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Malgrat tot, els membres de la junta ja portem temps en les taques
pròpies de direcció del nostre Gremi, deixeu-me fer una especial
menció per aquestes persones que de forma altruista i amb entrega,
cedeixen part del seu temps al servei de la nostra Associació.
Dir-vos que una de les línies mestres d’actuació del Gremi és la d’oferir
diferents serveis als associats, com poden ser assessorament, convenis preferents, formació, tramitacions i relacions amb els diferents
agents del nostre sector com poden ser administració, companyies
distribuïdores, OCA’s, etc....
No hem de perdre de vista que som una associació petita, si la comparem amb altres de similars que actuen en el nostre territori, però
que no em d’envejar-los hi res, som un Gremi unit, ben avingut, sanejat econòmicament, actiu i participatiu a tots els nivells.

Sumari

Per a què serveix la meva pòlissa de
Responsabilitat Civil...................................

És segurament amb aquest escrit que puc adreçar-me a la major part
de vosaltres, per tant, vagi per endavant l’agraïment per la vostra
atenció.

22

A finals de l’any passat i a començament de l’actual, el nostre Gremi,
integrat amb l’associació territorial de la província de Tarragona
(Tarragonès, Baix Penedès, Terres de l’Ebre, Alt Camp i Conca de
Barberà) ha estat molt actiu formant part en taules de treball i
reunions amb diferents agents del nostre sector, com son companyies distribuïdores (ENDESA, EMATSA, SOREA) ó amb els serveis
territorials de industria en Tarragona, i que esperem que en futur no
molt llunyà donin els resultats previstos.
Finalment vull reiterar el meu agraïment als companys de la Junta, al
personal d’administració i a tots vosaltres; empreses grans, mitjanes,
petites i professionals lliures, que de ben segur tots junts sou i som els
que donem sentit a fet de ser AGREMIAT.
Salut i GREMI !!!!
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BAXI presenta los nuevos equipos de aerotermia
Platinum BC iPlus, una completa renovación de la gama
• El desarrollo de los nuevos modelos responde a las necesidades
reales en la nueva edificación, tanto en vivienda vertical como
unifamiliar.
• BAXI consolida su compromiso ofreciendo soluciones que
cuentan con el aval de ingenieros, arquitectos, promotores e
instaladores.
Madrid, 9 de mayo de 2018 – BAXI, la compañía líder y
referente en sistemas de climatización, presenta la nueva gama de
aerotermia Platinum BC iPlus. El desarrollo de los nuevos modelos
responde a las necesidades reales en la construcción de vivienda
nueva, tanto vertical como unifamiliar. La nueva gama de BAXI ha
tenido en cuenta para el desarrollo de los lanzamientos las inquietudes de los actores principales que participan del engranaje de un
nuevo edificio: ingenieros, arquitectos, promotores e instaladores.
El lanzamiento se entiende en un momento en el que el mercado de
las bombas de calor de aerotermia sigue en crecimiento consolidado,
ligado al buen ritmo de la obra nueva. La nueva gama está integrada
por 4 modelos, con equipos de potencias desde los 4,5 kW hasta los 27
kW, . todo esto con equipos de muy elevado rendimiento, alcanzando
COPs de hasta 5,1. Además, la nueva electrónica de la gama permitirá
la conectividad con los termostatos BAXI Connect.
Cómo es la nueva Platinum BC iPlus
• Platinum BC iPlus: se trata de una unidad para ser instalada en la
pared. Es un equipo que genera frío y calor pero que no integra
depósito acumulador de ACS. Está pensada para viviendas donde se
requiera mucha cantidad de ACS.

• Platinum BC iPlus V200 Integra: este equipo es la combinación de
una unidad Platinum BC iPlus junto con un acumulador de 180 litros y
un kit hidráulico. El kit hidráulico incluye absolutamente todos los
componentes necesarios para la instalación, la válvula de tres vías, el
grifo de llenado y la válvula de seguridad de agua caliente sanitaria.
Además el kit hidráulico sirve de bandeja de recogida de condensados, para instalaciones de frío con fancoils. Es un equipo perfecto para
edificios de viviendas.
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• Platinum BC iPlus V200: esta unidad incorpora un acumulador de
180 litros. Es un equipo completo, prácticamente plug&play. Dispone
de múltiples accesorios, por ejemplo es posible montar la salida a un
segundo circuito en el interior de la máquina. Es la solución ideal para
viviendas unifamiliares.
• Platinum BC iMax: Se trata de unidades de 22 y 27 kW pensado para
viviendas de gran superficie o incluso para instalaciones en edificios
terciarios, dado que se pueden montar hasta 10 uds. en cascada. La
unidad interior incluye un depósito de inercia de 40 litros, cosa que
facilita en gran medida su instalación.
Sobre las dimensiones de la gama
Las dimensiones de los equipos son el factor que más preocupa
mucho a los arquitectos y promotores. Por este motivo BAXI ha asumido el reto de conseguir una gama apta para ser fácilmente integrable
en los edificios.
Otro aspecto importante para la obra nueva, básicamente en edificios
de viviendas, son las distancias y alturas máximas entre la unidad
exterior e interior. BAXI dispone de una diferencia de altura máxima de
30 metros y una distancia máxima de hasta 75 metros, siendo las más
elevadas del mercado y los modelos de menor potencia pueden ser
instalados en edificios de hasta diez pisos de altura.
Las unidades interiores y exteriores de la gama
Sobre las unidades interiores, las Platinum BC iPlus se pueden instalar
en el armario, igual que el modelo iPlus V200 Integra, siendo las únicas
del mercado que se pueden montar de esta manera, lo que supone un
ahorro de espacio considerable dentro de la vivienda y una mejora de
la estética de la propia cocina ya que el equipo quedará escondido. El
modelo V200 se ha rediseñado y es la máquina que tiene menor altura
del mercado, solo 120 cm y se puede encastar entre los armarios de la
cocina..
Las unidades exteriores mantienen las características principales de la
gama anterior. Todos los modelos siguen siendo inverter, sobrepotenciados y con capacidad de alcanzar temperaturas de hasta 60ºC. Esto
significa disponer de máquinas de muy elevado rendimiento. Además,
BAXI ha ampliado la gama de potencias incorporando los modelos de
4,5 y 6 kW, esta adaptación responde a que con los requerimientos del
nuevo Código Técnico de la Edificación, las viviendas van a necesitar
mucha menos potencia.
Electrónica y regulación
Toda la gama dispone del mismo cuadro de control, fácil de utilizar y
de programar, que permite múltiples posibilidades a nivel de regulación. En combinación con el termostato BAXI Connect, todos los
equipos son capaces de controlar hasta dos zonas tanto en frío como
en calor, e incluso en el caso de las Platinum BC iMax pueden controlar
tres zonas. Esto permite hacer instalaciones más económicas, dado
que no es necesario incorporar sofisticadas regulaciones externas.

Caldera de condensación
+
Termostato modulante
La solución más eficiente

3
A

ÑOS

GARANTÍA

SIEMPRE CONECTADO A TU CONFORT

PLATINUM COMPACT ECO - BLACK EDITION
Versiones mixtas instantáneas
de potencias máximas en ACS de 26 y 29 kW
para mejorar el confort en ACS
Nuevo diseño “Black edition”
con líneas más elegantes y minimalistas.
Dimensiones compactas y reducido peso
para una instalación más fácil y ágil
Tecnología GAS INVERTER con elevado ratio de modulación
(1:7) para un funcionamiento más eficiente, fiable y silencioso.
Diseño robusto y fiable
con intercambiador primario de acero inoxidable
e hidroblock de latón
A+, mayor eficiencia energética:
La clasificación energética en calefacción de estas
calderas se incrementa a A+ al combinarse con un termostato
modulante y una sonda exterior. Adicionalmente,esto conlleva
un mayor confort.

