produccions energètiques 

Tot hi que els comptadors estaran ubicats on sigui de fàcil lectura i amb sistemes de 

mesura visuals, els diferents comptadors disposaran de lectura remota de les dades que 

permeti una gestió informatitzada mitjançant el sistema de gestió a temps real. 

La instal·lació disposarà com a mínim de comptadors en cada un dels següents punts: 

• Comptadors de gas del cogenerador i del global de la central. 

• Comptadors d’energia de l’energia tèrmica útil de la cogeneració per la 

producció de calor i de fred. 

• Comptadors elèctrics a bornes de l’alternador per determinar la energia  

elèctrica produïda. 

• Comptadors elèctrics de compra/venda a companyia del cogenerador i de 

compra de la central. 



 

Ref: 3310           Pàgina: 81 I 84 

4.14 INSTAL·LACIONS COMPLEMENTARIES 

4.14.1 Premisses tècniques del projecte 

La instal·lació es realitzarà d’acord amb les següents premisses tècniques: 

• Les instal·lacions complementaries presents a la fase 1 –estat provisional que es 

puguin aprofitar seran desmuntades i reubicades a la central de la fase 2 – estat 

final. 

 

4.14.2 Àmbit d’actuació 

Els espais i sales tècniques destinats a la ubicació dels equips necessaris per a la central 

de producció seran equipats amb les instal·lacions necessàries per al seu correcta ús i 

funcionament. Aquestes instal·lacions i elements de seguretat formaran part de les 

actuacions de la central.  

 

4.14.3 Descripció de les instal·lacions 

4.14.3.1 Instal·lacions de sanejament 

La instal·lació de sanejament de les sales de la planta coberta es realitzarà durant 

l’execució de l’obra general, per tal de fer-ho coincidir amb la formació de pendents de 

la coberta. 

Aquesta instal·lació de sanejament permetrà el buidat de les instal·lacions hidràuliques, 

la sortida dels condensats de les xemeneies i el rebuig de les instal·lacions de 

tractament d’aigua. 

 

4.14.3.2 Instal·lació d’enllumenat 

S’instal·laran els equips d’enllumenat necessaris segons:  

• Sales tècniques i zones exteriors: pantalles estanques de fluorescència; 

• Despatxos o zones de treball: downlight; 

• Enllumenat d’emergències: amb fluorescència. 
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4.14.3.3 Instal·lacions de protecció d’incendis 

La instal·lació disposarà dels elements d’extinció i detecció d’incendis necessaris, 

entre ells: 

• Extintor de pols polivalent (ABC) d’eficàcia mínima 21A-113B  

• Extintor de neu carbònica (CO2) en els recintes elèctrics i en les proximitats dels 

quadres.  

• Sistema de detecció d’incendis amb detectors òptics i termovelocimètrics. 

• Mitjans de senyalització de les vies d’evacuació. 

 

4.14.3.4 Instal·lacions de senyals febles 

La instal·lació disposarà de les instal·lacions de comunicació següents: 

• Xarxa de dades per permetre la interconnexió entre els diferents equips amb 

connexió tipus RJ-45 de categoria 6 UTP i cablejat en fibra òptica. 

• Instal·lació de megafonia a tots els espais de la nova instal·lació per la difusió 

de missatges d’alarma. 

• Línies de telefonia per donar servei de telefonia o per connexió a Internet.  
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5 CAPÍTOL 4: PRESSUPOST 

 

 

 

 

 

 



Capítols Import (€)

01 FASE PROVISIONAL 667.233,63
01.01 Instal·lació de Producció de Fred i Calor 194.680,88
01.02 Xarxa de distribució de Fred i Calor 62.664,68
01.03 Sales tècniques 142.966,52
01.04 Instal·lació elèctrica en Baixa Tensió 66.521,98
01.05 Central de producció d'energia elèctrica de socors 121.041,16
01.06 Instal·lació de fontaneria 6.630,00
01.07 Instal·lacions de control i regulació 49.668,41
01.08 Instal·lacions complementàries 2.600,00
01.09 Obra civil 20.460,00

02 FASE FINAL 1.533.944,42
02.01 Instal·lació de Producció de Fred i Calor 633.391,36
02.02 Xarxa de distribució de Fred i Calor 115.010,88
02.03 Sales tècniques 230.228,73
02.04 Instal·lació elèctrica en Mitja Tensió 117.019,11
02.05 Instal·lació elèctrica en Baixa Tensió 269.662,44
02.06 Instal·lació de conducció i evacuació de fums 16.740,00
02.07 Instal·lació de Gas 19.765,62
02.08 Instal·lació de Fontaneria 9.696,14
02.09 Instal·lació de Control i regulació 78.682,76
02.10 Instal·lacions complementàries 10.300,00
02.11 Obra civil 33.447,38

PEM (Pressupost Execució Material) 2.201.178,05

RESUM DE PRESSUPOST



Preu (€) Amidament Import (€)

Capítol 01 FASE PROVISIONAL 546.192,47

Sub-Capítol 01.01 Instal·lació de Producció de Fred i Calor 194.680,88

Part d’obra 01.01.01 Producció de calor

1 u Subministrament i col·locació de bomba de calor aire - aigua, marca 'CARRIER', 
model '30RQ522', o equivalent, 445, 7 kW de potència frigorífica i 551,4 kW de 
potència calorífica, 214,1 kW de potència elèctrica, amb alimentació trifàsica 
de 400 V, fluid refrigerant R410A de baix nivell sonor, amb panells laterals, 
resistència elèctrica a l’evaporador, interruptor general sense fusible i 
convertidor protocol CCN a LON. Inclou valvuleria, elements de mesura i 
control i material auxiliar, totalment muntat i connectat. Inclou part 
proporcional de canonada i aïllament tèrmic.

69.080,38 1 69.080,38

2 u Subministrament i col·locació de bomba simple, marca 'SEDICAL', model 'SIM 
100/190-2.2/K', o equivalent, de rotor sec en construcció 'In-line', amb un 
cabal de 47,1 m³/h, velocitat 1.450 rpm, i 2,20 kW de potència nominal.Inclou 
valvuleria, elements de mesura i control i material auxiliar, totalment muntat 
i connectat. Inclou part proporcional de canonada i aïllament tèrmic.

5.856,21 2 11.712,42

3 u Subministrament i col·locació de dipòsit acumulador marca 'LAPESA', model 'G-
1000-l', o equivalent, fabricat en acer al carboni, per a instal·lació vertical, 
capacitat 1.000 litres, diàmetre exterior 950 mm i 2.250 mm d’alçada. Inclou 
valvuleria, elements de mesura i control i material auxiliar, totalment muntat 
i connectat. Inclou part proporcional de canonada i aïllament tèrmic.

1.589,00 1 1.589,00

4 u Subministrament i col·locació de vas d’expansió sense transferència de massa, 
marca 'SEDICAL', model 'N-50/6', o equivalent, capacitat 50 litres. Inclou 
valvuleria, elements de mesura i control i material auxiliar, totalment muntat 
i connectat. Inclou part proporcional de canonada i aïllament tèrmic.

95,00 1 95,00

5 u Subministrament i col·locació de col·lectors de calor per impulsió i retorn, 
valvuleria, elements de mesura i control i accessoris del circuit de calefacció. 

3.000,00 1 3.000,00

Part d’obra 01.01.02 Producció de fred

6 u Subministrament i col·locació de planta refredadora d’aigua de condensació 
per aire amb compressor de cargol i ventiladors axials amb evolvent giratòria i 
àleps aerodinàmics, marca 'CARRIER', model '30XA702', o equivalent, 647,1 kW 
de potència frigorífica, de 198,6 kW de potència elèctrica, amb alimentació 
trifàsica de 400 V, fluid refrigerant R134a, d’alta eficiència energètica, amb 
panells laterals, protecció bateria MCHX, protecció anticongelació a 
l’evaporador, amb convertidor de protocol de CCN a LON, targeta d’ampliació 
de senyals remotes EMM, pantalla tàctil i evaporador de 3 passos. Inclou 
valvuleria, elements de mesura i control i material auxiliar, totalment muntat 
i connectat. Inclou part proporcional de canonada i aïllament tèrmic.

89.883,74 1 89.883,74

7 u Subministrament i col·locació de bomba simple, marca 'SEDICAL', model 'SIM 
100/290-4.0/K', o equivalent, de rotor sec en construcció 'In-line', amb un 
cabal de 65,6 m³/h, velocitat 1.450 rpm, i 4,00 kW de potència nominal. 
Inclou valvuleria, elements de mesura i control i material auxiliar, totalment 
muntat i connectat. Inclou part proporcional de canonada i aïllament tèrmic.

7.318,17 2 14.636,34

8 u Subministrament i col·locació de dipòsit acumulador marca 'LAPESA', model 'G-
1000-l', o equivalent, fabricat en acer al carboni, per a instal·lació vertical, 
capacitat 1.000 litres, diàmetre exterior 950 mm i 2.250 mm d’alçada. Inclou 
valvuleria, elements de mesura i control i material auxiliar, totalment muntat 
i connectat. Inclou part proporcional de canonada i aïllament tèrmic.

1.589,00 1 1.589,00

9 u Subministrament i col·locació de vas d’expansió sense transferència de massa, 
marca 'SEDICAL', model 'N-50/6', o equivalent, capacitat 50 litres. Inclou 
valvuleria, elements de mesura i control i material auxiliar, totalment muntat 
i connectat. Inclou part proporcional de canonada i aïllament tèrmic.

95,00 1 95,00

PRESSUPOST
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10 u Subministrament i col·locació de col·lectors de fred per impulsió i retorn, 
valvuleria, elements de mesura i control i accessoris  del circuit de 
climatització. 

3.000,00 1 3.000,00

Sub-Capítol 01.02 Xarxa de distribució de Fred i Calor 62.664,68

Part d’obra 01.02.01 Canonades

1 m Tub d’acer negre de diàmetre nominal de 6'', segons norma DIN EN ISO 2440 ST-
35, soldat, amb grau de dificultat alt, i col·locat superficialment.

144,29 86 12.408,94

2 m Tub d’acer negre de diàmetre nominal de 4'', segons norma DIN EN ISO 2440 ST-
35, soldat, amb grau de dificultat alt, i col·locat superficialment.

95,58 14 1.338,12

3 m Tub d’acer negre de diàmetre nominal de 3'', segons norma DIN EN ISO 2440 ST-
35, soldat, amb grau de dificultat alt, i col·locat superficialment.

74,53 88 6.558,64

4 m Tub d’acer negre de diàmetre nominal de 2'', segons norma DIN EN ISO 2440 ST-
35, soldat, amb grau de dificultat alt, i col·locat superficialment.

52,34 26 1.360,84

Part d’obra 01.02.02 Aïllaments

5 m Aïllament tèrmic de llana de vidre per a tub de diàmetre de 6'', de 60 mm de 
gruix, segons RITE 07, per a canonades fredes a l’exterior de 0 a 10 ºC, 

40,76 34 1.385,84

6 m Aïllament tèrmic de llana de vidre per a tub de 6'', de 40 mm de gruix, segons 
RITE 07, per a canonades fredes a d’interior d’edifici de 0 a 10 ºC, col·locat 
superficialment.

35,12 52 1.826,24

7 m Aïllament tèrmic de llana de vidre per a tub de 4'', de 40 mm de gruix, segons 
RITE 07, per a canonades fredes a d’interior d’edifici de 0 a 10 ºC, col·locat 
superficialment.

24,69 14 345,66

8 m Aïllament tèrmic de llana de vidre per a tub de 3'', de 40 mm de gruix, segons 
RITE 07, per a canonades calentes a l’exterior de 40 a 60 ºC, col·locat 
superficialment.

22,57 38 857,66

9 m Aïllament tèrmic de llana de vidre per a tub de 3'', de 30 mm de gruix, segons 
RITE 07, per a canonades calentes a d’interior d’edifici de 40 a 60 ºC, 
col·locat superficialment.

20,87 50 1.043,50

10 m Aïllament tèrmic de llana de vidre per a tub de 2'', de 30 mm de gruix, segons 
RITE 07, per a canonades calentes a d’interior d’edifici de 40 a 60 ºC, 
col·locat superficialment.

18,35 26 477,10

11 m Recobriment d’aïllaments tèrmics de canonades d’alumini, de 280 mm de 
diàmetre, de 0,8 mm de gruix, amb grau de dificultat alt, col·locat 
superficialment.

46,60 34 1.584,40

12 m Recobriment d’aïllaments tèrmics de canonades d’alumini, de 160 mm de 
diàmetre, de 0,8 mm de gruix, amb grau de dificultat alt, col·locat 
superficialment.

30,19 38 1.147,22

Part d’obra 01.02.03 Equips de distribució

13 u Subministrament i col·locació de bomba simple, marca 'SEDICAL', model 'SIP 
50/150.3-2.2/K', o equivalent, de rotor sec en construcció 'In-line', amb un 
cabal de 17,0 m³/h, velocitat 2.900 rpm, i 2,20 kW de potència nominal.Inclou 
valvuleria, elements de mesura i control i material auxiliar, totalment muntat 
i connectat. Inclou part proporcional de canonada i aïllament tèrmic.

4.123,62 2 8.247,24

14 u Subministrament i col·locació de bomba simple, marca 'SEDICAL', model 'SIM 
125/290-7.5/K', o equivalent, de rotor sec en construcció 'In-line', amb un 
cabal de 83,6 m³/h, velocitat 1.450 rpm, i 7,50 kW de potència nominal.Inclou 
valvuleria, elements de mesura i control i material auxiliar, totalment muntat 
i connectat. Inclou part proporcional de canonada i aïllament tèrmic.