AHORA,
SI CON LA MEJOR CALDERA DE
CONDENSACIÓN (PLATINUM COMPACT ECO)
INSTALAS UN TERMOSTATO MODULANTE
TXM 10C DE BAXI TENDRÁS

3 AÑOS DE GARANTÍA TOTAL

MANTENIMENT EN INSTAL·LACIONS

ATEX

Es més o menys sabut que una instal·lació és ATEX quan
presenta zones que poden tenir Atmosferes Explosives i sovint
s’associa a la gran industria petroquímica o industries amb
processos complexos.
Aquestes instal·lacions es regulen per la Instrucció Tècnica
Complementària ITC-BT-29 del nostre estimat Nou Reglament
de Baixa Tensió, que de nou ben poc perquè a l’agost complirà
ja 17 anys.
La ITC-BT-29 li passa quelcom semblant a la ITC-BT-28, instrucció que regula els locals de pública concurrència i que inclou
instal·lacions amb una gran afluència de públic, com ara
cinemes, hotels o grans superfícies comercials; però també
inclou aquell bar de poble amb dos fluorescents, una emergència, un endoll i la cafetera i que et fa ballar el cap alhora de
dissenyar els tres circuits d’enllumenat prescriptius (aquí és on
el circuit d’enllumenat d’emergència agafa un paper protagonista i on comences a veure com fer empassar a l’inspector que
el pilot vermell de la cafetera és enllumenat de la barra).
Per tant, la ITC-BT-29 que regula instal·lacions complexes i que
hom identifica com a ATEX, com ara les d’una refineria o una
benzinera, també en defineix d’altres que ja no tenim tan clar
que siguin ATEX o be es pensa que son ATEX però que al estar
desclassificades no hem de tenir cap consideració específica.
Poso algun exemple:
• Aparcaments públics o privats si aquests últims
tenen més de 5 places.
• Tallers de reparació de vehicles.
• Zona de càrrega de bateries.
• Bugaderies i tintoreries.
• Tallers de confecció.
• Granges on hi hagi gra.
• Magatzems de gra.
• Depuradores amb tractament de fangs.
• Serralleria de fusta,
• Etcètera.
El manteniment a una instal·lació ATEX que presenta zones
classificades es regula a la norma UNE-60079-17, norma que
defineix les inspeccions i verificacions de manteniment que
hem de fer segons el grau de protecció escollit entre altres
coses.
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Ara bé, què fem si les instal·lacions
considerades ATEX estan desclassificades?
La resposta la obtenim analitzant la ITC-BT-29.
La ITC-BT-29 defineix classes i zones d’emplaçaments amb risc
d’incendi i explosió, i ens remet a una norma UNE que ens
permet classificar o no els emplaçaments:

Classes d’emplaçaments ATEX
• Classe I:
Atmosferes Explosives per la presencia de gasos combustibles.
• Classe II:
Atmosferes Explosives per la presencia de pols combustible.

Zones d’emplaçaments ATEX
• Per gasos combustibles
- Zona 0
- Zona 1
- Zona 2
• Per gasos combustibles
- Zona 20
- Zona 21
- Zona 22
Sent la zona 0 o 20 la de més perill i on pot haver-hi més risc de
presència d’atmosfera explosiva, fins a la 2 o 22 on el risc perdura poc durant el temps. Generalment es representen les zones
amb diversos ombrejats als plànols.

Classificació de les Zones
En aquest punt som remesos per la ITC-BT-29 a la norma UNE
60079-10. Aquesta norma és bàsica ja que defineix les condicions que s’han de complir per tal de poder considerar un
emplaçament com a classificat o desclassificat.
És aplicada per les enginyeries que mitjançant càlculs, generalment de ventilació i segons les taxes d’escapament dels
gasos permeten definir les zones perilloses i la seva extensió.
En el cas per exemple d’un aparcament, solen desclassificar-lo. Però com?
Bé, generalment es dissenya un sistema deventilació i un
determinat nombre de renovacions que asseguren que
l’atmosfera explosiva serà menyspreable. En aquest punt
consideren que no hi ha emplaçaments perillosos i per tant
el aparcament queda desclassificat.

Què passa si està classificat i portem el
manteniment? Com ara una cabina
de pintura que empren dissolvents.
Ras i curt: Les taules de la norma UNE-60079-17 definiran les
verificacions en funció del mode de protecció. A les zones
classificades cal un mode de protecció per al material
elèctric, modes regulats per un altre grapat de normes UNE i
unes condicions de les canalitzacions elèctriques (utilització
de conductors armats per exemple) regulades a la pròpia
ITC-BT-29.
El més conegut és el mode antideflagrant on les parts que
poden inflamar una atmosfera explosiva estan dintre una
envoltant que pot suportar la pressió derivada d’una explosió interna.
Aquí un exemple d’una lluminària fluorescent antideflagrant:

Aquí és on entreu vosaltres estimats mantenidors quan feu el
manteniment d’aquest tipus d’instal·lació en el que heu de
garantir que les condicions que permeten que el aparcament
estigui desclassificat, continuen mantenint-se. Vaja! que
aquell veí de la comunitat, generalment un expert doctorat i
que té diverses carreres i màsters i que desconnecta la ventilació perquè gasta molt o fa soroll i no el deixa dormir, se li
haurà de dir que si us plau no toqui el quadre. També haureu
de comprovar que els sistemes de connexió automàtica com
ara temporitzadors o centraletes de detecció dels gasos de
combustió estan en perfectes condicions de funcionament,
que els motors estan en condicions i els conductes nets, etc.
El mateix passa amb un taller, que si no té fossat o cabina de
pintura, sovint es desclassifica amb ventilació forçada o
natural.
El aparcament és un cas molt recorrent i ja als anys 80 hi
havia una instrucció a Catalunya que parlava d’un volum de
60 cm classificat, de mínim 6 renovacions d’aire si era forçada
i una determinada superfície si era natural segons la disposició de les obertures. Tothom sabia per aquella època que a
menys de 60 cm no podies instal·lar res (o be havies de tapar
la bomba de buidatge perquè l’inspector/a no la vegi).

Els podreu veure instal·lats als fossats de les ITV’s

Josep J. Carrasco

Director d’Explotació Catalunya Sud-Oest i Aragó
OCA - Global

Ara bé. Podem trobar-nos altres casos on les solucions per
desclassificar siguin més complexes, com ara processos
d’humidificació, extraccions localitzades i procediments de
neteja, sobretot per quan parlem de pols, detecció i desconexió automàtica, etcètera, que impliquen alhora de portar
el manteniment coneixements especialitzats per garantir en
tot moment que les condicions que l’enginyeria va determinar per evitar la classificació continuen mantenint-se.
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ELS TRES AGENTS I LES CINC CLAUS
DEL MANTENIMENT TÈCNIC-LEGAL
Es denomina manteniment tècnic-legal al tipus de manteniment preventiu, que la legislació sobre seguretat industrial d’equips e instal·lacions obliga a realitzar de manera
periòdica.
Hi participen activament tres Agents, a part del propi
Titular de les instal·lacions:
- Enginyeries.
- Empreses instal·ladores o mantenidores.
- Organismes de Control.
Entre totes les obligacions del titular envers els equips e
instal·lacions en destaquen tres:
- Legalitzar e inscriure al Registre els equips o les instal·lacions.
- Mantenir les condicions de seguretat.
- Encarregar les Inspeccions Periòdiques Oficials.
L’Empresa Instal·ladora pot participar de manera directa al
costat del titular en gairebé en totes les obligacions
anteriors:
- Legalitzant instal·lacions allà on la normativa no exigeix
la redacció d’un projecte tècnic fent Memòries Tècniques.
- Mantenint les condicions de seguretat realitzant
revisions periòdiques o anuals, emetent certificats o
dictàmens de reconeixement, etc.
- Assistint a l’Organisme de Control durant la inspecció.

Les 5 Claus del manteniment tècnic-legal
1) Disposar del Registre d’Instal·lacions Tècniques
de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC)
Aquesta denominació: RITSIC; és relativament nova a
Catalunya, concretament des de l’aprovació al novembre de
2014 de la Llei de Seguretat Industrial 9/2014. Té certes
particularitats només conegudes per aquells agents de la
Seguretat Industrial que realitzen sovint tràmits telemàtics.
En aquest punt hi participen tots els Agents de la Seguretat
Industrial, fins i tot el Titular, tot i que sovint s’acaba per
confiar aquesta tasca a Gremis, Organismes de Control e
Enginyeries.

2) Usar i mantenir les instal·lacions en condicions
de seguretat en que es van dissenyar o d’acord
amb els manuals d’ús
Molts reglaments de Seguretat Industrial defineixen a les
seves Instruccions Tècniques programes de manteniment
obligatoris, terminis, la necessitat d’un llibre de registre, etc.,
com per exemple al Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques o
d’Instal·lacions Petrolíferes. Altres no especifiquen les
accions ni els terminis i s’ha de recórrer a normes UNE, com
és el cas de Baixa Tensió.
L’Agent per excel·lència en aquest punt és l’Empresa Mantenidora, tot i que en les instal·lacions que tenen una certa
entitat, és necessària la unió del treball de l’Empresa Mantenidora juntament amb el de l’Enginyeria i l’Organisme de
Control, amb la finalitat de documentar i enregistrar totes les
accions fetes i els seus terminis i així justificar un correcte ús
i manteniment de les instal·lacions.
Accions que seran diferents segons el camp reglamentari.

3) Disposar de totes les inspeccions periòdiques
obligatòries FAVORABLES.
Els Organismes de Control OCA, són els únics Agents encarregats d’aquest apartat i els únics amb competències per
Estat d’una regleta de connexions quan manca un correcte manteniment poder efectuar i signar les actes d’Inspeccions Periòdiques.
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No en són poques; una industria pot tenir una desena de
camps reglamentaris: alta i baixa tensió, equips a pressió,
fred industrial, instal·lacions tèrmiques en edificis,
instal·lacions petrolíferes, aparells elevadors, emmagatzematge de productes químics, instal·lacions de gasos
combustibles, instal·lacions de protecció contra incendis
recentment incorporada al palmarès, entre altres.
Cadascun dels camps té consideracions i periodicitats
diferents, cada any o anuals, passant per bianuals, triennals, quadriennals, quinquennals, desenals i fins i tot quinzenals.

4) Mantenir el Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC)
Aquest punt sovint es passa per alt, però esdevé un dels
més importants per justificar que s’està complint amb el
manteniment tècnic-legal.

És fonamental tenir assessorament per part de les Enginyeries i dels Organismes de Control, que s’encarreguen de
determinar si les modificacions o reformes i les ampliacions realment requereixen d’un tràmit, de quin tipus de
tràmit es tracta i s’encarreguen de que quedi traçat amb el
nº de RITSIC existent.
Sovint es dupliquen números de Registre perquè es
legalitzen ampliacions com a noves instal·lacions. També
passa en determinats camps reglamentaris, que l’Administració ens retorna un document indicant un número de
registre amb format nou, indicant-nos que en posteriors
tràmits hem d’usar-lo, però en una posterior reforma,
seguim usant l’anterior. Tot i que generalment aquests
errors esdevenen defectes o incompliments molt lleus,
ens poden donar algun ensurt, ja que per nosaltres
seguirà existint un nº de Registre, però l’administració en
tindrà doso més i per tant, poden haver-hi a les bases de
dades de l’administració diferents números de Registre
d’una mateixa instal·lació amb les inspeccions caducades i
ens poden requerir documentació d’aquell registre.

Es tracta d’inscriure totes les modificacions, reformes o
ampliacions que es fan de les instal·lacions o equips,
mantenint el mateix número de registre de que ja es
disposa.

INSPECCIÓ I CONTROL

ELECTRICITAT

GAS I PETROLI

CONTRA INCENDIS

EQUIPS A PRESSIÓ

ASCENSORS I GRUES

CONSTRUCCIÓ

MINES

METROLOGIA

MEDI AMBIENT

ASSAJOS NO DESTRUCTIUS

EMBARCACIONS

TRANSPORT

www.ocaglobal.com

TARRAGONA

Av. Països Catalans, nº 15 - B · Sant Pere i Sant Pau · 43007 · Tarragona
Tel. 977 200 895 · tarragona@ocaglobal.com
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5) Estar al dia de les actualitzacions dels diferents Reglaments, Instruccions i Normativa
Particular que modifiquin les prescripcions relatives al manteniment i les inspeccions.

El treball conjunt dels tres Agents ajuden al titular a aplicar
les cinc claus per tenir un correcte manteniment tècnic-legal.

Els titulars que s’envolten d’una Empresa de Manteniment,
un Organisme de Control i una Enginyeria, i en mantenen
el contacte, tenen assegurat l’èxit d’aquest punt.

Evidentment, el manteniment global començant pel
correctiu, passant pel preventiu (inclòs el tècnic-legal) i
acabant pel predictiu, és un concepte molt més ampli que
el tractat aquí.

Sovint L’Empresa Mantenidora és el Agent que té el primer
contacte amb el titular. L’Empresa Mantenidora associada
al Gremi té informació de primera mà sobre els canvis
normatius i els Organismes de Control i les Enginyeries
informen de com aplicar aquests canvis, cadascun, naturalment, dintre el seu àmbit.
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Josep J. Carrasco

Director d’Explotació Catalunya Sud-Oest i Aragó
OCA - Global

CALEFACCIÓ / AIRE CONDICIONAT / ELECTRICITAT / AIGUA / ENERGIA SOLAR / SANITARIS / CUINES /
ELECTRODOMÈSTICS

OLÈRDOLA

Carrer Parellada, 26-28-30

Carrer Ignasi Iglesies, 71-77

Polígon Industrial Clot de Moja

Polígon Industrial Agro Reus

08734 Olèrdola

43206 Reus

sumape@sumape.com

marolan@sumape.com

Tel. 93.890.35.00

REUS

Tel. 977.32.20.14

www.nousumape.com
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lanza LB Management

un nuevo módulo para
el control completo de la luz
El nuevo sistema modular LB Management de
Jung puede combinar una amplia variedad de
dispositivos de iluminación y motorizados de
persianas, estores y cortinas, sustituyendo a los
anteriores productos de gestión de luces y
persianas del catálogo del fabricante, líder europeo en mecanismos eléctricos y automatización
de edificios.
Las instalaciones actualmente existentes se
pueden sustituir fácil y económicamente por los
módulos individuales del nuevo LB Management
de Jung, que son extremadamente compactos
gracias a sus 24 mm de fondo, lo que proporciona más espacio para el cableado. Compatibles
con las series A, LS y CD de Jung, están construidos sobre un soporte muy rígido de acero y se
ajustan firmemente en cualquier caja eléctrica de
empotrar.
Además, se cablean muy fácilmente y, una vez
realizada esta operación, es posible realizar una
prueba de funcionamiento gracias al botón de
test integrado. Asimismo, el sistema de señalización por LED o pantalla de los módulos LB Management de Jung garantiza que no se produzcan
errores durante su montaje. Estas ayudas optimizan la puesta en marcha del sistema, aparte de
reducir y facilitar el trabajo del instalador.
Comodidad de manejo
Las funcionalidades de los diversos dispositivos
de iluminación y motorizados de persianas, cortinas o estores pueden combinarse con total libertad para cubrir cualquier necesidad de iluminación, tanto con fines decorativos o de ambientación, como de ahorro y eficiencia energética. El
usuario podrá regular y programar la iluminación
directamente desde el módulo LB Management
de Jung, o bien automatizar las rutinas y escenarios habituales mediante sensores o temporizadores.
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También está disponible la nueva app para smartphones Jung Clever Config, que funciona
mediante la tecnología Bluetooth de Baja Energía (LE). Esto permite que el nuevo sistema
modular LB Management de Jung sea totalmente independiente de cualquier otra red, tanto
inalámbrica como cableada (Wi-Fi, Ethernet,
etc.), lo que también simplifica su instalación y
facilita su manejo. Así, los ajustes se transfieren
directamente de un dispositivo a otro o se
pueden importar desde otras instalaciones.
Además, al estar protegidos por contraseña, las
configuraciones y emparejamiento de dispositivos están protegidas contra accesos no deseados.

Luz y persianas en tu móvil

LB-MANAGEMENT BLUETOOTH

Tu vida más cómoda. El nuevo LB-Management permite,
con una fácil instalación convencional, el control preciso
y eficiente de la luz y las persianas. También por bluetooth,
desde tu smartphone.

JUNG-GROUP.COM

TROBADA DE GERMANOR 2019
GREMI D’INSTAL·LADORS DE L’ALT CAMP i CONCA DE BARBERÀ
Aquest any com a novetat,
la TROBADA DE GERMANOR,
va tenir lloc el passat dia 15 de febrer.
Fins ara, sempre s’havia fet a finals d’any, però
en Assemblea General de Socis es va aprovar
que a partir d’ara es faria pels voltants de la
Candelera.
Aquest esdeveniment va tenir lloc al Restaurant Casa Fèlix de Valls.
Hi van assistir un centenar de persones. En
acabar l’àpat el president va dir unes paraules i
va fer entrega de les plaques d’homenatge a
tots els que s’han jubilat recentment.
També es va commemorar a dues empreses
instal·ladores de la ciutat per la seva llarga
dedicació a l’ofici, una compleix 80 anys de
professió i l’altre més de cent cinquanta anys.
En acabar hi va haver la rifa de regals, col·laboració d’empreses comercials i de subministrament i per finalitzar va tenir lloc l’espectacle amb l’empresa IMPRO Barcelona, el qual
ens va fer gaudir d’una bona estona de rialles i
bon rotllo.
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DINAR DE GERMANOR

GREMI
D’INSTAL·LADORS

DE L’ALT CAMP I CONCA DE BARBERÀ
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[SOLUCIONS IT

XARXA SALTOKI EXCLUSIVA PER AL PROFESSIONAL
Saltoki seguéis ampliat la seva presencia a casa nostra
22 Centres a Catalunya i dos a Castelló d’una xarxa total de 55 Centres
a la teva disposició, amb tots els nostres serveis

LA MAJOR AMPLITUD DE GAMMA I DISPONIBILITAT
D’ESTOC

EL MÉS MODERN AUTOSERVEI

RÀPID SERVEI DE LLIURAMENT EN RUTA EN
MENYS DE 24H

HORARI ININTERROMPUT

ASSESSORAMENT TÈCNIC
Andorra

Igualada
Lleida

Tortosa

VALLS
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Girona
Blanes
Pineda
del Mar
Barcelona
Barcelona Norte

Vilanova
Vilafranca Granollers

Benicarló
Castelló
Reus
Tarragona
El Vendrell
Valls

Carretera del Pla, 241. 43800 Valls-Tarragona
Telf.: 977 609 119 · Fax: 977 623 119
E-mail: valls@saltoki.es