12.041,64 2 24.083,28
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Sub-Capítol 01.03 Sales tècniques 142.966,52

1 u Fabricació, subministrament i muntatge d'un conjunt de bescanviador simple 
per a la Superfície comercial, marca 'ICESA', o equivalent, format per un 
bescanviador de fred de 250 kW i un bescanviador de calor de 100 kW', d'acord 
a les especificacions de Districlima, escomesa i equips homologats per 
Districlima. Inclou vàlvules de papallona, filtres en Y, canonades DIN 2440 i 
accessoris com colzes DIN, reduccions, brides DIN tot en PN-16, vàlvules de 
bola 1/2'', canonada i accessoris de 1/2'', termòmetres, manòmetres i aixetes 
de purga, purgadors, material de suportació, bancades de bescanviadors de 
UPN, safata de condensats de inox., abraçadores galvanitzades. Inclou la 
fabricació de subministrament i muntatge de tots els elements, inclòs els 
bescanviadors, vàlvules reguladores de pressió, vàlvules reguladores de 
potència, vàlvules de reglatge i comptadors d'energia. S'inclouen els quadres 
electrics de regulació, les safates i el cablejat de sensors i vàlvules de 
regulació i instrumentació, la fibra de comunicació entre Sistema SCADA i sub-
estacions. Inclou la execució de la prova hidraulica i el calorifugat de la instal·l

71.483,26 1 71.483,26

2 u Fabricació, subministrament i muntatge d'un conjunt de bescanviador simple 
per al Mercat Municipal, marca 'ICESA', o equivalent, format per un 
bescanviador de fred de 250 kW i un bescanviaodr de calor de 100 kW, marca 
'ICESA', d'acord a les especificacions de Districlima, escomesa i equips 
homologats per Districlima. Inclou vàlvules de papallona, filtres en Y, 
canonades DIN 2440 i accessoris com colzes DIN, reduccions, brides DIN tot en 
PN-16, vàlvules de bola 1/2'', canonada i accessoris de 1/2'', termòmetres, 
manòmetres i aixetes de purga, purgadors, material de suportació, bancades 
de bescanviador de UPN, safata de condensats de inox., abraçadores 
galvanitzades. Inclou la fabricació de subministrament i muntatge de tots els 
elements, inclòs els bescanviadors, vàlvules reguladores de pressió, vàlvules 
reguladores de potència, vàlvules de reglatge i comptadors d'energia. 
S'inclouen els quadres electrics de regulació, les safates i el cablejat de 
sensors i vàlvules de regulació i instrumentació, la fibra de comunicació entre 
Sistema SCADA i sub-estacions. Inclou la execució de la prova hidraulica i el cal

71.483,26 1 71.483,26

Sub-Capítol 01.04 Instal·lació elèctrica en Baixa Tensió 66.521,98

1 PA Escomesa electricitat des de  la xarxa subministradora de companyia fins a 
comptador elèctric provisional d’obra, formada per cablejat elèctric de 
2x(3x240+240+120) mm². Inclou accessoris, part proporcional de material i 
mitjans auxiliars, totalment muntat i connectat.

6.000,00 1 6.000,00

Subministrament i col·locació de CGP, caixa de seccionament i de conjunt de 
protecció i mesura per a subministrament trifàsic individual , tensió de 400 V, 
format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster 
reforçat amb fibra de vidre de mides totals 810x1440x171 mm, amb base de 
fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptatge, amb IGA 
tetrapolar (4P) i poder de tall de 30 kA, sense protecció diferencial, col·locat 
superficialment, totalment muntat, connectat i comprovat.

4.000,00 1 4.000,00

2 u Subministrament i col·locació de quadre elèctric de distribució, comandament 
i protecció, Quadre Provisional (Q.PROVISIONAL), marca 'SCHNEIDER 
ELECTRIC', o equivalent, en armari metàl·lic de xapa electrozincada reforçat, 
en muntatge superficial, en cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb 
targetes perforades, sistema d'etiquetat, obturedors i col·lector terra/neutre, 
amb porta transparent, pany i clau i dimensions 2149x2007x450 mm. 
S'inclouen els següents elements i mecanismes de Schneider electric:                
- Proteccions sobretensions    - Proteccions diferencials     - Proteccions 
magnetotèrmiques                - Variadors de freqüència       - Contactors            
- etc.                                                                                                               
Segons esquema unifilar. Inclou cablejat interior, material auxiliar, totalment 
muntat i connectat. Inclou accessoris, part proporcional de cablejat, material 
i mitjants auxiliars per alimentació d'equips.

36.723,23 1 36.723,23
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3 PA Alimentació elèctrica als equips de producció format per cablejat amb 
conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K 
(AS), de les seccions corresponents segons esquemes unifilars, amb coberta 
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub i/o safata. 
Inclou tubs i safates, material auxiliar, totalment muntat i connectat.

18.298,75 1 18.298,75

4 u Sistema d'Alimentació ininterrompuda,SAI, per a 2,5 kVA de potència, per a 
una autonomia de 10 minuts a plena càrrega, inclou cablejat, safates i 
material auxiliar, totalment muntat i connectat.

1.500,00 1 1.500,00

Sub-Capítol 01.05 Central de producció d'energia elèctrica de socors 121.041,16

1 u Subministrament i col·locació de grup electrògen marca 'SDMO' gamma 
'ATLANTIC 2 V700C2', o equivalent, en ejecució COMPACT II de 636 kVA de 
potència en continu i 700 kVA de potència en emergència, equipat amb 
Quadre d'arrancada i control tipus Automàtic muntat sobre el grup mod. S4500 
TELYS, Interruptor automàtic de comandament manual 4x1250 A, Motor Gasoil 
Volvo model TWD1643GE 1500 rpm refrigerat per aigua mitjançant radiador, 
Alternador síncrono trifàsic LEROY SOMER model LSA 49.1 S4 a 400 V, 
Silenciador separat 29 dB, Regulador de velocitat tipus electrònica. 
Dimensions 3470x1630x2080 mm. Pes 4560 kg. Consum 94,5 l/h  amb dipòsit 
de combustible de 610 litres de capacitat amb indicador de nivell. Autonomia 
de 6,5 hores. Xassis mecano soldat amb amortiguadors de vibració disposats 
entre el conjunt de l'alternador i la bancada.  Inclou cablejat interior, 
material auxiliar, totalment muntat i connectat. Inclou accessoris, part 
proporcional de cablejat, material i mitjants auxiliars per alimentació 
d'equips.

102.826,60 1 102.826,60

2 u Subministrament i col·locació de silenciadors per a sala grup electrogen, de 
dimensions 1800x1500x1500 mm i 29 dB col·locacats a l'entrada i a la sortida 
de l'aire de ventilació. Inclou material auxiliar, totalment muntat i connectats.

3.200,00 2 6.400,00

3 u Subministrament i col·locació de reixa d'intempèrie de lames Z per a col·locar 
a l'exterior de dimensions 1800x1500 mm. Inclou material auxiliar, totalment 
muntada.

2.520,00 2 5.040,00

4 u Alimentació elèctrica des del grup electrogen fins el quadre de distribució de 
socors format per cablejat amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió 
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), de les seccions corresponents segons 
esquemes, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, 
col·locat en tub i/o safata. Inclou tubs i safates, material auxiliar, totalment 
muntat i connectat.

3.774,56 1 3.774,56

5 u Estructura en acer per a suport del grup electrogen i elements auxliars 
d'aquest, des de forjat fins a l'alçada de carrer. Inclou paviment d'entramat 
d'acer galvanitzat, capa d'imprimació antioxidant i pintura d'acabat. 

3.000,00 1 3.000,00

Sub-Capítol 01.06 Instal·lació de fontaneria 6.630,00

1 PA Escomesa d’aigua des de clau de pas de la xarxa subministradora de 
companyia fins a connexió a col·lector de retorn, formada per canonada de 
polietilè d’alta densitat de 40 mm de diàmetre soterrada, amb clau de pas de 
16 bar de bronze, muntada en arqueta soterrada, roscada o embridada, amb 
suports galvanitzats, colzes, maniguets, tes, claus de pas de bola i claus de 
retenció, aixeta de buidat, aïllament i accessoris necessaris. Inclou comptador 
d’aigua, accessoris, part proporcional de material i mitjans auxiliars, 
totalment muntat i connectat.

2.000,00 1 2.000,00

2 u Subministrament i col·locació de sistema de descalcificació marca 'CULLIGAN', 
model 'MEDALLIST 925QH L', o equivalent, amb un cabal de servei continu de 
1,8 m³/h i una capacitat entre regeneracions de 2,4 m³. Inclou material 
auxiliar, totalment muntat i connectat.

1.150,00 1 1.150,00

3 u Subministrament i col·locació de sistema de dosificació per a circuits tancats 
mitjançant comptador de impulsos marca 'CULLIGAN' o equivalent. Inclou 
material auxiliar, totalment muntat i connectat.

1.260,00 1 1.260,00

4 u Subministrament i col·locació de sistema de dosificació d’arrossegament + 
filtre 'CULLSAN' a 90 ºC, marca 'CULLIGAN', o equivalent. Inclou material 
auxiliar, totalment muntat i connectat.

1.110,00 2,000 2.220,00
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Sub-Capítol 01.07 Instal·lacions de control i regulació 49.668,41

Part d’obra 01.07.01 Central

1 u Equips de control i regulació per a instal·lació provisional formada per 
elements de camp, autòmats PLC per a la regulació i control, equips de 
monotorització de la instal·lació, amb materials auxiliars, mitjans auxiliars, 
totalment muntat, connectat ii programat. 

6.500,00 1 6.500,00

2 u Subministrament i col·locació lloc de control amb ordinador, monitor i 
impressora, router i connector per a línia bus LON i quadre elèctric de control, 
convertidor de senyal, interfase amb integració i targeta d’expansió amb 
comunicació RS232/RS485. Inclou material auxiliar, totalment muntat i 
connectat.

11.666,05 1,000 11.666,05

Part d’obra 01.07.02 Lectura i gestió de consums subestacions

3 u Subministrament, enginyeria, programació d’ordinador d’explotació, tipus PC, 
amb hardware, software, switch de fibra òptica per a recollida de dades de 
les subestacions en temps real, amb possibilitats de comandament de 
subestacions i seguiment. Totalment muntat i connectat.

27.208,08 1,000 27.208,08

4 m Interconnexió amb Fibra Òptica entre l’armari de control de les subestacions i 
la central de recollida de dades de les subestacions realitzat amb Fibra òptica 
OM 62,5/125 amb 4 f.o. multimodo segons especificacions de Districlima, sota 
conducció en tot el seu recorregut, amb material auxiliar, totalment muntada, 
connectada i comprovada.

6,23 100,000 623,00

Part d’obra 01.07.03 Sales tècniques

5 u Interfase de comunicació amb Sistema de Control Central i ordinador 
d’explotació, mitjançant protocol Modbus, RS 485, permetent l’accés a 
informació de variables analògiques: energia, volum, cabal i potència de 
subestacions de calor i fred, temperatures d’entrada i sortida del circuit 
secundari de l'intercanviador, alarmes de fallada de transmissor de pressió 
diferencial, dels transmissors de temperatura i de transmissors de posició de 
les vàlvules de subestacions de calor i fred. Estats de quadres: estats de PLC, 
fallada de comunicacions del quadre i alarma de fallada elèctrica del quadre. 
Totalment muntat i connectat.

1.835,64 2,000 3.671,28

Sub-Capítol 01.08 Instal·lacions complementàries 2.600,00

1 m² Subministrament i col·locació de elements i instal·lacions per adequació de la 
sala de bombes, sala de control, sala de quadres elèctrics i sala grup 
electrogen. Inclou enllumenat i enllumenat d’emergència, preses de corrent 
monofàsica i trifàsica, extintors, sistema de detecció d’incendi, sanejament i  
buneres, punts de consum d’aigua, ventilació natural i forçada,  xarxa 
informàtica, megafonia i qualsevol altre element necessari per a l’adequació 
de les sales. Totalment muntat i connectat.

25,00 104 2.600,00

Sub-Capítol 01.09 Obra civil 20.460,00

1 m² Subministrament i col·locació de tancament acústic marca 'STOC', model 'ST-
PA-80', o equivalent, format per panells modulars de 80 mm d’espessor, en 
forma de sandvitx conformats per una safata exterior de xapa galvanitzada de 
1,2 mm d’espessor (segons norma UNE 36130-76 designació E), dos mantes 
semirígides absorbents en llana de roca, safata interior de xapa perforada de 
0,8 mm d’espessor amb perforacions de 5 mm de diàmetre i amb una 
separació de 8 mm. Inclou material auxiliar, totalment muntat.

232,50 88 20.460,00
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Capítol 02 FASE FINAL 1.533.944,42

Sub- 02.01 Instal·lació de Producció de Fred i Calor 633.391,36

Part 02.01.01 Producció de calor per cogeneració

1 u Subministrament i col·locació de grup de cogeneració en contenidor a gas 
natural, marca 'GE JENBACHER', model 'JMC 208.N.C05', o equivalent, de 330 
kWe, grup motor - alternador de 400V, caixa insonoritzant per a l'allotjament 
del motor, alternador, quadres elèctrics, sistema de ventilació propi 
(conductes, filtres i silenciadors), sistema d'encesa (bugies, etc.), sistema 
d'admissió i formació de la mescla aire/gas, sistema d'arrencada elèctric 
(bateries i carregador), sistema de refrigeració amb bescanviador de calor i 
aerorefrigerador, sistema de lubricació per oli, inclòs dipòsit i bomba  de 
recirculació d'oli, sistema de combustible format per rampa de gas natural, 
silenciador de gasos d'escapament, sistema de control, regulació, protecció i 
sincronisme del grup. Inclou intercanviador gasos / aigua (EGHE) amb by-
pass. Inclou transport, assegurança i posada en marxa, curs de formació i 
documentació tècnica.  Inclou valvuleria, elements de mesura i control i 
material auxiliar, totalment muntat i connectat. Inclou part proporcional de 
canonada i aïllament tèrmic.

306.900,00 1,000 306.900,00

2 u Subministrament i col·locació de dipòsit acumulador marca 'LAPESA', model 
'MV-5000-l', o equivalent, fabricat en acer al carboni, per a instal·lació 
vertical, capacitat 5.000 litres, diàmetre exterior 1.910 mm i 2.710 mm 
d’alçada.  Inclou valvuleria, elements de mesura i control i material auxiliar, 
totalment muntat i connectat. Inclou part proporcional de canonada i 
aïllament tèrmic.

4.921,00 1,000 4.921,00

3 u Subministrament i col·locació d’elements i equips auxiliars, valvuleria, equips 
de control i mesura i accessoris al circuit de producció de calor per 
cogeneració.

5.000,00 1,000 5.000,00

Part 02.01.02 Producció de calor

4 u Subministrament i col·locació de caldera de baixa temperatura marca 
'VIESSMANN', model, 'VITOPLEX 300', o equivalent, de 780 kW de potència 
tèrmica útil, rendiment estacional del 96%, amb tres passos de fums, i 
regulació electrònica model 'VITRONIC 100 GC1', ubicada en un contenidor 
model 'VITOMODUL G2' d’estructura autoportant realitzada amb perfileria 
metàl·lica galvanitzada en calent i paràmetres realitzats mitjançant panells 
tipus 'sandvitx' de 40 mm d’espessor, format per dues xapes d’acer 
galvanitzat de 0,5 mm de gruix i dimensions amb xemeneia de 
4.2060x2.360x4.200 mm.  Inclou valvuleria, elements de mesura i control i 
material auxiliar, totalment muntat i connectat. Inclou part proporcional de 
canonada i aïllament tèrmic.

61.566,00 1,000 61.566,00

5 u Subministrament i col·locació de bescanviador de calor marca 'SEDICAL', 
model 'UFP-65/19 LM', o equivalent, amb una potència d’intercanvi de 363 
kW, i dimensions 438x1296x380 mm.  Inclou valvuleria, elements de mesura i 
control i material auxiliar, totalment muntat i connectat. Inclou part 
proporcional de canonada i aïllament tèrmic.