Vic

Sabadell
Mataró
Barberá
Gavá
Badalona
Abrera

Tanta tecnología
en tan poco espacio

A++ J G
XL

AJG

Calderas Murales a Gas
La gama Cerapur de Junkers son calderas
de condensación con tecnología avanzada
y de alta calidad, que, en combinación
con nuestros controladores modulantes
alcanzan la clase A+*.

www.junkers.es
*solo aplica con algunos modelos.
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assessoria laboral fiscal i comptable
assegurances en general
gescova@gescova.cat
Xiquets de Valls 16 baixos (cant. Bisbe Palau)
tel-fax 977 60 37 58 - Tel. 60 26 99 - 43800 VALLS
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PER A QUÈ SERVEIX LA MEVA PÒLISSA
DE RESPONSABILITAT CIVIL
Existeix la tendència a creure que la pòlissa de responsabilitat civil d’instal.ladors és un cost que s’ha d’asumir per
poder treballar i estar legalment registrat a indústria.
És correcte, és una pòlissa obligatòria.
De totes formes, el que sigui obligatòria no treu la seva pròpia essencia.
Totes les pòlisses de responsabilitat civil ( d’instal.ladors, de metges, de corredors, de directius … ), totes, cubreixen lo
mateix. Cubreixen el patrimoni personal o profesional del prenedor de la pòlissa.
Possem un exemple real, d’un sinistre real gestionat per la nostra corredoria. Una instal.lació defectuosa, genera un
incendi en una nau que genera pèrdues per valor de 175.000 euros.
Si no hi haguès la obligatorietat de suscriure una pòlissa de responsabilitat civil, que hi haguès passat ?
Doncs civilment el responsable seria l’instal·lador o empresa instal·ladora i haurien de fer front al pagament de
175.000 euros.
Què passava abans de la obligatorietat ¿ Que l’instal.lador sovint no podía pagar i es quedava embargat de per vida i
que el perjudicat tampoc cobrava. És per això que moltes professions, entre les quals la meva de corredor, tenen
obligatorietat de suscriure la pòlissa de RC. Es tracta de cobrir el patrimoni personal i abonar al perjudicat per la nostra
feina.
Quina quantitat s’ha d’assegurar ?
S’ha d’assegurar la quantitat máxima previsible que podría arribar a tenir un sinistre. No calen les taules de la Generalitat que imposen uns mínims. Els mínims son això, mínims. Pero tirar de mínims, en alguns cassos pot arribar a significar que un sinistre quedi parcialment cobert. A més la diferència de preu entre una pòlissa que cubreix 600.000 i una
que cubreix 1.2M es mínima.
Per tant, la nostra recomanació es no contractar pòlisses per sota de 1M d’Euros. D’aquesta forma practicament tots
els possibles incidents, quedarien coberts.
Un altres cas, molt més delicat que tambe tramitem a la corredoria es la defunció d’una nena e invalidessa de la mare
per la suposada conexió errónea d’una caldera. En aquest cas, es tracta d’un tema penal que segurament comportarà
responsabilitat civil per un valor molt elevat (segurament per sobre de 1.5M ) . En aquest cas, el nostre assegurat tenia
cobertura de fins a 1.2 M. La resta ho haurà d-abonar ell mateix. Per evitar aquestes situacions és bàsic sol.licitar la
cobertura ampliada.
Tanmateix, es fonamental contractar aquest tipus de pòlisses amb corredories especialitzades en aquest tipus de risc.
Tothom pot vendre aquest producte assegurador, però no tothom te l’experiència per tramitar un sinistre d’aquest
tipus.
Per això tingui sempre la polissa amb corredories especialistas que puguin resoldre qualsevol incidencia que pugui
tenir.
Com sempre, restem absolutament a la seva disposició
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Si té l’assegurança de Responsabilitat Civil
amb nosaltres, pot beneficiar-se de un
descompte del 50% a la seva pòlissa del
local o de la nau. Si no la té, afanyis per
aconseguir aquest gran descompte.

Tel. 607 851 820
Email: tania.barragan@martinycachon.com

INSTRUCCIÓ TÉCNICA ITC-BT-28

DEL REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER BAIXA TENSIÓ
“INSTAL·LACIONS ALS LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA”
En aquest article només tractarem els punts 1 i 2 de la Instrucció
Tècnica ITC-BT-28 del Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió de
2002, titulada “Instal·lacions al locals de pública concurrència”. En un
proper article tractarem la resta de punts d´aquesta ITC.

1. ÀMBIT D´APLICACIÓ.
Per si algú ho vol anar comprovant, l´ordre d´aquest article segueix bàsicament l´ordre de la “Guia Tècnica d´aplicació de la ITC-BT-28”. A l´antic REBT
de 1973 aquesta ITC-BT-28 corresponia a la ITC-MIE-BT-25.
Tots tenim més o menys al cap que és un local de “pública concurrència”
però cal concretar quins locals es consideren de “pública concurrència” des
de el punt de vista exclusiu del REBT, ja que el criteri de local de “pública
concurrència” es diferent segons la normativa que apliquem (contraincendis, llicència d´activitat, Ordenança municipal, etc.).
Això ho tenim al primer apartat “camp d´aplicació” d´aquesta ITC. Es de
destacar que, segons aquest apartat, queden inclosos qualsevol bar,
cafeteria, per petit que sigui, així com aparcaments tancats i coberts de
més de 5 vehicles. No aclareix el REBT si aquests aparcaments son públics
o privats. Però la “Guia Tècnica” cita que es tracta lògicament d´aparcaments d´us públic.
També es consideren “pública concurrència” les oficines amb una ocupació prevista de més de 50 persones. El REBT no aclareix si en aquestes
persones s´han de comptar els treballadors habituals de dites oficines, o
bé només els visitants. Però la “Guia Tècnica d´aplicació” menciona que son
persones alienes al local; no s´han de comptar els treballadors.
Altres locals també son de “pública concurrència” o no, depenent de la
ocupació. S´ha d´aplicar la relació de 1 persona cada 0,8 m2 (sense
comptar passadissos, vestíbuls i serveis, entenent com serveis no
únicament els lavabos, sino també magatzems, arxius, aparadors, sales
tècniques com sala de calderes, ascensor i, en general, superfícies o sales a
les que no té accés el públic). S´ha de calcular la ocupació citada de
persona/ 0,8 m2 , quan la ocupació no consti a la llicència d´activitat,
NBE-CPI (quan encara sigui aplicable), CTE Codi Tècnic de Edificació, o
altres documents oficials. La Guia Tècnica diu que té preferència la ocupació que consti en aquests documents. Només aplicarem 1 persona/ 0,8 m2
quan aquests documents no siguin aplicables al tipus d´activitat a desenvolupar al local. I no es vàlid descomptar la superfície ocupada pel
mobiliari.
Es de destacar que la “Guia Tècnica” menciona que quan un local sigui de
“pública concurrència” també ho son totes les seves dependències, per la
qual cosa, per exemple, el cable lliure de halògens (que veurem al proper
article) també el posarem als despatxos, vestidors, sala de ACS, etc. i no
únicament al lloc de lliure accés del públic.
Cal mencionar que la “Guia Tècnica” diu que aquesta ITC-BT-28 tracta
també d´enllumenats especials (enll. d´emergència, senyalització, evacuació, etc.) i que aquests enllumenats especials, alguns cops, poden ser
exigibles a locals que no son de “pública concurrència”, com per exemple
escales d´evacuació de edificis d´habitatges, a zones classificades d´especial risc i altres casos. Recordem que la inst. elèctrica d´un local de ““pública
concurrència” segons el punt 3.1 de la ITC-BT-04 sempre requereix projecte de legalització (apartat “i” de la taula). En el projecte elèctric de legalització el projectista ha de definir, entre altres, la ubicació d´aquests enllumenats especials, així com el tipus de subministrament complementari, si hi
és. Al final del punt 2 d´aquest article es relacionen els tipus de local que
requereixen subministrament complementari (de seguretat).
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2. ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA ALS SERVEIS DE SEGURETAT.
La ITC ens diu que s´entenen com serveis de seguretat els d´enllumenat.
d´emergència, sistemes contraincendis, ascensors i altres serveis
indispensables.
L´alimentació a aquests serveis de seguretat la ITC ens diu que pot ser:
- Automàtica (la commutació no depèn de la persona)
• Sense tall d´alimentació elèctrica (Mitjançant UPS-SAI en paral·lel per
exemple).
• De tall molt breu. La alimentació automàtica està disponible en 0,15 sg.
com a molt tard.
• De tall breu. La alimentació està disponible en 0,5 sg. com a màxim.
• De tall mitjà. La alimentació està disponible en 15 sg. com a màxim.
• De tall llarg. La alimentació no està disponible abans de 15 sg.
- No automàtica (es necessària la intervenció d´una persona per commutar l´alimentació). Aquesta commutació es considera de tall llarg, ja que
la persona no es garanteix que la activi abans de 15 sg.
A continuació aquesta ITC-BT-28 “recomana” pels serveis de seguretat fer
servir mesures de protecció contra contactes indirectes sense tall automàtic de l´alimentació en cas d´un primer defecte a terra (sense difals.).
No sé si hi pot haver altres mesures, però el que jo entenc es que ens
“recomana” un esquema de distribució IT (recordem que l´esquema IT,
segons ITC-BT-08 es el que no té cap punt de la font d´alimentació (neutre)
referenciat directament a terra, sinó aïllat de terra o connectat a terra a
través d´una impedància.).
El perquè d´aquesta recomanació s´entén fàcilment segons el que s´acaba
de dir: en cas d´un primer defecte a terra no marxa la llum de la zona derivada a terra, i es interessant que no marxi, ja que estem parlant se serveis de
seguretat (imprescindibles).
A continuació la ITC ens recorda allò que estableix la ITC-BT-08: que si fem
servir un esquema IT no farem servir diferencials, però hem de saber si es
produeix un primer defecte a terra, ja que hem de protegir les persones
contra contactes indirectes.
Per la qual cosa si es produeix, s´ha de senyalitzar mitjançant una alarma
acústica i/o visual. L´aparell que ens pugui fer això ja no es un diferencial
que funciona per int. de defecte, sinó un “monitor d´aïllament” com el qui
ha als quiròfans.
Com que aquesta ITC “recomana” utilitzar esquema IT, entenc que no
obliga, i entenc que no tenim perquè fer-lo.
Crec que pels serveis de seguretat podem continuar fent servir l´esquema
TT amb interruptor i relés diferencials. Inclús podem continuar fent servir
els difals. del subministrament normal, només fent la commutació a
capçalera.
Ara bé, així perdrem la continuïtat del subministrament elèctric si ens
dispara un difal., cosa que no ens passarà si usem un esquema IT pels
serveis de seguretat. Però en aquest cas la instal·lació s´encareix amb el
monitor d´aïllament, i es complica tècnicament al dissenyar la commutació.
Les fonts d´alimentació dels serveis de seguretat (subministrament
complementari) poden ser:
- Bateries.
- Grups electrògens
- Una alimentació elèctrica de Cía. “independent” de la del subministrament normal o principal. Segons l´article 10 (no ITC) del REBT de 2002
s´entén per subministrament “independent” del principal quan els dos
subministraments arriben per mitjans de transport i distribució indepen
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DEL REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER BAIXA TENSIÓ
“INSTAL·LACIONS ALS LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA”
dents, encara que surtin del mateix secundari del mateix transformador AT/BT de Cía. Segons això, interpreto que no serveix com independent dos escomeses de la mateixa xarxa de distribució, comú pels dos
subministraments.
Però completant (o contradient) això mencionat a aquest article 10, la
mateixa ITC diu que admet com subministraments independents les
derivacions separades, independents i alimentades per la mateixa
xarxa de distribució pública (interpreto dos escomeses de la mateixa
xarxa de distribució de Cía), sempre que S´ASSEGURI QUE LES DOS
DERIVACIONS O ESCOMESES NO PODEN FALLAR SIMULTÀNIAMENT.
Ara bé, crec que es difícil assegurar això, per la qual cosa tornem a lo
indicat al citat Article 10.
El text “S´ASSEGURI QUE LES DOS DERIVACIONS O ESCOMESES NO
PODEN FALLAR SIMULTÀNIAMENT” ja no consta a la Guia Tècnica
d´Interpretació d´aquesta ITC-BT-28, per la qual cosa sembla que ja no
sigui necessari aquest requisit.
Jo interpreto que, al formar part aquest text de l´Article 10 d´un
Reglament, es d´obligat compliment, mentre que la “Guia Tècnica
d´Aplicació” es de caràcter no vinculant.
Com a conclusió crec que continua sent exigible la exigència que
“S´ASSEGURI QUE LES DOS DERIVACIONS O ESCOMESES NO PODEN
FALLAR SIMULTÀNIAMENT”.
Evidentment si la font d´energia elèctrica dels serveis de seguretat es
una segona. escomesa elèctrica, al ser obligatori per la Cía. l´esquema
TT, no tindrem un esquema IT, per la qual cosa si el volem, haurem
d’instal·lar un trafo BT-BT separador, amb secundari “flotant”, no
referenciat a terra, per passar de l´esquema TT de Cía. a l´esquema IT.
Tindrem major seguretat de funcionament al no haver-hi difals., però
s´encareix la instal·lació amb el trafo separador i el monitor d´aïllament.
En principi per IT també podríem usar un G.E. sense connectar-hi el seu
neutre a terra, i tindríem també un esquema IT, però no ho podrem fer,
ja que el punt 8.2.2 de la ITC-BT-40 ens diu que al tenir l’esquema TT la
xarxa de la Cía., també haurem de fer servir pel G.E. un esquema TT (no
el IT), per la qual cosa haurem de connectar el neutre del G.E. a terra.
Per tant només ens queden les bateries-SAI, o bé un trafo separador, si
volem usar IT (no obligatori, però recomanable segons aquesta
ITC-BT-28). Però podem també posar el GE, amb esquema TT, amb
difals. i sense monitor d´aïllament.
A continuació, aquest punt 2 de la iTC-BT-28 ens diu que les fonts
d´alimentació anteriorment mencionades han d´estar en lloc fixe. Per
tant, entenc que un grup electrogen de lloguer o mòbil no es vàlid.
També ens diu que la font d´energia pel serveis de seguretat ha de ser
exclusiva per ells (a no ser que hi hagi més una font d´energia) i no
alimentar també els serveis no essencials. Però entenc que, ja que no es
relacionen exhaustivament en aquesta ITC quins son essencials i quins
no, el projectista de certa llibertat per connectar-hi el que cregui convenient al subministrament de seguretat
Aquesta font d´energia (bateries, G.E. 2ona. escomesa, etc.) haurà de
entrar al fallar el subministrament principal o disminuir la seva tensió un
30% o més. La ITC no diu durant quants segons, o temps en general, ha
de durar la baixa de de tensió perquè entri el subministrament de serveis
de seguretat, per la qual cosa interpreto que si la baixada de tensió dura
uns milisegons hauria d´entrar.
Antigament no hi havia tants receptors electrònics, per la qual cosa
potser podríem permetre’ns que la baixada de tensió durés cert temps, i
no fer entrar el subministrament de seguretat. Però avui dia la electrònica no perdona, i potser no ens permetrà tant retard, ja que potser
espatllaríem els receptors si la tensió es molt baixa. Estic parlant del
retard a tallar el subm. principal, no del retard en fer entrar el subministrament de seguretat que, recordem, podria ser de tall llarg (> 15 sg.).

Respecte a quins receptors elèctrics de seguretat s´han de connectar al
subministrament complementari, de serveis de seguretat, dependrà en
cada cas, com s´ha dit, del projectista, però seguint el criteri ja exposat al
inici d´aquest punt 2, de connectar-hi enllumenat d´emergència,
sistemes contraincendis, ascensors i altres serveis indispensables.
Un cop decidim quins receptors hi connectarem, tenint en compte que
aquests receptors poden ja estar concretats a altres reglamentacions
(bombes i centraletes de control sistema contra incendis, circuits
automàtics de la commutació entre subministrament principal al de
seguretat, etc.) tindrem una potència elèctrica que ens determinarà quin
G.E. comprarem, o bé quina potència contractarem amb la Cía. Convé
citar que la mateixa ITC-BT-28 ja ens imposa la obligació de posar un GE
o contractar certa potència , en funció del tipus de local i ocupació que
tinguem, com veurem a una taula més endavant.
Segons la potencia que contractem per aquest 2on. subministrament
complementari, el subministrament es classifica, segons l´article 10
del REBT com:
- Subministrament (Subm.) de socors, quan la pot. es troba limitada com
a màxim el 15% de la pot. contractada pel subministrament principal.
- Subm. de reserva: Pot. màxima 25% de la pot. del subm. normal.
- Subm. duplicat: Pot. màxima superior al 50% de la pot. del subm.
normal.
Evidentment, no es podrà acoplar el subministrament de seguretat amb
el subm. principal., com tothom sap i sempre ha sigut així. Tal com s´ha
dit abans, independentment dels receptors elèctrics que decidim
connectar-hi al subm. de seguretat, la ITC-BT-28 ja ens imposa la potència elèctrica (G.E. o a contractar) referenciada als % citats del subministrament principal.
L’obligació de disposar d´un subm. de socors o reserva ve donada segons
el tipus de local i la seva ocupació, segons el següent llistat:
- SUBM. DE SOCORS:
• Locals d´espectacles i activitats recreatives, per qualsevol ocupació.
• Locals de reunió, treball i usos sanitaris, per ocupació més de 300
persones.
- SUBM. DE RESERVA:
• Hospitals, clíniques, sanatoris, ambulatoris i centres de salut.
• Estacions de viatgers i aeroports.
• Aparcaments subterranis de més de 100 vehicles.
• Establiments comercials de més de 2000 m2, o agrupacions de locals
comercials (interpreto que podria ser el cas de les petites botigues que hi
ha envoltant un EROSKI o Carrefour) que l´agrupació fes més de 2000 m2.
• Estadis i pavellons esportius.
La ITC-BT-28 ens diu que, lògicament, quan un local necessiti subm. de
socors i també de reserva, serà suficient un subm. de reserva. Interpreto
que, si el client ho vol, a més del subm. de reserva també podem posar
un subm. de socors, segons el paràgraf final del punt 2.1 d´aquesta
ITC-BT-28, que ens permet varies fonts d´energia elèctrica i més d´un
subm. pels serveis de seguretat.