2.988,00 1,000 2.988,00

6 u Subministrament i col·locació de bomba simple, marca 'SEDICAL', model 'SIM 
65/190.1-1.1/K', o equivalent, de rotor sec en construcció 'In-line', amb un 
cabal de 21,5 m³/h, velocitat 1.450 rpm, i 1,10 kW de potència nominal.  
Inclou valvuleria, elements de mesura i control i material auxiliar, totalment 
muntat i connectat. Inclou part proporcional de canonada i aïllament tèrmic.

4.650,00 2,000 9.300,00

7 u Subministrament i col·locació de bomba simple, marca 'SEDICAL', model 'SAP 
30/145-1.1/K', o equivalent, de rotor sec en construcció 'In-line', amb un 
cabal de 10,7 m³/h, velocitat 2.950 rpm, i 1,10 kW de potència nominal.  
Inclou valvuleria, elements de mesura i control i material auxiliar, totalment 
muntat i connectat. Inclou part proporcional de canonada i aïllament tèrmic.

2.745,00 2,000 5.490,00

9 u Subministrament i col·locació de vas d’expansió sense transferència de 
massa, marca 'SEDICAL', model 'N-200/6', o equivalent, capacitat 200 litres. 
Inclou valvuleria, elements de mesura i control i material auxiliar, totalment 
muntat i connectat. Inclou part proporcional de canonada i aïllament tèrmic.

287,00 1,000 287,00

PRESSUPOST
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10 u Subministrament i col·locació de col·lectors de calor per impulsió i retorn, 
valvuleria, elements de mesura i control i accessoris  del circuit de 
calefacció, i elements de omplerta i buidat.

4.000,00 1,000 4.000,00

Part 02.01.03 Producció de fred

11 u Subministrament i col·locació de torre de refrigeració marca 'TEVA', model 
'TVC 601', o equivalent, cabal d’aigua 144 m³/h, i 669,8 kW de calor a 
eliminar, un motor de 9,2 kW de potència, cabal d’aire de 18,5 m³/h, inclou 
silenciadors d’aspiració i descàrrega, variador de velocitat 'TEVACONTROL', 
equips de tractament d’aigua antiincrustants i inhibidor de corrosió, biocida 
antilegionel·la i purga automàtica per conductivitat, i consumibles per a la 
posta en marxa. Inclou valvuleria, elements de mesura i control i material 
auxiliar, totalment muntat i connectat. Inclou part proporcional de canonada 
i aïllament tèrmic.

27.252,72 1,000 27.252,72

12 u Subministrament i col·locació de màquina d’absorció d’aigua, marca 'YAZAKI' 
distribuïda per 'ABSORSISTEM', model ' WFC-SC30', o equivalent, capacitat 
frigorífica de 105 kW, cabal d’aigua refrigerada de 16,48 m³/h i cabal d’aigua 
de refredament 55,08 m³/h, alimentació elèctrica trifàsica 380 V 50 Hz, i 
potència elèctrica de 0,310 kW. Inclou valvuleria, elements de mesura i 
control i material auxiliar, totalment muntat i connectat. Inclou part 
proporcional de canonada i aïllament tèrmic.

51.752,64 1,000 51.752,64

13 u Subministrament i col·locació de màquina d’absorció de fums marca 'YAZAKI', 
distribuïda per 'ABSORSISTEM', model 'ED 10B-CU', o equivalent, capacitat 
frigorífica de 226,5 kW, cabal d’aigua refrigerada de 38,9 m³/h, calor aportat 
al generador de 172,2 kW, alimentació elèctrica trifàsica 415 V i 50 Hz, i 
potència elèctrica de 4,56 kW. Inclou valvuleria, elements de mesura i 
control i material auxiliar, totalment muntat i connectat. Inclou part 
proporcional de canonada i aïllament tèrmic.

102.300,00 1,000 102.300,00

14 u Subministrament i col·locació de bomba simple, marca 'SEDICAL', model 'SIM 
100/315.1-4.0/K', o equivalent, de rotor sec en construcció 'In-line', amb un 
cabal de 87,4 m³/h, velocitat 1.450 rpm, i 4,0 kW de potència nominal. 
Inclou valvuleria, elements de mesura i control i material auxiliar, totalment 
muntat i connectat. Inclou part proporcional de canonada i aïllament tèrmic.

10.482,00 3,000 31.446,00

15 u Subministrament i col·locació de bomba simple, marca 'SEDICAL', model 'SAP 
30/145-1.1/K', o equivalent, de rotor sec en construcció 'In-line', amb un 
cabal de 10,7 m³/h, velocitat 2.950 rpm, i 1,10 kW de potència nominal. 
Inclou valvuleria, elements de mesura i control i material auxiliar, totalment 
muntat i connectat. Inclou part proporcional de canonada i aïllament tèrmic.

2.745,00 2,000 5.490,00

16 u Subministrament i col·locació de bomba simple, marca 'SEDICAL', model 'SIM 
50/265.1-1.5/K', o equivalent, de rotor sec en construcció 'In-line', amb un 
cabal de 21,1 m³/h, velocitat 1.450 rpm, i 1,50 kW de potència nominal. 
Inclou valvuleria, elements de mesura i control i material auxiliar, totalment 
muntat i connectat. Inclou part proporcional de canonada i aïllament tèrmic.

5.349,00 2,000 10.698,00

17 u Subministrament i col·locació de col·lectors de fred per impulsió i retorn, 
valvuleria, elements de mesura i control i accessoris  del circuit de 
climatització, i elements de omplerta i buidat. 

4.000,00 1,000 4.000,00
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Sub- 02.02 Xarxa de distribució de Fred i Calor 115.010,88

Part 02.02.01 Canonades

1 m Tub d’acer negre de diàmetre nominal de 8'', segons norma DIN EN ISO 2440 
ST-35, soldat, amb grau de dificultat alt, i col·locat superficialment.

193,87 134,000 25.978,58

2 m Tub d’acer negre de diàmetre nominal de 6'', segons norma DIN EN ISO 2440 
ST-35, soldat, amb grau de dificultat alt, i col·locat superficialment.

144,29 46,000 6.637,34

3 m Tub d’acer negre de diàmetre nominal de 5'', segons norma DIN EN ISO 2440 
ST-35, soldat, amb grau de dificultat alt, i col·locat superficialment.

119,50 10,000 1.195,00

4 m Tub d’acer negre de diàmetre nominal de 4'', segons norma DIN EN ISO 2440 
ST-35, soldat, amb grau de dificultat alt, i col·locat superficialment.

95,58 36,000 3.440,88

5 m Tub d’acer negre de diàmetre nominal de 3'', segons norma DIN EN ISO 2440 
ST-35, soldat, amb grau de dificultat alt, i col·locat superficialment.

74,53 142,000 10.583,26

6 m Tub d’acer negre de diàmetre nominal de 2 1/2'', segons norma DIN EN ISO 
2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat alt, i col·locat superficialment.

61,41 126,000 7.737,66

7 m Tub d’acer negre de diàmetre nominal de 2'', segons norma DIN EN ISO 2440 
ST-35, soldat, amb grau de dificultat alt, i col·locat superficialment.

52,34 212,000 11.096,08

Part 02.02.02 Aïllaments

8 m Aïllament tèrmic de llana de vidre per a tub de diàmetre de 8'', de 60 mm de 
gruix, segons RITE 07, per a canonades fredes a l’exterior de 0 a 10 ºC, 

l l t fi i l t

48,62 134,000 6.515,08

9 m Aïllament tèrmic de llana de vidre per a tub de 6'', de 40 mm de gruix, segons 
RITE 07, per a canonades fredes a l'interior d’edifici de 0 a 10 ºC, col·locat 
superficialment.

35,12 46,000 1.615,52

10 m Aïllament tèrmic de llana de vidre per a tub de 5'', de 60 mm de gruix, segons 
RITE 07, per a canonades fredes a l’exterior de 0 a 10 ºC, col·locat 
superficialment.

34,35 10,000 343,50

11 m Aïllament tèrmic de llana de vidre per a tub de 4'', de 40 mm de gruix, segons 
RITE 07, per a canonades fredes a l'interior d’edifici de 0 a 10 ºC, col·locat 
superficialment.

24,69 36,000 888,84

12 m Aïllament tèrmic de llana de vidre per a tub de 2 1/2'', de 30 mm de gruix, 
segons RITE 07, per a canonades fredes a l'interior de 0 a 10 ºC, col·locat 
superficialment.

19,42 126,000 2.446,92

13 m Aïllament tèrmic de llana de vidre per a tub de 3'', de 40 mm de gruix, segons 
RITE 07, per a canonades calentes a l’exterior de 40 a 60 ºC, col·locat 
superficialment.

22,57 142,000 3.204,94

14 m Aïllament tèrmic de llana de vidre per a tub de 2'', de 40 mm de gruix, segons 
RITE 07, per a canonades calentes a l’exterior de 40 a 60 ºC, col·locat 
superficialment.

19,67 28,000 550,76

15 m Aïllament tèrmic de llana de vidre per a tub de 2'', de 30 mm de gruix, segons 
RITE 07, per a canonades calentes a l'interior d’edifici de 40 a 60 ºC, col·locat 
superficialment.

13,96 184,000 2.568,64

16 m Recobriment d’aïllaments tèrmics de canonades d’alumini, de 320 mm de 
diàmetre, de 0,8 mm de gruix, amb grau de dificultat alt i col·locat 
superficialment.

55,98 134,000 7.501,32

17 m Recobriment d’aïllaments tèrmics de canonades d’alumini, de 250 mm de 
diàmetre, de 0,8 mm de gruix, amb grau de dificultat alt i col·locat 
superficialment.

39,75 10,000 397,50

18 m Recobriment d’aïllaments tèrmics de canonades d’alumini, de 160 mm de 
diàmetre, de 0,8 mm de gruix, amb grau de dificultat alt i col·locat 
superficialment.

30,19 142,000 4.286,98

19 m Recobriment d’aïllaments tèrmics de canonades d’alumini, de 130 mm de 
diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat alt i col·locat 
superficialment.

22,86 28,000 640,08
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Part 02.02.03 Equips de distribució

20 u Subministrament i col·locació de bomba simple, marca 'SEDICAL', model 'SIP 
50/150.3-2.2/K', o equivalent, de rotor sec en construcció 'In-line', amb un 
cabal de 17,0 m³/h, velocitat 2.900 rpm, i 2,20 kW de potència nominal. 
Inclou valvuleria, elements de mesura i control i material auxiliar, totalment 
muntat i connectat. Inclou part proporcional de canonada i aïllament tèrmic.

4.434,00 1,000 4.434,00

21 u Subministrament i col·locació de bomba simple, marca 'SEDICAL', model 'SIM 
125/290-7.5/K', o equivalent, de rotor sec en construcció 'In-line', amb un 
cabal de 83,6 m³/h, velocitat 1.450 rpm, i 7,50 kW de potència nominal. 
Inclou valvuleria, elements de mesura i control i material auxiliar, totalment 
muntat i connectat. Inclou part proporcional de canonada i aïllament tèrmic.

12.948,00 1,000 12.948,00

Sub- 02.03 Sales tècniques 230.228,73

1 u Fabricació, subministrament i muntatge d'un conjunt de bescanviador simple 
per a la Residència i Centre de Dia per a Gent Gran, marca 'ICESA', o 
equivalent, format per un bescanviador de fred de 300 kW i un bescanviador 
de calor de 500 kW, d'acord a les especificacions de Districlima, escomesa i 
equips homologats per Districlima. Inclou vàlvules de papallona, filtres en Y, 
canonades DIN 2440 i accessoris com colzes DIN, reduccions, brides DIN tot en 
PN-16, vàlvules de bola 1/2'', canonada i accessoris de 1/2'', termòmetres, 
manòmetres i aixetes de purga, purgadors, material de suportació, bancades 
de bescanviador de UPN, safata de condensats de inox., abraçadores 
galvanitzades. Inclou la fabricació de subministrament i muntatge de tots els 
elements, inclòs els bescanviadors, vàlvules reguladores de pressió, vàlvules 
reguladores de potència, vàlvules de reglatge i comptadors d'energia. 
S'inclouen els quadres electrics de regulació, les safates i el cablejat de 
sensors i vàlvules de regulació i instrumentació, la fibra de comunicació entre 
Sistema SCADA i sub-estacions. Inclou la execució de la prova hidraulica i el ca

79.607,40 1,000 79.607,40

2 u Fabricació, subministrament i muntatge d'un conjunt de bescanviador simple 
pel C.A.P, marca 'ICESA', o equivalent, format per un bescanviador de fred de 
700 kW i un bescanviador de calor de 400 kW, d'acord a les especificacions de 
Districlima, escomesa i equips homologats per Districlima. Inclou vàlvules de 
papallona, filtres en Y, canonades DIN 2440 i accessoris com colzes DIN, 
reduccions, brides DIN tot en PN-16, vàlvules de bola 1/2'', canonada i 
accessoris de 1/2'', termòmetres, manòmetres i aixetes de purga, purgadors, 
material de suportació, bancades de intercanviadors de UPN, safata de 
condensats de inox., abraçadores galvanitzades. Inclou la fabricació de 
subministrament i muntatge de tots els elements, inclòs els bescanviadors, 
vàlvules reguladores de pressió, vàlvules reguladores de potència, vàlvules de 
reglatge i comptadors d'energia. S'inclouen els quadres electrics de regulació, 
les safates i el cablejat de sensors i vàlvules de regulació i instrumentació, la 
fibra de comunicació entre Sistema SCADA i sub-estacions. Inclou la execució 
de la prova hidraulica i el calorifugat de la instal·lació del primari.

87.222,70 1,000 87.222,70
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3 u Fabricació, subministrament i muntatge d'un conjunt d'intercanviador simple 
pel Casal de Joves, marca 'ICESA', o equivalent, format per un bescanviador 
de fred e 150 kW i un bescanviador de calor de 100 kW, d'acord a les 
especificacions de Districlima, escomesa i equips homologats per Districlima. 
Inclou vàlvules de papallona, filtres en Y, canonades DIN 2440 i accessoris 
com colzes DIN, reduccions, brides DIN tot en PN-16, vàlvules de bola 1/2'', 
canonada i accessoris de 1/2'' (femelles d'unió, maneguet, nipples), 
termòmetres, manòmetres i aixetes de purga, purgadors, material de 
suportació, bancades de intercanviadors de UPN, safata de condensats de 
inox., abraçadores galvanitzades. Inclou la fabricació de subministrament i 
muntatge de tots els elements, inclòs els intercanviadors, vàlvules 
reguladores de pressió, vàlvules reguladores de potència, vàlvules de reglatge 
i comptadors d'energia. S'inclouen els quadres electrics de regulació, les 
safates i el cablejat de sensors i vàlvules de regulació i instrumentació, la 
fibra de comunicació entre Sistema SCADA i sub-estacions. Inclou la execució d

63.398,63 1,000 63.398,63

Sub- 02.04 Instal·lació elèctrica en Mitja Tensió 117.019,11

1 u Subministrament i instal·lació de centre de transformació format per tres 
cel·les tipus CML, equip de telecomandament, una cel·la de mesura CMM, una
cel·la de protecció general amb interruptor automàtic CMP-V, una cel·la de 
mesura CMM, una cel·la lineal tipus CML-36L2, transformador trifàsic sec 
encapsulat en resina de 800 kVA de potència, tensió primari 25 kV, tensió 
secundari 420 V. Inclou material auxiliar, totalment muntat i connectat.