Josep Balart Ferrer
Enginyer Tècnic Industrial
TÜV Rheinland Ibérica ICT, S.A.
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Ahora puedes
ofrecer aún más
a tus clientes:

+ tecnología
+ ahorro
+ confort

Pack Genia Set:
El sistema integrado y multitarea con aerotermia
¡Más fácil de instalar que una caldera!
Al ser la aerotermia una fuente de energía renovable y gratuita, el Pack Genia Set consigue hasta un 65%
de ahorro en la factura anual de calefacción y agua caliente, comparado con otros sistemas tradicionales.
Se trata de un sistema eficiente, válido para cualquier zona geográfica de España, y respetuoso con el
medio ambiente ya que evita el uso de refrigerante en el interior de la vivienda. Incluye un acumulador de
ACS de 200 litros e incluso permite prescindir de la caldera.
Sin duda, la solución perfecta para proyectos de vivienda nueva con suelo radiante, aunque también
funciona con radiadores y fancoils.

Calefacción, ACS y refrigeración, todo en un equipo.
Descubre más en www.saunierduval.es

ESPECIAL AEROTÉRMIA

APLICACIONES DE LAS BOMBAS
DE CALOR AEROTÉRMICAS
Como ya es conocido, la tipología de las Bombas de Calor
(BdC) se identifica por la naturaleza de los medios con el
que el citado equipo intercambia calor, utilizándose dos
palabras separadas por un
guion: la primera indica el
tipo de medio o fluido (aire o
agua) de la fuente externa con
el que la máquina intercambia
calor, y la segunda indica el
medio o fluido interior al que
transfiere el calor.

En el caso de las Bombas de Calor Aerotérmicas la
fuente exterior de energía es el aire ambiente, por lo
que, en general, nos referiremos a unidades Bomba
de Calor Aire-Aire o unidades Bomba de Calor
Aire-Agua, según sea aire o agua, respectivamente,
el medio interior al que se transfiere el calor.
Cualquiera que sea su tipología, estos equipos
pueden instalarse en todos los sectores en los que
puede dividirse el mercado: residencial/doméstico,
comercial y terciario/industrial. En cualquier caso,
estos equipos BdC, productores de aire o agua, fría o
caliente, son altamente eficientes, puesto que,
además de sus características propias, gracias a las
cuales son capaces de multiplicar la energía que
consumen, cada vez es más habitual que funcionen
con sistemas de modulación de capacidad, tanto en
los compresores, que son los elementos generadores
de energía térmica, como en los ventiladores, que
regulan el paso de aire a través de las baterías, y en
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las bombas de agua de recirculación, que distribuyen
el agua a las unidades terminales, adaptando continuamente la energía térmica producida a la demanda existente.
Todo ello les dota de unas ventajas muy destacadas
en su funcionamiento, tanto en lo que respecta a sus
prestaciones como a su consumo energético, a las
que además puede añadirse la capacidad de aprovechamiento de la recuperación de calor del propio
circuito frigorífico, para producir de manera gratuita
agua caliente simultáneamente a la refrigeración.

BOMBAS DE CALOR AEROTÉRMICAS PARA
EL SECTOR RESIDENCIAL/DOMÉSTICO
Dentro de los equipos de producción de calor en aplicaciones residenciales o domésticas, las Bombas de Calor
Aerotérmicas Aire-Agua están cobrando cada vez más
importancia, dado que ofrecen una serie de ventajas
diferenciadoras, cada vez más valoradas, respecto de los
sistemas convencionales:
- El uso de energía procedente de una fuente renovable, lo
que contribuye a la sostenibilidad y está en línea con la
estrategia europea de uso de energías limpias.
- Una eficiencia elevadísima, con la consiguiente reducción de la factura energética.
- La posibilidad de disponer de calefacción y refrigeración
con un solo equipo, y en muchas ocasiones también de
ACS, con las ventajas que ello conlleva en lo relativo a
facilidad de instalación y de uso, ausencia de servidumbres, etc.

ESPECIAL AEROTÉRMIA

APLICACIONES COMBINADAS DE LAS
BOMBAS DE CALOR AEROTÉRMICAS
Los sistemas basados en la tecnología de Bomba de Calor
permiten atender las necesidades de climatización y de
producción de Agua Caliente Sanitaria (ACS) usando
energía procedente de fuentes renovables.
Dentro de las mismas, están experimentando un gran
auge las Bombas de Calor Aerotérmicas Multitarea, capaces de atender tanto a la demanda de climatización (calefacción/refrigeración), como a la de ACS, tomando el calor
disponible en el aire exterior (en el caso de calefacción y
ACS) o cediéndolo a este medio (en el caso de refrigeración), es decir, constituyen una solución “integral”.
Estos equipos, gracias a su versatilidad y a su capacidad de
transferir calor a diferentes temperaturas, pueden combinarse con otros sistemas de producción de energía de una
manera muy efectiva, permitiendo multiplicar la eficiencia
de los sistemas. Si estos sistemas son también renovables,
como los que hacen uso de la energía solar, se obtienen
resultados extraordinarios desde el punto de vista de la
eficiencia energética.

BOMBAS DE CALOR AEROTÉRMICAS
PARA LOS SECTORES COMERCIAL Y
TERCIARIO/INDUSTRIAL

SISTEMAS CON BOMBA DE CALOR
AEROTÉRMICA MULTITAREA Y
COLECTORES SOLARES TÉRMICOS

En el sector comercial, prácticamente en todos los casos
se incorporan sistemas de climatización, siendo cada vez
mayor el uso de Bombas de Calor aerotérmicas dentro de
estos, debido a las ventajas anteriormente señaladas, a las
que se unen su facilidad de instalación y de mantenimiento, y su versatilidad.

Como ya es conocido, el uso de Colectores Solares Térmicos se destina principalmente a la producción de ACS.

En el caso de aplicaciones para el sector terciario/industrial, en las que la refrigeración se realiza, en numerosas
ocasiones, con unidades de aire-agua, gracias a los grandes tamaños a los que pueden llegar estos equipos, y a su
robustez, se está imponiendo progresivamente el uso de
sistemas de Bomba de Calor aire-agua debido, por un
lado, al aumento de las posibilidades de estos equipos en
lo que respecta a su capacidad calorífica y a sus rangos de
utilización y, por otro, a la gran ventaja energética que su
uso lleva asociado frente al de sistemas convencionales de
calefacción, a causa de su elevada eficiencia.
Por otro lado, en las fábricas e industrias en general, se
suele contar con energías residuales procedentes de
diversos procesos, con lo que el uso de BdC, que permiten
el aprovechamiento máximo de los recursos térmicos
disponibles, supone un aliciente adicional.

El dimensionamiento de los sistemas basados en estos
Colectores habitualmente no cubre el 100% de la demanda de ACS, puesto que en tal caso se producirían situaciones de exceso de capacidad, con la consiguiente necesidad de incorporar dispositivos que reduzcan su capacidad
o de disipar gran parte del calor que generan, teniendo
que recurrir a diversas soluciones que, en muchos casos,
pueden ser costosas económicamente y/o energéticamente. Por esta razón se establecen unos porcentajes de
cobertura de la demanda de ACS con estos elementos,
que habitualmente se encuentran entre el 50% y el 70%
de la demanda total, según sea el caso.
Es decir, los sistemas basados en Colectores Solares Térmicos casi siempre deben ir complementados con otros
sistemas capaces de producir ACS en cualquier momento
de cualquier época del año, y en este sentido las BdC
Multitarea se han mostrado como una de las soluciones
más efectivas puesto que, en estos equipos, la producción
de ACS en general supone solo una fracción de su produc
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ción, siendo capaces de generar ACS en cualquier
momento, sea cual sea el régimen en el que estén funcionando, y con una máxima eficiencia.
Diversos fabricantes ofrecen soluciones combinadas de
Bomba de Calor y Colectores Solares Térmicos, que se
benefician de las sinergias entre ambos sistemas (aprovechamiento de elementos comunes, facilidad de montaje y
de uso, un solo proveedor, etc.).

SISTEMAS CON BOMBA DE CALOR
AEROTÉRMICA MULTITAREA Y
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS
Desde el punto de vista energético, la climatización con
sistemas combinados de Bomba de Calor Aerotérmica y
Paneles Solares Foltovoltaicos (PVs) es altamente eficiente,
teniendo en cuenta el efecto “multiplicador” de la Bomba
de Calor, ya que la energía procedente de los PVs, de
carácter 100% renovable, destinada a alimentar a la BdC,
se multiplica por el SPF (Factor de Rendimiento Medio
Estacional) de la Bomba de Calor (mayor de 2,5) para obtener la energía térmica útil.
En épocas estivales, en las que se produce una demanda
de refrigeración, muy condicionada por las cargas externas debidas a la radiación solar y a la transmisión a través
de los cerramientos por altas temperaturas exteriores, esta
solución se muestra particularmente efectiva, puesto que
la capacidad de producción eléctrica de los PVs, dependiente de la radiación solar, tiene el mismo signo que la
citada demanda.

Fotovoltaicos como conjuntos completos y, seguramente,
en un corto plazo, se podrán contar con un gran abanico
de soluciones integrales en los catálogos de diversos fabricantes.
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 Bombas de Calor Agua-Aire

Por estas razones, la aplicación de los paneles solares
fotovoltaicos para la alimentación eléctrica de Bombas de
Calor tiene muy buenas perspectivas de crecimiento en
viviendas, ya que una parte importante del consumo
eléctrico debido a la climatización lo asumen los PVs.
Las Bombas de Calor aerotérmicas ofrecen una combinación ideal con los PVs, ya que estos equipos, con tecnología inverter, no tienen puntas de tensión en el arranque, y
disponen de una modulación suave de la potencia absorbida, con lo que se combinan muy bien con el funcionamiento de aquellos. Asimismo, son capaces de regular su
capacidad en función no solo de la demanda de climatización de los espacios, sino también de la disponibilidad de
energía para su alimentación, pudiendo actuar como
sistemas de acumulación térmica en los momentos en los
que se tiene exceso de capacidad.
La bajada del coste de los PVs y el aumento de su eficiencia, junto con el desarrollo de sistemas de control, están
favoreciendo la aparición en el mercado de soluciones de
Bombas de Aerotérmicas combinadas con Paneles Solares
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Unidades Multiciclo

BdC
Geotérmicas

“Enfriad

60.000 REFERENCIAS.
MÚLTIPLES SOLUCIONES INTEGRALES
PARA APORTAR UNA RESPUESTA
ACERTADA CON LA MAYOR CALIDAD.

MATERIAL ELÉCTRICO

ENERGÍAS RENOVABLES

CALEFACCIÓN

HERRAMIENTAS

SANITARIO

INSTALACIONES

EXTENSO CATÁLOGO
DE PRODUCTOS CON MÁS DE

AIRE
ACONDICIONADO

Somos conscientes de que nuestros clientes son, en su gran mayoría,
profesionales que necesitan una respuesta rápida y eficiente a sus
necesidades. Por ello, en TECLISA contamos con el más amplio abanico de
productos destinados a satisfacer los requerimientos específicos de todo
tipo de proyectos de construcción, rehabilitación y reformas, entre otros
tipos de obras.
De igual forma, nuestra actividad no se limita a la comercialización de
productos. Vamos más allá, ofreciendo la mejor asesoría especializada en
nuestros puntos de venta, para que nuestros clientes puedan garantizar a
los suyos un excelente resultado final, con el óptimo aprovechamiento de los
recursos empleados y, como siempre, con la mejor relación calidad/precio.

TE AYUDAMOS A OBTENER EL MÁXIMO RENDIMIENTO
POSIBLE EN CADA PROYECTO.

EQUIPS TÈCNICS
Hola, en aquesta ocasió fareu un cop d’ull a la normativa dels diferents
camps de seguretat industrial per a veure que indica al respecte dels
mitjans tècnics que han de disposar els instal·ladors per a realitzar les
diferents operacions de manteniment i/o instal·lació. Recordeu que en
alguns casos cal tenir-los en propietat però en d’altres no. Sempre
podeu consultar al personal del gremi en cas de dubte.
BAIXA TENSIÓ (ITC-BT-03)
Categoria bàsica
• Tel·luròmetre.
• Mesurador d’aïllament, segons ITC-BT-19.
• Multímetre o pinça (voltatge, intensitat i resistència).
• Mesurador corrents de fuita.
• Detector de tensió.
• Analitzador de potència i energia per a corrent altern trifàsic (potència activa, tensió, intensitat factor de potencia).
• Equip verificador de la continuïtat de conductors.
• Mesurador impedància de bucle.
• Luxímetre .
Comentar que avui en dia al mercat existeixen equips que fan la
majoria de mesures amb un únic aparell. (ex: Fluke, Amprobe, ...)
Categoria especialista
• Analitzador de xarxes, d’harmònics i de pertorbacions de xarxa.
• Electrodes per a la mesura de l’aïllament de terres.
• Aparell comprovador del dispositiu de vigilància de nivell d’aïllament
de quiròfans.
MITJA / ALTA TENSIÓ (ITC-RAT-21)
Per a qualsevol categoria s’ha de disposar d’un grup electrogen de
potència mínima de 5 kVA, així com claus dinamomètriques per
assegurar els parells de serratge de les connexions.
Categoria AT1
• Tel·luròmetre.
• Mesurador d’aïllament d’almenys 10 kV.
• Perxa detectora de la tensió corresponent a la categoria sol·licitada.
• Perxes de connexió a terra i en curtcircuit.
• Multímetre o estenalles, per a les magnituds següents: Tensió alterna
i contínua fins a 500 V; Intensitat alterna i contínua fins a 20 A;
Resistència.
• Mil·liohmímetre amb font d’intensitat de contínua de 50 A.
• Mesurador de tensions de pas i contacte amb font d’intensitat de 5 A
per a instal·lacions de tercera categoria, i amb font d’intensitat de 50 A
per a instal·lacions de categoria superior.
• Càmera termografia.
• Equip verificador de la continuïtat de conductors.

Categoria AT2 (equips complementaris)
• Sistema de mesura del corrent d’excitació i pèrdues en buit de
transformadors de potència.
• Equip mesurador de relació de transformació i desfasament.
• Mesurador de capacitat i tangent de delta en transformadors.
• Mesurador de rigidesa dielèctrica d’aïllants líquids.
• Mesurador de temps de tancament i obertura d’interruptors automàtics.
Per a certes verificacions, podrien ser necessaris altres equips d’assaig
i mesura, cas en el qual es poden subcontractar a empreses especialitzades o a laboratoris acreditats segons l’UNE-EN-ISO/IEC 17025. En
qualsevol cas, tant si els equips són propis, en règim de copropietat o
similar, com si certes mesures se subcontracten a altres empreses o
laboratoris, tots els equips s’han de mantenir en correcte estat de
funcionament i calibratge.
GAS (ITC-ICG-09)
Exactament el que s’indica al reglament és: “ Disposar de mitjans
tècnics necesaris per a realizar la seva activitat en condicions de
seguretat”. Mirant més detalladament en la ITC-ICG-07 indica que per
a fer les proves pertinents es faran d’acord a UNE 60670-8 o UNE 60620
• Elements de mesura mètrica.
• Tel·luròmetre.
• Detector de fuites i/o aigua sabonosa per a verificació estanqueïtat.
• Analitzador de atmosfera.
• Mesurador de protecció catòdica.
• Manòmetres de rang i classes requerides.
• Compressor aire.
INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES (ITC-IT-03)
Tenim:
• Manòmetre.
• Termòmetre de contacte.
• Higròmetre.
• Anemòmetre.
• Multímetre/pinça.
• Analitzador gasos combustió.
• Opacímetre.
FRED INDUSTRIAL (ITC-IF-13)
Per cada frigorista
• Termòmetre (precisió ±0,5%) amb sondes ambient, contacte i immersió o penetració.
• Analitzador (pont de manòmetres) adient als gasos a manipular.
• Multímetre (voltatge, intensitat, resistència).
Per cada 5 frigoristes/posada en funcionament
• Vacuòmetre de precisió.
• Bomba de buit de doble efecte.
• Detector portàtil de fuites.
• Equip mesura acidesa.

Vanesa Vallvé
ECA,SLU, Grup Bureau Veritas
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Nova formació de reciclatge pel
II Conveni Estatal del metall (CEM).
Duració: 4 hores cada 3 anys
Metodologia: presencial. Curs bonificat.
Continguts mínims: Els mateixos que els establerts
per a la formació mínima dels treballadors de l’àrea
de producció i/o manteniment segons correspongui.
Qui ha de realitzar aquesta formació?
Els treballadors del sector metall que compleixin
alguna de les 2 condicions:
• Noves incorporacions que faci més d’un any que no
treballen al sector.
• Treballadors que faci més de tres anys que van rebre
la formació del Conveni del Metall (TPC).
Lloc d’impartició del curs: Seu del Gremi d’Instal·ladors de l’Alt Camp i Conca de Barberà.
La data i horaris d’impartició del Curs es comunicaran properament.