117.019,11 1,000 117.019,11

Sub- 02.05 Instal·lació elèctrica en Baixa Tensió 269.662,44

1 u Subministrament i col·locació de quadre elèctric de distribució, 
comandament i protecció, Quadre General Distribució (Q.G.D.), marca 
'SCHNEIDER ELÈCTRIC', o equivalent, en armari metàl·lic de xapa 
electrozincada reforçat, en muntatge superficial, en cuba, xassís, suport de 
carrils, marc frontal amb targetes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors 
i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau i dimensions 
1499x2007x450 mm. S’inclouen els elements i mecanismes de Schneider 
electric.Segons esquema unifilar. Inclou cablejat interior, material auxiliar, 
totalment muntat i connectat. Inclou accessoris, part proporcional de 
cablejat, material i mitjans auxiliars per alimentació d’equips.

40.529,36 1,000 40.529,36

2 u Subministrament i col·locació de quadre elèctric de distribució, 
comandament i protecció, Quadre Central (Q.CENTRAL), marca 'SCHNEIDER 
ELECTRIC', o equivalent, en armari metàl·lic de xapa electrozincada reforçat, 
en muntatge superficial, en cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb 
targetes perforades, sistema d'etiquetat, obturedors i col·lector 
terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau i dimensions 2149x2007x450 
mm. S'inclouen els següents elements i mecanismes de Schneider electric:      
- Proteccions sobretensions    - Proteccions diferencials     - Proteccions 
magnetotèrmiques                - Variadors de freqüència       - Contactors          
- etc.                                                                                                             
Segons esquema unifilar. Inclou cablejat interior, material auxiliar, totalment 
muntat i connectat. Inclou accessoris, part proporcional de cablejat, material 
i mitjants auxiliars per alimentació d'equips.

67.319,98 1,000 67.319,98

3 u Subministrament i col·locació de bateria de condensadors d’energia reactiva 
marca 'SCHNEIDER ELÈCTRIC', model 'VARSET', de 300 kVAr de potència 
reactiva, de 400 V de tensió, muntada superficialment. Inclou material 
auxiliar, totalment muntada i connectada.

7.784,10 1,000 7.784,10

Pàgina 5 de 8



Preu (€) Amidament Import (€)

PRESSUPOST

4 u Subministrament i col·locació de canalització elèctrica prefabricada de 1.600 
A, marca 'SIEMENS', o equivalent, formada per 4 conductors de tipus resina, 
amb protecció IP68 per a recorregut en exterior i del tipus metàl·lica, amb 
protecció IP54 per a recorregut interior, amb peça estàndard de fàbrica per a 
la unió de canalització de resina i metàl·lica. Inclou trams rectes, angles i 
suportació. Inclou material auxiliar, totalment muntat i connectat.

537,50 110,000 59.125,00

5 u Subministrament i col·locació de canalització elèctrica prefabricada de 1.000 
A, marca 'SIEMENS', o equivalent, formada per 4 conductors de tipus resina, 
amb protecció IP68 per a recorregut en exterior i del tipus metàl·lica, amb 
protecció IP54 per a recorregut interior, amb peça estàndard de fàbrica per a 
la unió de canalització de resina i metàl·lica. Inclou trams rectes, angles i 
suportació. Inclou material auxiliar, totalment muntat i connectat.

422,54 100,000 42.254,00

6 PA Alimentació elèctrica als equips de producció format per cablejat amb 
conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K 
(AS), de les seccions corresponents segons esquemes unifilars, amb coberta 
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub i/o safata. 
Inclou tubs i safates, material auxiliar, totalment muntat i connectat.

51.150,00 1,000 51.150,00

4 u Sistema d'Alimentació ininterrompuda,SAI, per a 2,5 kVA de potència, per a 
una autonomia de 10 minuts a plena càrrega, inclou cablejat, safates i 
material auxiliar, totalment muntat i connectat.

1.500,00 1 1.500,00

Sub- 02.06 Instal·lació de conducció i evacuació de fums 16.740,00

1 PA Subministrament i col·locació de les xemeneies necessàries per a la central 
de producció, aquest conducte complirà les especificacions de la UNE-EN-
1857 i serà de tipus modular amb doble paret d’acer inoxidable AISI 316 
interior i AISI 304 per al exterior, amb aïllament. Totalment muntat i 
connectat.

16.740,00 1,000 16.740,00

Sub- 02.07 Instal·lació de Gas 19.765,62

1 u Subministrament i col·locació de comptador de gas marca 'Kromschroeder', 
model 'G100', o equivalent, per ubicació en armari en planta baixa, cabal 
màxim 160 m³/h. Inclou material auxiliar, totalment muntat i connectat.

4.580,96 1,000 4.580,96

2 u Subministrament i col·locació de comptador de gas marca 'Kromschroeder', 
model 'BK-G40', o equivalent, per ubicació en planta coberta, cabal màxim 65 
m³/h. Inclou material auxiliar, totalment muntat i connectat.

2.243,70 1,000 2.243,70

3 u Tub d’acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 5'', segons la norma 
DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat alt i col·locat 
superficialment. Inclou material auxiliar, totalment muntat i connectat.

119,50 52,000 6.214,00

4 u Tub d’acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 4'', segons la norma 
DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat alt i col·locat 
superficialment. Inclou material auxiliar, totalment muntat i connectat.

95,58 12,000 1.146,96

5 u Subministrament i col·locació de sistema de detecció de gas amb central de 
detecció i detector de gas, electrovàlvula i part proporcional de cablejat de 
senyal i maniobra. Inclou material auxiliar, totalment muntat i connectat.

2.790,00 2,000 5.580,00
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Sub- 02.08 Instal·lació de Fontaneria 9.696,14

1 u Escomesa d’aigua des de clau de pas de la xarxa subministradora de 
companyia fins a comptador, formada per canonada de polietilè d’alta 
densitat de 40 mm de diàmetre soterrada, amb clau de pas de 16 bar de 
bronze, muntada en arqueta soterrada, roscada o embridada, amb suports 
galvanitzats, colzes, maniguets, tes, claus de pas de bola i claus de retenció, 
aixeta de buidat, aïllament i accessoris necessaris. Inclou accessoris, part 
proporcional de material i mitjans auxiliars, totalment muntat i connectat.

2.000,00 1,000 2.000,00

2 u Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 
bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, 
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat 
superficialment. Inclou material auxiliar, totalment muntat i connectat.

9,54 37,000 352,98

3 u Subministrament i col·locació de comptador d’aigua per velocitat, de llautó, 
amb unions roscades de diàmetre nominat 1 1/4''. Inclou valvuleria, 
antiretorn, filtre i maniguets. Inclou material auxiliar, totalment muntat i 
connectat.

136,58 2,000 273,16

4 u Subministrament i col·locació de sistema d’osmosis marca 'CULLIGAN', model 
'NFC 99', o equivalent, amb un cabal màxim de 0,18 m³/h, alimentació 
elèctrica a 230 V  i 50 Hz i consum elèctric de 0,37 kW. Inclou material 
auxiliar, totalment muntat i connectat.

5.960,00 1,000 5.960,00

5 u Subministrament i col·locació de sistema de dosificació d’arrossegament + 
filtre 'CULLSAN' a 90 ºC, marca 'CULLIGAN', o equivalent. Inclou material 
auxiliar, totalment muntat i connectat.

1.110,00 1,000 1.110,00

Sub- 02.09 Instal·lació de Control i regulació 78.682,76

Part 02.09.01 Central

1 u Subministrament i col·locació d’elements de camp marca 'SIEMENS', o 
equivalent, per al control i la regulació de la central de producció. Inclou 
sondes de temperatura i pressió,variadors de velocitat, ràcords, comptadors, 
vàlvules papallona, actuadors hidràulics, vàlvules de 3 vies, etc. Inclou 
material auxiliar, totalment muntat i connectat.

58.570,75 1,000 58.570,75

2 u Subministrament i col·locació de controladors per a la central de producció 
marca 'SIEMENS', o equivalent. Inclou controladors programables, mòduls 
alimentació, mòduls connexió, mòduls d’entrada i sortida i quadres elèctrics 
de control. Inclou material auxiliar, totalment muntat i connectat.

13.047,59 1,000 13.047,59

Part 02.09.02 Lectura i gestió de consums subestacions

3 m Interconnexió amb Fibra Òptica entre l’armari de control de les subestacions 
i la central de recollida de dades de les subestacions realitzat amb Fibra 
òptica OM 62,5/125 amb 4 f.o. multimode segons especificacions de 
Districlima, sota conducció en tot el seu recorregut, amb material auxiliar, 
totalment muntada, connectada i comprovada.

6,23 250,000 1.557,50

Part 02.09.02 Sales tècniques

4 u Interfase de comunicació amb Sistema de Control Central i ordinador 
d’explotació, mitjançant protocol Modbus, RS 485, permetent l’accés a 
informació de variables analògiques: energia, volum, cabal i potència de 
subestacions de calor i fred, temperatures d’entrada i sortida del circuit 
secundari del bescanviador, alarmes de fallada de transmissor de pressió 
diferencial, dels transmissors de temperatura i de transmissors de posició de 
les vàlvules de subestacions de calor i fred. Estats de quadres: estats de PLC, 
fallada de comunicacions del quadre i alarma de fallada elèctrica del quadre. 
Totalment muntat i connectat.

1.835,64 3,000 5.506,92
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Sub- 02.10 Instal·lacions complementàries 10.300,00

1 m² Subministrament i col·locació d’elements i instal·lacions per adequació de la 
sala de bombes, sala de control i sala de quadres elèctrics. Inclou enllumenat 
i enllumenat d’emergència, preses de corrent monofàsica i trifàsica, 
extintors, sistema de detecció d’incendi, sanejament i  buneres, punts de 
consum d’aigua, ventilació natural i forçada,  xarxa informàtica, megafonia i 
qualsevol altre element necessari per a l’adequació de les sales. Totalment 
muntat i connectat.

100,00 103,000 10.300,00

Sub- 02.11 Obra civil 33.447,38

Part 02.11.01 Bancades i suports

1 m² Subministrament i col·locació de bancada per a ubicació de màquines 
formada per formigó abocat amb cubilot, armadura amb malla electrosoldada 
de barres corrugades d’acer i encofrat amb plafons metàl·lic. Totalment 
muntat.

26,13 151,00 3.945,63

2 m² Subministrament i col·locació de bancada per a sales tècniques formada per 
formigó abocat amb cubilot i pintat de parament horitzontal interior de 
ciment, amb esmalt de poliuretà amb acabat llis, amb una capa de fons, 
diluïda, i dues d’acabat.

9,75 93,00 906,75

3 u Subministrament i col·locació d’estructures metàl·liques de suport amb 
perfils tipus IPE, IPN, HEB o similar treballats a taller, amb capa d’imprimació 
i acabat amb pintura, col·locat a l’obra amb soldadura i cargols.

8.000,00 1,00 8.000,00

Part 02.11.02 Aïllament acústic

4 PA Desmantellament i reubicació de tancament acústic ubicat en la fase 
provisional i muntatge en la coberta de l’edifici com a tancament acústic per 
les màquines de climatització de la central de producció.

20,00 54,00 1.080,00

5 m² Formació de tancament acústic per a intempèrie amb parets, sostre i 
obertures de manteniment marca 'STOC', models 'ST-PA-80' i ST-CR-80', o 
equivalent, format per panells modulars de 80 mm d’espessor, en forma de 
sandvitx conformats per una safata exterior de xapa galvanitzada de 1,2 mm 
d’espessor (segons norma UNE 36130-76 designació E), dos mantes semirígides 
absorbents en llana de roca, safata interior de xapa perforada de 0,8 mm 
d’espessor amb perforacions de 5 mm de diàmetre i amb una separació de 8 
mm. Inclou material auxiliar, totalment muntat.

250,00 22,00 5.500,00

Part 02.11.03 Protecció passiva

6 PA Subministrament i instal·lació del material, així com dels treballs necessaris 
per garantir les sectoritzacions de protecció contra incendis associades a les 
instal·lacions, així com els treballs necessaris segons indicacions del projecte 
específic i de la D.F.

1.500,00 1,00 1.500,00

7 PA Ajudes del ram de paleta, consistents en:
- Realització de regates i forats.
- Tapat de regates i forats.
- Retocs de pintura.
- Neteja final i retirada d’enderrocs.

515,00 1,00 515,00

Part 02.11.04 Grua

8 Utilització de grua autopropulsada per la elevació dels equips que per les 
seves característiques no es puguin elevar amb la grua d’obra o que s’hagin 
de situar a la seva ubicació un cop desmuntada la grua d’obra.

12.000,00 1,00 12.000,00
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PEM (Pressupost Execució Material) 2.201.178,05

Cost assignat a usuaris -575.000,00

TOTAL PRESSUPOST  (sense IVA) 1.626.178,05
I.V.A 18% 292.712,05

TOTAL PRESSUPOST  (amb IVA) 1.918.890,10

ÚLTIM FULL
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6 CAPÍTOL 5: ANNEX 1: CARACTERISTIQUES TÈCNIQUES 

REF. DESCRIPCIÓ MARCA MODEL

COG Mòdul de cogeneració en contenidor GE - JENBACHER JMC 208 GS-N.L

ABS-F
Planta d'aigua per cicle d'absorció de doble efecte accionada per 
gasos d'escapament.

THERMAX - 
ABSORSISTEM

ED 10B-CU

ABS-A Planta d'aigua per cicle d'absorció accionada per aigua calenta
THERMAX - 

ABSORSISTEM
WFC-SC30

TOR-1 Torre de refrigeració TEVA TVC 601
REF-1 Planta refredadora aire/aigua CARRIER 30XA0702 5.5
BC-1 Bomba de calor aire/aigua CARRIER 30 RQ - 522
CAL Caldera de baixa temperatura VIESSMANN VITOPLEX 300
GE Grup electrògen SDMO V700C2

Bescanviador SEDICAL
Bombes SEDICAL
Dipòsits d'inèrcia LAPESA
Vasos d'expansió SEDICAL
Coquilles ISOVER
Comptadors de gas KROMSCHROEDER
Tractament aigua CULLIGAN
Canal electrificada SIEMENS  
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Especificación técnica 

Módulo de Cogeneración-Contenedor 

JMC 208 GS-N.L 
 
 
 
 
 
 
 

JMS 208 C05 
 
 
 
 
 
 
 

Potencia eléctrica 330 kW el. 
 

   
 
 
 
 
 

Emisiones  
NOx < 500 mg/Nm³ (5% O2) 
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0.01 Datos Técnicos (en el contenedor) 
       

Datos referidos a:    Plena 
carga 

  

Poder calorífico inferior del gas (PCI)  kWh/Nm³  10,5  
    100%  
      
Energía invertida  kW [2] 851  
Caudal de gas  Nm³/h *) 81  
Potencia mecánica  kW [1] 342  
Potencia eléctrica  kW el. [4] 330  
Potencia térmica aprovechable      
~ Aceite  kW  39  
~ Agua de camisas  kW  117  
~ Gases de escape enfriados hasta 125 °C  kW  204  
Potencia total térmica aprovechable  kW [5] 360  
      
Calor a disipar      
~ Mezcla  kW  64  
~ Calor superficial ca. kW [7] 33  
~ Calor restante  kW  9  
      
Consumo específico de combustible  kWh/kWh [2] 2,49  
Consumo de aceite lubricante ca. kg/h [3] 0,10  
Rendimiento eléctrico  %  38,8%  
      
Circuito de agua caliente:      
Temperatura de salida  °C  95,0  
Temperatura de retorno  °C  80,0  
Caudal de agua caliente  m³/h  20,6  
        *) Valor indicativo para el dimensionamiento de las tuberías        
[_] Véase 0.10 para explicaciones - Condiciones técnicas de funcionamiento        
        
Todos los valores del balance térmico están basados en condiciones estándares según anexo 0.10. Cualquier desviación respecto 
a las condiciones estándares puede originar cambios en los valores especificados. Esto se ha de considerar para el 
dimensionamiento de los equipos de refrigeración (Intercooler, refrigeración de emergencia, ...). Se recomienda calcular con una 
reserva adicional del 10% sobre la tolerancia general de +/-8% de la potencia térmica para dimensionar el sistema de refrigeración 
adecuadamente. 
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Dimensiones globales y pesos (en el contenedor)    

Longitud mm ~  12.200 
Anchura  mm ~  2.500 
Altura mm ~  2.600 
Peso en seco kg ~  17.200 
Peso listo para funcionar kg ~  18.000 
   
Conexiones    

Entrada y salida del agua de refrigeración DN/PN 50/16 
Salida de gases de escape DN/PN 200/10 
Conexión de gas (en el contenedor) mm 80/16 
Conexión de aceite nuevo G 28x2'' 
Conexión de aceite viejo G 28x2'' 
Salida de cables mm 800x400 
Purga de condensados mm 18 
 
 
Potencia / Consumo     

Potencia continua ISO estándar ICFN kW 342  
Pres. med. efectiva a potencia y veloc. nominal bar 16,50  
Tipo de gas (combustible)  Gas natural  
Número de metano de referencia|Número de metano mínimo MZ d) 94|70  
Relación de compresión Epsilon 12,00  
    
Presión mín./máx. del gas en la entrada de la rampa de gas mbar 80 - 200 c)  
Oscilaciones permitidas en la presión del gas combustible % ± 10  
Velocidad máx. admisible para variaciones de la presión de gas mbar/sec 10  
Temp. max. admisible del agua en la 2° etapa del in tercooler °C 50  
Consumo específico de combustible kWh/kWh 2,49  
Consumo específico de aceite  g/kWh 0,30  
Temperatura máx. del aceite °C 90  
Temperatura máx. del agua de camisas °C 95  
Capacidad de aceite lubricante (cambio) lit ~ 126  
    c) Menor presión de gas posible si se requiere    
d) basado en programa de calculo del numero de metano AVL 3.1(calculado sin N2 y CO2)    
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0.02 Datos Técnicos del motor 
   

Fabricante  GE Jenbacher  
Tipo del motor  J 208 GS-C05  
Funcionamiento  Cuatro tiempos  
Configuración  cilindros en línea  
Número de cilindros  8  
Taladro mm 135  
Carrera mm 145  
Cilindrada lit 16,60  
Velocidad nominal rpm 1.500  
Velocidad media del pistón m/s 7,25  
Longitud mm 1.890  
Anchura  mm 1.020  
Altura mm 1.630  
Peso en seco (motor) kg 1.800  
Peso total listo para funcionar kg 2.000  
Momento de inercia del motor kgm² 3,51  
Sentido de rotación (mirando el volante)  izquierda  
Brida del volante de inercia  SAE 16''  
Radiointerferencia según VDE 0875  N  
Potencia del arrancador kW 6  
Voltaje del arrancador V 24  
    Potencia térmica     

Energía invertida kW 851  
Mezcla kW 64  
Aceite kW 39  
Agua de camisas kW 117  
Gas escape total kW 259  
Gases de escape enfriados hasta 180 °C kW 173  
Gases de escape enfriados hasta 100 °C kW 218  
Calor superficial kW 21  
Calor restante kW 9  
    Datos de los gases de escape     

Temperatura de los gases de escape a plena carga °C     [ 8] 478  
Caudal másico húmedo de los gases de escape kg/h 1.843  
Caudal másico seco de los gases de escape kg/h 1.706  
Caudal volumétrico húmedo de gases de escape Nm³/h 1.457  
Caudal volumétrico seco de gases de escape Nm³/h 1.292  
Perdida de presión máx. de gases de escape a la salida del 
motor 

mbar 60  

    Datos del aire de combustión     

Caudal másico de aire kg/h 1.782  
Caudal volumétrico de aire Nm³/h 1.378  
Depresión máx. admisible de aspiración mbar 10  
        



 
 

16.02.2011/HN T 208 C05 (80-95ºC) container con EGHE Copyright ©(rg) 
   7/32 

 
 
Nivel de presión sonora     

genset b) dB(A) re 20µPa 92  
31,5         Hz dB 80  
63            Hz dB 84  
125          Hz dB 89  
250          Hz dB 90  
500          Hz dB 88  
1000        Hz dB 87  
2000        Hz dB 83  
4000        Hz dB 81  
8000        Hz dB 86  
Gas escape a) dB(A) re 20µPa 108  
31,5         Hz dB 99  
63            Hz dB 103  
125          Hz dB 111  
250          Hz dB 104  
500          Hz dB 105  
1000        Hz dB 103  
2000        Hz dB 99  
4000        Hz dB 88  
8000        Hz dB 67  
    potencia acústica     
genset dB(A) re 1pW 111  
superficie de medida m² 80  
Gas escape dB(A) re 1pW 116  
superficie de medida m² 6,28  
    a)  los valores mencionados son presiones acústicas sobre superficie de medida según DIN 45635 tipo de precisión 2, distancia 
1m. 

   

b)  los valores mencionados son presiones acústicas sobre superficie de medida (calculados en el exterior) según DIN 45635 tipo 
de precisión 3, distancia 1m. 

   

El espectro es válido para equipos hasta una pme=16,5 bar. (para presiones superiores se debe considerar un margen de 
seguridad sobre todos los valores de 1 dB por cada 1 bar de incremento). 

   

En funcionamiento a 1200 1/min son los mismos valores, para 1800 1/min elevar los valores 3 dB.    
Tolerancia ± 3 dB    
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0.03 Datos Técnicos del alternador   

Fabricante  STAMFORD e) 
Tipo  HC 534 E2 e) 
Potencia tipo kVA 560 
Potencia en el eje kW 342 
Potencia efectiva nominal con cos phi = 1,0 kW 330 
Potencia efectiva nominal con cos phi = 0,8 kW 327 
Potencia aparente nominal con cos phi = 0,8 kVA 408 
Intensidad nominal con cos phi = 0,8 A 589 
Frecuencia Hz 50 
Voltaje V 400 
Número de revoluciones rpm 1.500 
Número de revoluciones de embalamiento rpm 2.250 
Factor de potencia inductivo  0,8 - 1,0 
Rendimiento con cos phi = 1,0 % 96,5% 
Rendimiento con cos phi = 0,8 % 95,5% 
Momento de inercia del motor kgm² 8,70 
Peso kg 1.535 
Radiointerferencia según VDE 0875  N 
Construcción  B3/B14 
Clase de protección  IP 23 
Clase de aislamiento  H 
calentamiento (a potencia nominal)  F 
Temperatura ambiente máxima °C 40 
Coeficiente de distorsión en vacío entre fase y neutro % 1,5 
   
Reactancias y constantes de tiempo    
xd   Reactancia síncrona longitudinal p.u. 1,93 
xd'  Reactancia transitoria longitudinal p.u. 0,10 
xd''  Reactancia subtransitoria longitudinal p.u. 0,07 
Td''  Constante de tiempo de cortocircuito subtransitoria ms 12 
Ta   Constante de tiempo To ms 19 
Tdo'  Constante de tiempo transitoria en vacío s 2,50 
   e) GE Jenbacher se reserva el derecho a cambiar el proveedor y tipo de alternador. Cambiándose mínimamente los datos de 

los alternadores asegurados por contrato y manteniendo la potencia eléctrica producida. 
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0.04 Datos Técnicos del sistema de recuperación tér mica   

Datos generales - Circuito del agua caliente    
Potencia total térmica aprovechable kW 360 
Temperatura de retorno °C 80,0 
Temperatura de salida °C 95,0 
Caudal de agua caliente m³/h 20,6 
Presión nominal máx. de agua caliente bar 10 
Pérdida de presión de agua caliente bar 0,40 
Variación admisible para la temperatura de retorno °C +0/-20 
Velocidad máx. adm. para la variación de la temp. de retorno °C/min  10 
 
Intercambiador de calor de la mezcla (IC independiente)    
Tipo  Intercambiador de calor de tubos 

aleteados 
Presión nominal máx. de agua caliente bar 10 
Pérdida de presión de agua caliente bar 0,20 
Conexión de agua caliente DN/PN 50/10 
 
Intercambiador de calor agua de camisas + Aceite    
Tipo  Intercambiador de calor de placas 
Presión nominal máx. de agua caliente bar 10 
Pérdida de presión de agua caliente bar 0,20 
Conexión de agua caliente DN/PN 50/10 
 
Intercambiador de calor gases de escape    
Tipo  Intercambiador de calor tubular 
   
LADO PRIMARIO:   
Pérdida de presión de los gases de escape aprox. bar 0,02 
Conexiones de gases de escape DN/PN 200/10 
   
SECUNDARIO:   
Presión nominal máx. de agua caliente bar 6 
Pérdida de presión de agua caliente bar 0,20 
Conexión de agua caliente DN/PN 50/10 
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Pos. Descripción Unidad Valor

1.1 Modelo
1.2 Capacidad frigorífica kW 226,2
1.3 C.O.P. 1,31

2.1 Caudal de agua refrigerada m3/h 38,9
2.2 Temperatura entrada agua a refrigerada ºC 12,0
2.3 Temperatura salida agua refrigerada ºC 7,0
2.4 Pérdida de carga en circuito de agua refrigerada kPa 38,1
2.5 Presión máxima de trabajo - agua refrigerada kPa (g) 785

3.1 Calor a disipar kW 409,3
3.2 Caudal de agua de enfriamiento m3/h 88,0
3.3 Temperatura entrada agua a la unidad ºC 31,0
3.4 Temperatura salida de agua de la unidad ºC 35,0
3.5 Pérdida de carga en circuito de agua de enfriamiento kPa  69,5
3.6 Presión máxima de trabajo - agua enfriamiento kPa (g) 785

4.1 Calor aportado al generador kW 172,2
4.2 Caudal de gases de escape kg/h 1.843,0
4.3 Temperatura de entrada de los gass de escape °C 478,0
4.4 Temperatura de salida de los gases de escape °C 180,9
4.5 Capacidad de los gases de escape kJ/kgºC 1,132

5.1 Alimentación eléctrica de potencia
5.2 Consumo potencia eléctrica kVA 5,7

5.1 Longitud mm 2.850
5.2 Anchura mm 2.050
5.3 Altura mm 2.100
5.4 Peso en funcionamiento kg 5.900

III + N,  415V (±10%), 50 Hz

Esta tabla de características corresponde a unidades aisladas térmicamente de acuerdo con las 
instrucciones de Thermax. Los valores de salida tienen una tolerancia de ±3%

 3.-  CIRCUITO AGUA DE ENFRIAMIENTO (TORRE)

 4.-  CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN DE GASES DE ESCAPE

 5.-  CIRCUITOS ELÉCTRICOS

 6.-  DIMENSIONES

PLANTA ENFRIADORA DE AGUA THERMAX                   
POR CICLO DE ABSORCIÓN DE DOBLE EFECTO               

ACCIONADA POR GASES DE ESCAPE                        
PRINCIPALES DATOS TÉCNICOS

 1.-  GENERAL
ED 10B-CU

 2.-  CIRCUITO DE AGUA REFRIGERADA
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WFC SC5 WFC-SC10 WFC-SC20 WFC-SC30

kW 17,6 35,2 70,3 105,0

entrada °C

salida °C

kPa 56 51,0 59,8 60,8

kPa

l/s 0,77 1,53 3,06 4,58

l 8 17 47 73

kW 42,7 85,4 171,0 256,0

entrada °C

salida °C

kPa 41 77,5 + 10% 41,2 + 10% 37,3 + 10%

kW/h/K/m²

kPa

l/s 5,1 10,2 15,3

l 66 125 194

kW 25,1 50,2 100,0 151,0

entrada °C

salida °C

rango °C

kPa 88 82,2 + 10% 38,2 + 10% 48,1 + 10%

kPa

l/s 1,2 2,4 4,8 7,2

l 10 21 54 84

Mono 220V

W 48 210 260 310

A 0,43 0,92 1,25

Control
mm 594 760 1.060 1.380

mm 744 970 1.220 1.520

mm 1736 1.920 2.030 2.065

kg 365 500 930 1.450

kg 600 1.155 1.800

Acústica dB(A) 46 49 52

DN-32 DN-40

DN-40 DN 65

DN-50 DN-65

Unidad de 
medida

                            TABLA ESPECIFICACIONES                             
UNIDADES POR AGUA CALIENTE

MODELOS

DN-50

380V c.a. -  III - 50Hz

S
ec

ci
ón

 
tu

bo
s 

ag
ua

Peso

Ancho

Refrigeración

D
im

en
-

si
on

es
E

le
ct

ri-
ci

da
d

DN-50Agua refrigerada

Agua enfriamiento (torre)

Agua caliente generador

Fondo

Alto (incluidas placas fijación)

En vacío

Nivel sonoro

En carga

Intensidad

Volumen de agua contenido

Potencia calorífica a la entrada

A
gu

a 
ca

lie
nt

e 
al

 
ge

ne
ra

do
r

Caudal de agua 

Pérdida de carga en generador

Capacidad frigorífica

Potencia suministro

Consumo

Temperatura

Pérdida de carga absorb/cond.