ŽŶƐĞůůƐƷƟůƐƉĞƌĂů͛ŝŶƐƚĂůͼůĂĚŽƌ

Seguretat · Contra incendis · Telecomunicacions · Material Elèctric

En marxa el Segon Dividend Digital TDT (Televisió Digital Terrestre)
Ja està en marxa el procés del segon dividend digital, amb
l’alliberament de la banda de freqüències per a la tecnologia 5G, i la
resintonització de la TDT.
>ĂďĂŶĚĂϲϵϰͲϳϵϬD,ǌĚĞŝǆĂƌăĚ͛ĞƐƚĂƌŽƉĞƌĂƟǀĂŝĂƋƵĞƐƚƐĐĂŶĂůƐ
Ɛ͛ŚĂƵƌĂŶĚĞƌĞƵďŝĐĂƌ.
>ĞƐĂĨĞĐƚĂĐŝŽŶƐǀĂƌŝĂƌĂŶƐĞŐŽŶƐǌŽŶĞƐŐĞŽŐƌăĮƋƵĞƐ͕ĞƐƉƌĞǀĞƵĞŶĂ͗
- Gironès, Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Pla de l’Estany, Ripollès, Selva
- Alt Camp, Baix Camp, Baix Ebre, Baix Penedès, Conca de Barberà, Ribera d’Ebre, Montsià, Priorat,
Tarragonès, Terra alta
ͲĞƌĚĂŶǇĂ͕^ŽůƐŽŶğƐ͕ůƚhƌŐĞůů͕WĂůůĂƌƐ:ƵƐƐă͕WĂůůĂƌƐƐŽďŝƌă͕sĂůůĚ͛ƌĂ͕ůƚĂZŝďĂŐŽƌĕĂ͕^ĞŐƌŝă͕'ĂƌƌŝŐƵĞƐ͕
EŽŐƵĞƌĂ͕WůĂĚ͛hƌŐĞůů͕^ĞŐĂƌƌĂ͕hƌŐĞůů
- KƐŽŶĂ͕ĞƌŐƵĞĚă͕ĂŐĞƐ
,ĂĐŽŵĞŶĕĂƚĂƋƵĞƐƚgener 2019 i acabarà a ů͛ĂďƌŝůĚĞů͛ĂŶǇϮϬϮϬ, tal com s’estableix en els plans de la
^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚ͛ƐƚĂƚ͘>͛ŽďũĞĐƟƵĠƐŐĂƌĂŶƟƌĞůƐƐĞƌǀĞŝƐŝů͛ĞǆƚĞŶƐŝſĚĞůĂƐĞǀĂĐŽďĞƌƚƵƌĂ͕ĞŶĞƐƉĞĐŝĂůĂůĞƐ
ǌŽŶĞƐƌƵƌĂůƐ͘^͛ŚĂƉƌĞǀŝƐƚƵŶƉĞƌşŽĚĞĚĞƐŝŵƵůĐĂƐƚĚĞϭϱŵĞƐŽƐ͕ĂŵďƵŶŵşŶŝŵĚĞƐŝƐŵĞƐŽƐĞŶĐĂĚĂ
ĚĞŵĂƌĐĂĐŝſ͘
ŶƉƌŝŶĐŝƉŝĞƐƉƌĞǀĞƵĞŶĂũƵĚĞƐƉĞƌĂůĞƐĐŽŵƵŶŝƚĂƚƐĚĞƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝƐĚĞůĞƐǌŽŶĞƐĂĨĞĐƚĂĚĞƐŝŐƵĂůƐĂůĞƐĚĞů
primer dividend digital.

ǆƟŶƚŽƌƐ,şĚƌŝĐƐ͗ĞǆƟŶƚŽƌƐĚ͛ĂŝŐƵĂнĂĚĚŝƟƵƐ
dŝŶŐƵĞƵƉƌĞƐĞŶƚƐĞůƐĞǆƟŶƚŽƌƐŚşĚƌŝĐƐĞŶůĞƐǀŽƐƚƌĞƐŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐ͘hƟůŝƚǌĞŶĂŝŐƵĂ
ƉŽůǀŽƌŝƚǌĂĚĂƋƵĞĠƐů͛ĂŐĞŶƚĞǆƟŶƚŽƌŵĠƐĂŶƟĐ͕ĂƉĂŐĂƉĞƌƌĞĨƌĞĚĂŵĞŶƚ͕ĂďƐŽƌďŝŶƚůĂ
ĐĂůŽƌĚĞůĨŽĐƉĞƌĞǀĂƉŽƌĂƌͲƐĞŝĠƐŵŽůƚĞĮĐĂĕƉĞƌĂƉĂŐĂƌĨŽĐƐƐžůŝĚƐƟƉƵƐ͕ĐŽŵĂƌĂ
ĨƵƐƚĂŽƉĂƉĞƌ͘>͛ĂŝŐƵĂƉŽůǀŽƌŝƚǌĂĚĂƐ͛ĞǀĂƉŽƌĂŵĠƐƌăƉŝĚĂŵĞŶƚĂďƐŽƌďŝŶƚƉĞƌƚĂŶƚ͕
més calor.
ůƐƉƌŝŶĐŝƉĂůƐĂǀĂŶƚĂƚŐĞƐĚ͛ƵƟůŝƚǌĂƌƵŶĞǆƟŶƚŽƌŚşĚƌŝĐĞƐďĂƐĞŶĞŶƵŶĐŽŶƟŶŐƵƚŶŽ
ƚžǆŝĐ͕ŝŶŽĚŽƌŝϭϬϬйďŝŽĚĞŐƌĂĚĂďůĞ͕ŶŽĚĞŝǆĂŶƚƌĂƐƚƌĞĞŶůĞƐǌŽŶĞƐŽŶƐ͛ĂƉůŝĐĂ͘
ůƉŽĚĞƌĚĞƌĞĨƌĞĚĂŵĞŶƚĚĞůĞƐďƌĂƐĞƐ͕ũƵŶƚĂŵĞŶƚĂŵďů͛ĞĨĞĐƚĞďĂƌƌĞƌĂƋƵĞƉƌŽĚƵĞŝǆ
ů͛ĞƐĐƵŵĂ͕ĨĂƋƵĞƐŝŐƵŝů͛ĞǆƟŶƚŽƌŵĠƐĞĮĐĂĕƉĞƌĂƉĂŐĂƌĐŽŵďƵƐƟďůĞƐƐžůŝĚƐ͘ůƐƐĞƵ
ĂĚĚŝƟƵƐĂƉĂƌƟƌĚĞƚĞŶƐŝŽĂĐƟƵƐŇƵŽƌĂƚƐŝŚŝĚƌŽĐĂƌďŽŶĂƚƐ͕ĚŝƐƐŽůǀĞŶƚƐ͕ŝƐĂůƐŝŐŶşĨƵŐƐ
ĨŽƌŵĞŶƵŶĂƉĞůͼůşĐƵůĂĂƋƵŽƐĂƋƵĞĞǀŝƚĂĞůĐŽŶƚĂĐƚĞĚĞůĐŽŵďƵƐƟďůĞĂŵďů͛ŽǆŝŐĞŶ͘
ŵĠƐ͕ů͛ĂŝŐƵĂĐŽŶƟŶŐƵĚĂĞŶů͛ĞƐĐƵŵĂƉƌŽĚƵĞŝǆƵŶĞĨĞĐƚĞƌĞĨƌŝŐĞƌĂŶƚ͘ŽŶƐƵůƚĞƵͲŶŽƐŝ
ƵƐŝŶĨŽƌŵĂƌĞŵ͘

Telf: 977 21 98 54
ƉŌĂƌƌĂŐŽŶĂΛƉůĂŶĂĨĂďƌĞŐĂ͘ĐŽŵ
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A la nostra nova WEB trobareu tots els nostres
productes i serveis a: www.planafabrega.com

13/02/19 11:51

Nou e-commerce:
www.planafabrega.com
REGISTRI’S i podrà gaudir de condicions
personalitzades com a Instal·lador Elèctric

Telecomunicacions
Seguretat
Contra incendis
Material elèctric
Il·luminació Led

Plana Fàbrega Tarragona
Carrer de l’estany, Nau 10-11-12 - Polígon Industrial Riu Clar - 43006 Tarragona
977 21 98 54 - ƉŌĂƌƌĂŐŽŶĂ@planafabrega.com

QUE LA MALA LUZ
NO TE ARRUINE
LA VIDA
CÁMBIATE A
LAS LUMINARIAS
LEDVANCE

LEDVANCE.ES