Envolvente y acabado exterior: Envolvente de chapa galvanizada y pintada en caliente de color metalizado
plata, resistente al agua e instalable tanto en el interior como en el exterior.

588Presión estática máxima

Caudal de agua 

Volumen de agua contenido

A
gu

a 
de

 e
nf

ria
m

ie
nt

o 
(t

or
re

)

Calor a disipar

DN-40

Presión estática máxima

Temperatura

Factor ensuciamiento

Volumen de agua contenido

Temperatura agua 
refrigerada

A
gu

a 
re

fr
ig

er
ad

a

Caudal de agua 

Pérdida de carga evaporador

Presión estática máxima

12,5

7

588

31,0

35,0

0,086

Todo - nada

88

83

70 - 95

588
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MEDIDAS EXTERIORES Y POSICIÓN DE LAS CONEXIONES 
MODELOS WFC SC10 Y WFC SC20 

 
 

 
 
 
 
 

PERFIL DE LA BASE

PLACA FIJACION (1/3)

ARGOLLA DE SUSPENSION

LATERAL IZQUIERDO VISTA FRONTAL LATERAL DERECHO VISTA TRASERA

SALIDA AGUA
ENFRIAMIENTO
DN-50

SALIDA AGUA
APORTACION

 CALOR
DN-65

ENTRADA  AGUA
APORTACION

 CALOR
DN-65

SALIDA AGUA
REFRIGERADA

DN-40

ENTRADA AGUA
REFRIGERADA

DN-40

SALIDA AGUA
ENFRIAMIENTO
DN-50

WFC SC10

VISTA SUPERIOR

PERFIL DE LA BASE  

PLACA FIJACION (1/3)  

ARGOLLA DE SUSPENSION  

WFC SC20 

VISTA SUPERIOR 

LATERAL IZQUIERDO  VISTA FRONTAL LATERAL DERECHO  

SALIDA  AGUA 
APORTACION  
CALOR DN-50 

ENTRADA  AGUA 
APORTACION 

 CALOR DN-50 

SALIDA AGUA 
REFRIGERADA 

DN-50 
ENTRADA AGUA 

REFRIGERADA 
DN-50 

SALIDA AGUA 
ENFRIAMIENTO 
DN-50 
ENTRADA AGUA 
ENFRIAMIENTO 
DN-50 

SALIDA AGUA 
ENFRIAMIENTO 
DN-50 

ENTRADA AGUA 
ENFRIAMIENTO 
DN-50 

VISTA TRASERA 
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Técnicas Evaporativas, S.L.
Plg.Ind.Can Humet - Pintor Joan Miró, 1
Apdo.Correos,10 - 08213 Polinyà (Barcelona)
Tel. +34 937 133 573 - Fax. +34 937 133 160
INTERNET: http://www.teva.es   e-mail: teva@teva.es

Como contestación a su demanda, nos complace detallarles nuestra mejor oferta referente a los materiales que se
indican, precisándoles que en caso de suministro, éste seria regulado por las condiciones posteriormente descri-
tas, así como por las Condiciones Generales de Venta que se adjuntan:

UNA TORRE DE REFRIGERACIÓN A CIRCUITO ABIERTO Modelo: TVC 601
de características técnicas y constructivas siguientes:

 Datos de proyecto:

Temp.húmeda: 26,0 °C Calor a eliminar : 669,8 kW
Temp. agua caliente : 35,0 °C         Caudal de agua :                                        40,00   l/s
Temp. agua enfriada : 31,0 °C

Características técnicas unit.: Vs.: 3.00

Num. ventiladores/celdas : 2     Tipo de boquilla : 20C   
Num.y potencia motores : 1 x 9,2 kW Presión colector entrada: 27,2   kPa
Caudal de aire : 18,5 m3/s Agua evap.+ arrastre: 0,28 l/s
Nivel sonoro a 15 mts.:            Ver hoja de datos adjunta   Peso en vacío:                                              1310 kg

  Peso en carga : 3815 kg
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Dimensiones:
A B C D E F G H

4200 2400 2380 1865 2400 1800 --- 230

Conexiones:
 1. Entrada agua: DN 150 PN 10  4. Rebosadero: 2 1/2 "roscada
 2. Salida agua: DN 150 PN 10  5. Desagüe: 1"roscada
 3. Reposición: 1"roscada
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Mod. 
TVC 

Sin cámara 
acústica 

Con cámara 
acústica 

Con silenciador 
en aspiración 

Con silenciador 
en descarga 

Con silenciador 
en asp. y descarga 

Without acoustic 
compartment 

With acoustic 
compartment 

With silencer 
on inlet air 

With silencer 
on outler air 

With silencer 
on inlet & outlet air 

 
Mod. 
TVC A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D 
012 41 46 48 42 41 44 42 41 39 43 41 40 36 39 37 34 26 29 27 26 
014 43 48 51 44 42 45 44 42 39 43 41 40 39 42 40 37 28 31 29 27 
015 42 47 49 43 41 45 43 41 39 43 41 40 37 40 39 35 26 30 28 26 
016 43 49 51 45 42 46 44 42 39 43 41 40 40 43 41 37 27 31 29 27 
017 45 52 54 47 44 48 46 43 39 43 41 40 43 46 44 40 30 33 31 28 
019 44 50 53 46 43 46 45 42 39 43 41 40 41 44 42 38 28 32 30 27 
121 47 54 56 49 46 49 48 45 41 44 43 42 45 48 46 42 31 35 33 30 
123 50 57 59 52 49 52 50 47 41 45 43 42 48 51 49 45 34 37 35 32 
125 51 58 61 53 50 53 51 48 41 45 43 42 50 53 51 47 34 37 35 32 
128 53 60 63 55 52 55 53 49 42 45 44 42 52 55 53 49 37 40 38 35 
232 43 47 47 44 43 46 44 43 42 45 44 43 37 38 35 32 28 31 29 28 
235 44 48 49 44 44 46 44 43 42 45 44 43 40 40 37 34 29 32 30 28 
239 45 49 50 45 44 47 45 43 42 45 44 43 41 41 39 35 30 32 30 28 
241 45 50 51 45 45 47 45 43 42 45 44 43 42 42 39 36 30 32 30 28 
345 47 52 53 47 47 49 47 45 43 47 45 44 44 44 41 38 32 34 32 30 
349 49 54 56 49 49 50 48 46 44 47 45 44 47 47 45 41 34 35 33 31 
352 50 55 57 50 49 51 48 46 44 47 45 44 48 48 45 42 35 36 34 31 
356 51 55 57 50 50 51 48 46 44 47 45 44 49 49 46 42 35 36 34 31 
462 54 58 59 52 53 53 50 48 45 48 47 45 52 51 48 44 38 38 36 33 
467 54 58 60 53 53 53 51 48 45 48 47 45 53 52 49 45 39 39 36 33 
471 55 59 61 54 54 54 51 49 45 48 47 45 54 53 50 46 40 39 37 34 
575 60 63 64 57 59 57 54 51 48 49 48 46 58 56 53 49 44 42 40 36 
580 59 62 64 56 58 57 54 51 47 49 48 46 58 56 53 49 44 42 39 36 
585 59 62 64 57 58 57 54 51 48 49 48 46 58 56 53 49 44 42 40 36 
601 50 55 56 50 50 52 50 48 46 50 48 47 47 47 44 41 35 37 35 33 
607 51 56 57 51 51 52 50 48 46 50 48 47 49 49 46 42 36 37 35 33 
610 53 57 59 52 52 53 51 49 47 50 48 47 51 51 48 44 37 38 36 34 
611 53 58 60 53 53 54 51 49 47 50 48 47 52 52 49 45 38 39 37 34 
712 56 60 62 55 55 55 53 50 48 51 49 48 54 54 51 47 41 41 38 36 
713 57 61 63 55 56 56 54 51 48 51 50 48 55 55 52 48 42 41 39 36 
714 58 62 63 56 57 57 54 51 48 51 50 48 56 55 52 48 42 42 39 36 
815 61 64 66 59 61 59 56 53 50 52 51 49 60 58 55 51 46 45 42 39 
816 61 64 66 58 60 59 56 53 50 52 51 49 60 58 55 51 46 44 42 38 
817 61 64 66 59 60 59 56 53 50 52 51 49 60 58 55 51 46 44 42 38 

 
      Variación del nivel sonoro con la distancia 
      Noise level variation with the distance 
 
 
 
      B 
 
 
  A 
 
          D 
 
 
 
                 C 
 
 
 
 
 
        Distancia en m. / Distance in  m. 

niveles sonoros en dB(A) a 15 m. 
noise level in dB(A) at 15 m. Medidos en campo abierto  ± 2 dB(A) 

Tasted in an open surface  ± 2 dB(A) 

dB
(A

) 
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Dimensiones en mm sujetas a variación sin preaviso.  /   Dimensions in mm subject to variations without notice. 
En caso de pedido se enviarán diseños definitivos.      /   In case of order certified drawings are supplied. 
Versión standard  /  Standard version  Versión con silenciadores / Version with silencers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TVC A B C D 
012 - 019 2100 930 1200 3000 
121 - 128 2100 1230 1200 3000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TVC A B C D 
232 -241 3600 1230 1800 4600 
345 - 356 4200 1230 2400 5200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TVC A B C D 
462 - 471 4800 1230 3000 5800 
575 - 585 5400 1230 3600 6400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TVC A B C D 

601 - 611 5200 2400 2380 2400 
712 - 714 5800 2400 2380 3000 
815 - 817 6400 2400 2380 3600 
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CONJUNTO DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICA DEL ANTIINCRUSTANTE E INHIBIDOR DE CORROSIÓN.

Compuesto por:
• Bomba dosificadora electrónica de membrana: (A)

- Modelo comandado por contador emisor de impulsos
- Presión máxima de trabajo: 7 bar 
- Máxima dosificación: 3 l/h
- Cantidad de producto por inyección unitaria: 0.56 ml
- Nº de inyecciones máximas por minuto: 150
- Alimentación: 230 V Monofásica
- Potencia: 16 W
- Protección IP65 (intemperie), según normas CE.
- Materiales de construcción: cabezal en PP, membrana en PTFE,  junta en bitón
- LED (testigo) de nivel bajo de producto
- Salida para purga y encebe de la bomba con retorno al bidón del producto

• Deposito de polietileno de 50 litros (120 l opcional) con boca de gran dimensión para su rellenado con
cierre estanco, soporte para fijación bomba, caña de aspiración rígida, filtro, válvula retención y controlador

de nivel. (B)
• Tubo para la conducción producto. (∅ = 6 x 4 mm, largo= 1,6 mts.)
• Válvula antiretorno para inyección producto (montada en la Torre). (C)
• Contador emisor de impulsos (su montaje ha de ser horizontal) (D)

⇒ Diámetro según capacidad calorífica
⇒ De esfera húmeda cuerpo y cabezal de latón (hierro barnizado)
⇒ Temperatura de trabajo máxima hasta 30º C
⇒ Cable emisor de impulsos(RG 58) con dos metros de longitud equipado con conector BNC

Dimensiones y Peso:
TEVACRUS con bidón de 50 litros:   ∅ = 380 mm  h= 750 mm       Peso en vacío = 7,150 Kg
TEVACRUS con bidón de 120 litros: ∅ = 520 mm  h= 1.100 mm    Peso en vacío = 9,150 Kg

C

A

B

D

TEVACRUS
6/10



CONJUNTO DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICA TEMPORIZADA DEL BIOCIDA ANTILEGIONELLA.

Compuesto por:

• Bomba dosificadora electrónica de membrana: (A)
- Modelo con temporizador integrado
- Presión máxima de trabajo: 7 bar 
- Máxima dosificación: 3 l/h
- Cantidad de producto por inyección unitaria: 0.56 ml
- Nº de inyecciones máximas por minuto: 150
- Alimentación: 230 V Monofásica
- Potencia: 16 W
- Protección IP65 (intemperie), según normas CE.
- Materiales de construcción: cabezal en PP, membrana en PTFE,  junta en bitón
- Dispone de display indicador de fase de funcionamiento.
- Sistema integral electrónico temporizado en la bomba de 16 programaciones previstas para
las distintas dosificaciones de choque, con contador parcial de producto dosificado diario y
total desde la puesta en marcha, así como indicador en el display de la bomba de bajo nivel de
producto en el bidón.
- Salida para purga y encebe de la bomba con retorno al bidón del producto

• Deposito de polietileno de 50 litros (120 l opcional) con boca de gran dimensión para su rellenado

con cierre estanco, soporte para fijación bomba. (B)
• Caña de aspiración rígida, filtro, válvula retención y sonda de nivel. (C)
• Tubo para la conducción del producto. (∅ = 6 x 4 mm, largo = 1,6 mts.)
• Válvula antiretorno para inyección del producto (montada en la Torre).

Dimensiones y Peso:

TEVABIO con bidón de 50 litros:   ∅ = 380 mm     h= 750 mm       Peso en vacio = 7,150 Kg
TEVABIO con bidón de 120 litros: ∅ = 520 mm     h= 1.100 mm    Peso en vacio = 9,150 Kg

A

B

C

TEVABIO
7/10



CONJUNTO PURGA AUTOMÁTICA POR CONDUCTIVIDAD.

Compuesto por:
• Regulador digital de la conductividad (A)

Alimentación: 230 V ± 10% Monofásica
Potencia: 10 W.
Protección: IP 65 intemperie (para montaje en pared) con caja en ABS y

       tapa transparente en policarbonato.
Campo de medida:   3 escalas hasta 19,99 mS
Display: 4 dígitos
Salida disponible de señal de 4-20mA
Señales:

2 señales de salida Todo-Nada:
- para punto de consigna con histeresis regulable 0%-30% de la electroválvula de purga
- para punto de alarma (más el 10% del punto de consigna en µS/cm).
1 señal de salida analógica

Dimensiones y Peso: 215 x 130 x 205 mm (LxAxH)    Peso del equipo = 1 Kg

• Conexión montada en balsa de la Torre para registro, alojamiento y limpieza rápida de la sonda (B).
• Sonda de lectura en continuo de la conductividad, con electrodo de grafito y cuerpo en PVC, de fácil
extracción para su mantenimiento sin necesidad de vaciar la balsa y con compensación de temperatura en

la lectura (C)
• Electroválvula de purga accionada por el conductivímetro, con filtro y válvula de regulación manual

montada en la entrada de agua a la torre. (D)
⇒ Diámetro: según capacidad calorífica
⇒ Material del cuerpo: bronce
⇒ Apertura: Todo-Nada normalmente cerrada
⇒ Actuador eléctrico: 230 V 50 Hz Monofásica.

• Cableado eléctrico adecuado para el interconexionado de todos los elementos descritos.

D

CA

B

TEVAPURG
8/10
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 Summary Performance Report For 30XA0702 5.5 
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AquaForceTM Air-Cooled Screw Chiller 
 

 

 
 

Unit Information 
    Tag Name:............................. 30XA0702 5.5  
    Model Number:............................ 30XA0702  
    Quantity: ..................................................... 1  
    Manufacturing Source: .....Montluel, France  
    Refrigerant:........................................R134A  
    Shipping Weight: .................................. 6152 kg 
    Operating Weight: ................................ 6247 kg 
    Unit Length: .......................................... 7186 mm 
    Unit Width:............................................ 2253 mm 
    Unit Height:........................................... 2297 mm 
     
Evaporator Information 
    Fluid Type:......................... Ethylene Glycol  
    Brine Concentration:.............................. 25,0 % 
    Fouling Factor: .................................. 0,0180 (sqm-K)/kW 
    Number of Passes: ..................................... 3  
    Leaving Temperature: ............................. 5,5 °C 
    Entering Temperature:........................... 14,0 °C 
    Fluid Flow: ........................................... 19,35 L/s 
    Pressure Drop: ...................................... 38,1 kPa 
     
Condenser Information 
    Altitude: ...................................................... 0 m 
    Number of Fans:....................................... 12  
    Total Condenser Fan Air Flow:........... 54167 L/s 
    Entering Air Temperature: ..................... 35,0 °C 
     
Integrated Pump Information 
    No Pump Selected 

Performance Information 
    Cooling Capacity:........................................647,1 kW 
    Total Compressor Power: ...........................179,5 kW 
    Total Fan Motor Power: ................................19,2 kW 
    Total Unit Power (without pump):................198,6 kW 
    Efficiency (without pump):.............................3,26 kW/kW 
    A-Weighted Sound Power Level: .....................96 dbA 
     
Accessories and Installed Options 
    Opt. 5 Brine operation from +4 to -6 deg C 
    Opt. 156 Energy Management Module 
    Opt. 119 High Efficiency Option 
    Opt. 148D CCN to Lon Gateway 
    Opt. 23A Side Panels Only 
    Opt. 41A Evap Freeze Protection 
    Opt. 158 Touchscreen Interface 
     
Electrical Information 
    Unit Voltage: ..........................................400-3-50 V-Ph-Hz 
    Standby Power: ..............................................0,2 kW 
    Minimum Voltage: ..........................................360 Volts 
    Maximum Voltage: .........................................440 Volts 
    Power Factor: ...............................................0,87  
 

  Electrical  Electrical  
Amps (Un)  Circuit 1  Circuit 2  
Max Unit Current 
Draw (RLA)  

456,8  ---  

Max Start Up 
Current (ICF)  

616,4  ---  

Nominal Unit 
Current Draw (A)  

346,3  ---  

  
 
 

Note:  Water connection nozzle diameters are non-standard.  See certified drawing for nozzle diameter. 
Cooling and/or heating performance data according to EN 14511 and certified by EUROVENT. 

Sound Power Lw according to ISO 9614-1 and EUROVENT standard 8/1. 
 



 Summary Performance Report For 30RQ522 
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AquaSnapTM Air to Water Heat Pump 
 
 

 
 

Unit Information 
    Tag Name:.....................................30RQ522  
    Model Number:...........................30RQ0522-  
    Quantity: ..................................................... 1  
    Manufacturing Source: .....Montluel, France  
    Refrigerant:........................................R410A  
    Shipping Weight: .................................. 4682 kg 
    Operating Weight: ................................ 4740 kg 
    Unit Length: .......................................... 4798 mm 
    Unit Width:............................................ 2253 mm 
    Unit Height:........................................... 2297 mm 
     
Fluid Heat Exchanger Information 
    Fluid Type:............................... Fresh Water  
    Fouling Factor: .................................. 0,0180 (sqm-K)/kW 
    Heating Mode 
    Leaving Temperature: ........................... 50,0 °C 
    Entering Temperature:........................... 39,0 °C 
    Fluid Flow: ........................................... 12,11 L/s 
    Pressure Drop: ...................................... 18,0 kPa 
    Cooling Mode 
    Leaving Temperature: ............................. 5,5 °C 
    Entering Temperature:........................... 14,3 °C 
    Fluid Flow: ........................................... 12,11 L/s 
    Pressure Drop: ...................................... 18,0 kPa 
     
Air Heat Exchanger Information 
    Altitude: ...................................................... 0 m 
    Number of Fans:......................................... 8  
    Total Condenser Fan Air Flow:........... 36107 L/s 
    Heating Mode 
    Entering Air Temperature (dry bulb): ....... 7,0 °C 
    Entering Air Temperature (wet bulb):....... 6,0 °C 
    Entering Air Temperature (dew point):..... 5,0 °C 
    Relative Humidity: ................................. 87,0 % 
    Cooling Mode 
    Entering Air Temperature: ..................... 35,0 °C 
     
Integrated Pump Information 
    No Pump Selected 

Performance Information 
    Heating Mode 
    Heating Capacity (instantaneous):..............551,5 kW 
    Heating Capacity (integrated): ....................551,5 kW 
    Total Compressor Power: ...........................198,7 kW 
    Total Fan Motor Power: ................................15,0 kW 
    Total Unit Power (without pump):................213,7 kW 
    Efficiency (without pump) (instantaneous): ...2,58 kW/kW 
    Cooling Mode 
    Cooling Capacity:........................................445,8 kW 
    Total Compressor Power: ...........................176,4 kW 
    Total Fan Motor Power: ................................12,7 kW 
    Total Unit Power (without pump):................189,1 kW 
    Efficiency (without pump):.............................2,36 kW/kW 
    A-Weighted Sound Power Level: .....................92 dbA 
     
Accessories and Installed Options 
    Opt. 41 Evap Freeze Protection 
    Opt. 221 Euro Pack 
    Opt. 92 Suction Service Valve 
    Opt. 15 Low Noise 
    Opt. 70 Non-Fused Disconnect 
    Opt. 23A Side Panels Only 
     
Electrical Information 
    Unit Voltage: ..........................................400-3-50 V-Ph-Hz 
    Standby Power: ..............................................3,8 kW 
    Minimum Voltage: ..........................................360 Volts 
    Maximum Voltage: .........................................440 Volts 
    Power Factor: ...............................................0,84  
 

  Electrical  Electrical  
Amps (Un)  Circuit 1  Circuit 2  
Max Unit Current 
Draw (RLA)  

438,4  ---  

Max Start Up 
Current (ICF)  

645,4  ---  

Nominal Unit 
Current Draw (A)  

334,4  ---  

  
    Maximum current draw of cooling and heating mode. 
 
 

Cooling and/or heating performance data according to EN 14511 and certified by EUROVENT. 
Sound Power Lw according to ISO 9614-1 and EUROVENT standard 8/1. 
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1.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
La Unidad Térmica en Cubierta VIESSMANN (en adelante VITOMODUL) es un equipo autónomo de 
generación de calor (según UNE 60.601), siendo una solución compacta de producción calorífica. Su 
estudiado diseño ha permitido obtener un módulo ligero y compacto que permite una instalación rápida y 
sencilla, así como una realización de las labores de mantenimiento desde el exterior de una forma fácil y 
segura. 
Para la construcción del VITOMODUL se han empleado materiales de alta calidad que permiten la 
instalación de ésta en la intemperie (zonas exteriores tales como cubiertas, azoteas, etc.) y un 
comportamiento ante el fuego M0. 
Se suministra con los equipos totalmente montados, preparada para ser conectada a la instalación de 
distribución de calefacción y ponerse en funcionamiento. De forma resumida el VITOMODUL objeto de la 
presente oferta está formada por los siguientes equipos: 

1.1.- CALDERA 

 Dos calderas VITOPLEX 300 de 780 kW de potencia térmica útil, respectivamente. La Vitoplex 
300 es una caldera de BAJA TEMPERATURA con tres pasos de humos, construida en chapa de 
acero ST 32.3, con tubos de humos de doble superficie calefactora de 6 mm de espesor. 
Rendimiento estacional del 96%. 
 Dos regulaciones electrónicas marca VIESSMANN modelo VITOTRONIC 100 GC1: Regulación 
electrónica del circuito de caldera, para temperatura de caldera constante. 

1.2.- INSTALACIÓN HIDRÁULICA 

 Una válvula de tres vías. 
 Sistemas de seguridad formado por: 

 Dos depósitos de expansión cerrados. 
 Dos válvulas de seguridad. 
 Dos presostato de mínima

 Dos pirostatos

 Seccionamiento: válvulas de corte que permiten aislar hidráulicamente el VITOMODUL de la 
instalación. 
 Equipamiento diverso: 

 Manguitos antivibratorios que evitan la transmisión de vibraciones a la instalación. 
 Toma para llenado. 
 Toma para vaciado. 
 Purgadores automáticos de aire. 
 Instrumentación: termómetros y manómetros según normativa. 

 Las conducciones hidráulicas se realizarán mediante tubería de acero negro convenientemente 
protegida contra la corrosión; aislándose térmicamente, las conducciones de impulsión y retorno, 
mediante coquilla de fibra de vidrio y terminación en chapa de aluminio. 

1.3.- INSTALACIÓN DE COMBUSTIÓN 

El equipo de combustión está formado por un quemador automático de la firma WEISHAUPT-
MONARCH, con regulación del aporte calorífico modulante: 

 Quemador modelo WM-G10/3-A/ZM preparado para gas natural, para una presión de suministro de 
gas natural de 20 mbar.  

 Válvula de corte de suministro situada en el exterior del módulo. 
 Línea de alimentación de combustible hasta quemador. 
 Rampa completa de quemador. 
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1.4.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

La instalación eléctrica comprende un armario general (de dimensiones aproximadas 600x400 mm 
pintado en color gris claro) donde se dispondrán los mecanismos de protección (diferencial y 
magnetotérmica), corte y mando de los equipos eléctricos del equipo, y los siguientes equipos. 

 Interruptor de corte por emergencia situado en el exterior del VITOMODUL 
 Luminaria estanca fluorescente  2 x 40 W. 

 Luz de emergencia de 6 W

 Toma de corriente en el cuadro general. 
 Interruptor de luz situado en el interior del módulo. 
 Centralita para detección de incendios, con detector termovelocimétrico. 
 Equipo para la detección de fugas de gas. 

Siendo la tensión eléctrica de alimentación: 3f x 380 V+ N + PE, 50 Hz. 

1.5.- CHIMENEA (*) 

Conducción modular de doble pared en acero inoxidable AISI 304 y aislada térmicamente mediante 
lana mineral, contando con los siguientes accesorios: 

 Pozo para condensados. 
 Orificio de comprobación. 

1.6.- VENTILACIÓN 

Para la entrada de aire comburente y asegurar la ventilación del VITOMODUL, existirán las 
siguientes tomas: 

 Inferior: situada en el paramento horizontal inferior. 
 Superior: situada en los paramentos verticales (en su parte superior). 

1.7.- CERRAMIENTO 

El VITOMODUL está proyectado de forma que sea autoportante, en su composición pueden 
diferenciarse dos partes: 
 Estructura autoportante: realizada mediante perfilería metálica galvanizada en caliente. 
 Paramentos: realizados mediante paneles tipo “sandwich” de 40 mm de espesor, formado por 

dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor, estando la cara exterior lacada en color 
gris claro, siendo el relleno de lana mineral. 

El VITOMODUL descansará sobre apoyos elásticos para no transmitir vibraciones al inmueble. 

1.8.- DATOS TÉCNICOS 

 DIMENSIONES GLOBALES (aproximadas) 
  Sin chimenea: 
   Largo x ancho x altura   3.860 x 2.360 x 3.270 mm 
  Con chimenea (*): 
   Largo x ancho x altura   4.260 x 2.360 x 4.200 mm 

 PESO (aproximado) 

  En vacío:     4.225 kg 

  En funcionamiento:    5.477 kg 
 
(*) La altura de la chimenea suministrada está limitada a 1.000 mm por encima de la cota de coronación del paramento horizontal 
superior del VITOMODUL, en el caso que el Comprador precisase aumentar su altura, deberá comunicar a VIESSMANN para que 
proceda a su suministro, facturándose posteriormente este concepto. 
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SDMO Industries Ibérica S.A.  
Oficinas Centrales: C/Argenters 5, Modulo 1 - Parc Tecnològic del Vallès - 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)  
Delegación Madrid: C/Cañada Real de las Merinas nº 17 6º B Centro de Negocios Eisenhower 28042 MADRID 

  
MODELO V700C2  
 
Potencia Continua: 636 kVA  
 
Potencia Emergencia: 700 kVA  
 
Ejecución: COMPACT II    

 
 

  
A. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 
GRUPO ELECTRÓGENO     MOTOR GASOIL   
      
Marca  SDMO  Marca  VOLVO  
Modelo  V700C2  Modelo  TWD1643GE  
Ejecución  COMPACT II  Aspiración  Turbo  
Gama  ATLANTIC 2  Intercooler  Sí  
Potencia Aparente  636 kVA / 700 kVA   Potencia Neta  536/596kWmec  
Servicio(1)  PRP/ESP  Velocidad  1500 rpm  
Nivel Sonoro     Nº de Cilindros  6 en L  
Tensión  400 V  Cilindrada  16,1 litros  
Frecuencia  50 Hz  Diámetro/Carrera  144/165 mm  
Factor de Potencia  0,8  Inyección  DI  
Interruptor Auto.Mando Manual(2)  4x 1250 A  Precaldeo(3)  220V 2000W  
Depósito  En bancada  Filtro de aire  Seco  
Capacidad  610 litros  Filtro de combustible  Incluido  
Autonomía  6,5 h  Filtro de agua  Incluido  
Consumo a 3/4 Pn  94,5 l/h  Filtro de aceite  Incluido  
Reg.Velocidad  Electrónica  Alternador de carga  Incluido  
Arranque  Automático     
Baterías  24Vcc 200Ah  ALTERNADOR   
Cortabaterías  x    
Enfriamiento  Radiador  Marca  LEROY SOMER  
Temp.Enfriamiento  50ºC  Modelo  LSA 49.1 S4  
Silencioso escape  9 dB  Tipo  Síncrono Trifásico  
DN Silencioso 200  Potencia Aparente  636/700 kVA  
Dimensiones Silencioso de 9 dB  1216x350x350 mm.  Tensión  400 V  
Emisiones  TA Luft  Servicio  S1/S2  
Condiciones amb.  25ºC y 1000msnm  Regulación  Electrónica  
Dimensiones  3470x1630x2080 mm Modelo Reg.  R450  
Peso  4560 kg ODM  Aislamiento  H  
Pintura  RAL 9005/5007  Calentamiento  H  
Plano  30001409101A  Nº Polos  4  
Normas  Marcado CE  Nº Hilos  12  
   ISO 8528  Nº Cojinetes  1  
   ISO 3046  
   CEI 34.1  
(1) PRP Servicio Continuo sobrecarga variable según ISO 8528-1.ESP Servicio de Emergencia. Máximo 500 horas/año. 
Sobrecarga no admisible.   
(2) Interruptor automático de mando manual, incluido de serie para grupos con potencias <= 500 kVA.  
(3) Precaldeo incluido de serie en todos los grupos automáticos. 



    

SDMO Industries Ibérica S.A.  
Oficinas Centrales: C/Argenters 5, Modulo 1 - Parc Tecnològic del Vallès - 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)  
Delegación Madrid: C/Cañada Real de las Merinas nº 17 6º B Centro de Negocios Eisenhower 28042 MADRID 

Modelo: S4500 TELYS    
 
B. CARACTERÍSTICAS CUADRO DE CONTROL  
 
Ejecución PUPITRE   
Arranque Automático   
Pantalla Retroiluminada LCD 4 zonas   
Condiciones Ambientales -20 a 60º C   
Idiomas Menús Español, 

Francés, 
Inglés, Alemán y Portugués  

    
SELECTORES Y/O PULSADORES  PROTECCIONES ELÉCTRICAS  
Arranque (START) ● Min/Max. Tensión ● 
Paro (STOP) ● Min/Max. Frecuencia ● 
Menú ● Min/Max. Tensión de baterías ● 
Escape ● Potencia inversa ● 
Cursor navegación ● Pérdida de excitación ● 
Llave de contacto ● Sobrecarga (interruptor) ● 
  Relé Diferencial no ajust. CM418/ 
MEDIDAS ELÉCTRICAS (1)   CM419 
Tensiones Compuestas ● LEDS DE SEÑALIZACIÓN   
Tensiones Simples ● Defecto general ● 
Corrientes de Fases ● Alarma general ● 
Frecuencia ● TELYS alimentado ● 
Tensión Batería ●   
Potencia (kW, kvar, KVA) ● PICTOGRAMAS SEÑALIZACIÓN ALARMAS  
Cuentahoras ● Bajo nivel de combustible ● 
  Temperatura/nivel agua ● 
MEDIDAS ANALÓGICAS (1)  Tensión baterías ● 
Temperatura Agua  o Presión/temperatura aceite ● 
Presión Aceite  o Parada emergencia ● 
Nivel de gasoil en bancada ● Sobrecarga ● 
  Fallo arranque ● 
PROTECCIONES MECÁNICAS  Defecto arranque ● 
Alta temperatura de agua ●   
Baja presión de aceite ● VARIOS  
Sobrevelocidad ● Puerto RS485 JBUS Esclavo ● 
Baja velocidad ● Pila de eventos fechadas ● 
Bajo nivel de gasoil ● Pila de defectos fechadas ● 
  Puerto USB ● 
NOTA (1) Visualización en display    
NOTA (2) Disponible 1r semestre 2008  OPCIONES  
  Tarjeta de señales a 

distancia  
CE220 

● = incluido en base  (max 6 contactos libre de tensión) 
o = incluido > 300 kVA  Telegestión vía Ethernet (2) 
Para las opciones CEXXX o CMXXX  Telegestión vía GSM (2) 
referirse a la valoración económica  Alarma acústica CM412 
 



Posición :BCAL    Hoja nº :1 
 

 SEDICAL - INTERCAMBIADOR DE PLACAS UFP-65 / 19 LM 29 - IG - PN10 
 

 Datos Generales   Caliente   Frio 
 
 Fluido  Agua    Agua  
 Potencia de intercambio kW   363.0 
 Caudal l/h  21443.5   10662.8 
 Temperatura entrada ºC  95.0   60.0 
 Temperatura salida ºC  80.0   90.0 
 Perdida de carga kPa  57.8   16.2 
 
 Propiedades termodinámicas   Caliente   Frio 
 
 Peso especifico kg/m³  966.91   975.10 
 Calor especifico kJ/kg×ºK  4.20   4.19 
 Conductividad térmica W/m×ºK  0.67   0.66 
 Viscosidad media mPa×s  0.34   0.40 
 Viscosidad pared mPa×s  0.40   0.34 
 
 Datos técnicos del intercambiador 
 
 Dif. temperatura logarítmica media ºC 10.82 
 Numero de placas  19 
 Agrupamiento  1 x 9 / 1 x 9 
 Tipo / porcentaje  LM 29 
 Superficie de intercambio efectiva m² 5.53 
 Coef. global de transmisión (sucio / limpio) W/m²×ºK 6065.3 / 6110.0 
 Sobredimensionamiento % 0.73 
 Factor de ensuciamiento m²×ºK/kW 0.0012 
 Presión de trabajo / prueba bar 10.0 / 14.3 
 Temperatura máxima de trabajo ºC 110 
 
 Materiales, dimensiones y pesos 
 
 Material de las placas / grosor mm AISI 316 / 0.5 mm 
 Material de las juntas  Nitrilo HT ( sin pegamento ) 
 Material de las conexiones circ. caliente  Forro goma 
 Material de las conexiones circuito frio  Forro goma 
 Diámetro de las conexiones  DN 65 
 Situación de las conexiones (Caliente / frio)  F1 - F4 / F3 - F2 
 Tipo de bastidor  IG - PN10    Nº 1 (Max =60 placas) 
 Especificación pintura del bastidor  Según ISO12944 Categ. C2 RAL5010 
 Largo, alto, ancho y peso del bastidor  438 mm/ 1296 mm/ 380 mm/ 285 kg 









 
 SEDICAL - HOJA TÉCNICA DE LA BOMBA SIM 100/315.1-7.5/K 

 
 Descripción del producto 
 
 En todos los sistemas de calefacción, climatización, agua caliente sanitaria, agua, agua de 
 condensados, agua glicolada hasta el 50%, otros medios sin aceites minerales o abrasivos. 
 
 Calidad del agua: Libre de sustancias sólidas abrasivas o no, cristalizadas o mezclas quimicas y 
 químicamente neutras. 
 
 Datos requeridos  Datos obtenidos 
   Bomba 
 Uso :  CLIMATIZACIÓN 
 Fluido :  AGUA Modelo : SIM 100/315.1-7.5/K 
 Rotor :  SECO Rodete : Ø  269 
 Tipo :  SIMPLE Caudal : 83.6 m3/h 
 Caudal : 83.6 m3/h Pérdida de carga : 20.0 mca 
 Pérdida de carga : 20.0 mca NPSH requerido :  2.9 m 
 Temperatura de trabajo :  7.0 ºC Nivel sonoro : 62 dB(A) 
 Posición :  B-1 Construcción : In-line 
 
 Gráfica de la bomba  Motor 
 
   Velocidad : 1450 rpm 
   Potencia Nominal   (Pn) : 7.50 kW 
   Protección : IP 55 
   Clase de aislamiento : F 
   Consumo máx. 3x400 V : 15.7 A 
   Consumo máx. 3x690 V :  9.1 A 
   Potencia del eje   (P2) : 7.28 kW 
   Potencia consumida (P1) : 8.37 kW 
   Rendimiento motor : 87.00 % 
   Rendimiento bomba : 62.55 % 
   Rendimiento global : 54.42 % 
 
 
 Los motores monofásicos, de consumo superior a 3 amperios y los motores trifásicos, tienen que ser  
 protegidos exteriormente contra sobrecargas de intensidad, sobretensiones mínimas y caídas de fase.
  
 Dimensiones y pesos  Características técnicas 
 
 Cuerpo de la bomba : GG 20 
 Eje : AISI 329 
 Cierre mecánico : Carbón / Carb. silicio 
 Juntas : EPDM 
 Impulsor : GG 20 
   
 Conexiones : Bridas: ISO 7005 
  : DN 1: 100 mm  DN 2: 100 mm 
 
 Presión de trabajo : 10 bar. 
 Temperaturas : Máx     +120ºC / Mín -15ºC 
  : Máx ACS + 80ºC 
 
 
 Lo mm H1 mm A1 mm A2 mm PESO kg 
 
  660.0  445.0  773.0  173.0  195.0
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SEDICAL - GRAFICA DE LA BOMBA SIM 100/315.1-7.5/K 
 

CURVA DE LA BOMBA CON EL RODETE Ø  269 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAMPO DE TRABAJO CON RODETE Ø  269 Y VARIADOR DE FRECUENCIA
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Curva de la bomba 
Curva de la potencia 
en el eje 
Curva del NPSH 
Curva instalación 
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Curva de la bomba 
Curva instalación 







 

















 

P.S.: Las imágenes de los productos puede diferir de los productos actuales  

 

SECCIÓN 3 

DIAGRAMA DE FLUJO  

 

 

SISTEMA CIRCUITO CERRADO CON FILTRO 

 

Sistema recomendado para Culligan.  

 

 

 

 

 

 



 

P.S.: Las imágenes de los productos puede diferir de los productos actuales  

 

 

SISTEMA  DOSIFICADOR DE ARRASTRE 

 

* El depósito dosificador de arrastre de Culligan es de aprox. de 10 litros de capacidad. 

 

SISTEMA DE DOSIFICACIÓN CON CONTADOR DE IMPULSOS  

 

 



 

P.S.: Las imágenes de los productos puede diferir de los productos actuales  

 

SECCIÓN 5 

HOJAS TÉCNICAS  

 

 

FILTRO CIRCUITOS CERRADOS: CULLSAN 90º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

P.S.: Las imágenes de los productos puede diferir de los productos actuales  
.

 

DESCALCIFICADOR: MEDALLIST 925   

Descalcificador automático CULLIGAN modelo MEDALLIST V 925 QH L formado por tanque 
de acero al carbono protegido interiormente por una funda vinílica, resinas catiónicas fuertes en 
ciclo sódico, depósito de sal  sólida en polietileno con valvulería de aspiración de salmuera en 
PVC, y válvula multivía automática para dirigir el agua por los diferentes circuitos necesarios 
para realizar las operaciones de servicio y regeneración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Peso aprox Depósito de sal A 
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Trans. Serv. G 

Diam.

H Capac. 

Modelo 

mm mm mm mm mm mm mm “ Kg Kg mm mm Kg 

Med 925-L 250 76 320 245 1185 1310 945 ¾ 67 245 457 1092 150 

 

Las dimensiones pueden variar +/- 2 

 

CAPACIDAD DE LA PLANTA  

Caudal de servicio continuo: 1,8  m3/h 

Capacidad entre regeneraciones: 2,4 m3 

Consumo de sal: 2,1 kg/m3 

Diámetro tuberia: ¾” 



 

P.S.: Las imágenes de los productos puede diferir de los productos actuales  
 

OSMOTIZADOR RO NFC 99 
 

 

 



 

P.S.: Las imágenes de los productos puede diferir de los productos actuales  

 

 

 

 

 



Sistema LR – 400 ... 6300 A
El sistema de canalización fiable con alto nivel de protección en
condiciones adversas

Gracias a su carcasa acabada en resina epoxi con grado de protección IP68 así como
su alta resistencia a cortocircuitos, el sistema LR asegura la transmisión fiable de
energía aún en la condiciones ambientales mas adversas. Factores como la humedad
del aire, atmósferas corrosivas o salinas no son capaces de dañar un sistema de
canalización tan potente. Esos sistemas compactos se pueden montar en la posición
deseada en cualquier aplicación de 400 A a 6.300 A. Por medio de los elementos
angulares, conectores y piezas en T, los sistemas se pueden ajustar perfectamente a
la construcción existente, requeriendo el mínimo espacio posible.  Asimismo, son
ideales para aplicaciones a la intemperie.

Ventajas

Más seguridad

Funcionamiento seguro con combinaciones de aparatos de maniobra, sometidas a
pruebas de tipo según IEC/EN 60439-1 y -2
Ideal para aplicaciones a la intemperie, con tipo de protección IP68
Alta resistencia química y rigidez mecánica con carcasa de resina epoxi
Protección segura e independiente de la longitud de los trayectos, gracias a PE
continua

Más rentabilidad

Fácil y rápido montaje con bloques de bornes de perno
Alto nivel de disponibilidad, gracias a las cajas de derivación hasta 630 A
Ideal para aplicaciones a la intemperie, con tipo de protección IP68

Más continuidad

Proyecto sencillo de un sistema continuo conectado con sistema LX

Descargue el video del Sistema LR

Video de unión Sistema LR

 

Siemens España    

 Text Size

Canalización Eléctrica Prefabricada





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLEC TÈCNIC 

CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ D’UNA CENTRAL 

DE PRODUCCIÓ ENERGÈTICA INTEGRAL 

UA3 DEL GUINARDÓ - BARCELONA 

PPT – ANNEX II – Projecte bàsic - Plànols 

 

Barcelona, maig del 2.011 

 
 

Societat Urbanística Metropolitana Rehabilitació i Gestió S.A. 

C/Tàpies, 4 – 08001 BCN – Tel. 933189010 – e mail: inforegesa.es – www.regesa.es 



INSTAL·LACIONS

FASE 1 - ESTAT PROVISIONAL

IP-01 Central de producció. Fred i calor Esquema de principi

IP-02 Xarxa de distribució. Fred i calor Esquema de principi

IP-03 Xarxa de distribució. Fred i calor Planta soterrani -1

IP-04 Xarxa de distribució. Electricitat Planta soterrani -1

IP-05 Electricitat en baixa tensió i central de producció d'energia elèctrica de socors Esquema de principi

IP-06 Sales tècniques. Mercat Municipal i Superfície Comercial Detalls

IP-07 Sala grup electrogen Detalls

FASE 2 - ESTAT FINAL

IF-01 Central de producció. Fred i calor Esquema de Principi

IF-02 Distribució equips Planta quarta

IF-03 Distribució equips. Seccions Planta quarta

IF-04 Xarxa de distribució. Fred i calor Esquema de Principi

IF-05 Xarxa de distribució i Sales tècniques. Fred i calor Planta quarta

IF-06 Xarxa de distribució. Fred i calor Planta tercera

IF-07 Xarxa de distribució. Fred i calor Planta segona

IF-08 Xarxa de distribució. Fred i calor Planta primera

IF-09 Xarxa de distribució. Fred i calor Planta baixa

IF-10 Xarxa de distribució i Sales tècniques. Fred i calor Planta soterrani -1

IF-11 Instal·lacions complementaries Planta quarta

IF-12 Instal·lacions complementaries Planta baixa

IF-13 Instal·lacions complementaries Planta soterrani -1

IF-14 Electricitat en mitja tensió i central de producció d'energia elèctrica de socors Esquema de principi

IF-15 Electricitat en baixa tensió Esquema de principi

IF-16 Sales tècniques. Residència Detalls

IF-17 Sales tècniques. C.A.P Detalls

IF-18 Sales tècniques. Casal de joves Detalls

IF-19 Sales tècniques. Mercat Municipal i Superfície Comercial Detalls

IF-20 Instal·lacions projecte executiu - Redistribució planta Planta quarta

DEFINICIÓ D'ESPAIS

IF-21 Espais central de producció. Planta Planta quarta

IF-22 Espais central de producció. Cotes Planta quarta

IF-23 Espais central de producció. Bancades Planta quarta

IF-24 Espais central de producció. Seccions Planta quarta

ÍNDEX


































































