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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 01 Obra civil
SUBCAPITOL 01.01 Central tèrmica i sitja de biomassa
APARTAT 01.01.01 Enderrocs, moviments de terres i gestió de residus
PA Enderroc de paret existent entre arxiu i sala de calderes
Partida alçada d'enderroc mitjançant medis manuals de la paret existent
separadora entre l'arxiu i l'actual sala de calderes de l'Ajuntament, inclo-
sos els revestiments i la retirada i tràfec de runa a abocador autoritzat.

1 1,00

1,00 1.185,50 1.185,50
PA Enderroc de parets existents zona nova sitja
Partida alçada d'enderroc mitjançant medis manuals dels murets exis-
tents a la zona on s'ha de construir la nova sitja, per tal de fer el replan-
teig d'aquesta i la seva construcció. S'inclou la mà d'obra d'enderroc d'a-
quests murets, inclosos els revestiments i la retirada i tràfec de runa a
abocador autoritzat.

1 1,00

1,00 1.365,25 1.365,25

TOTAL APARTAT 01.01.01 Enderrocs, moviments de terres i gestió de residus................ 2.550,75
APARTAT 01.01.02 Tancaments
u Porta tallafocs sitja
Porta tallafocs metàl.lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de
80x210 cm, preu alt, col.locada.

1 1,00

1,00 553,85 553,85
PA Parets sitja
Construcció de les parets de la nova sala que acollirà les sitges de pèl.let
mitjançant bloc de formigó, segons característiques indicades al projecte i
plànols, col.locat manualment, incloent faixes armades, i totalment acabat
amb un arrebossat amb bona vista de la cara exterior.

1 1,00

1,00 5.350,00 5.350,00
PA Teulada
Construcció de teulada amb biguetes de formigó, encadellat ceràmic, teu-
la àrab, impermebilització de la coberta, i canal de zenc. S'inclou tot el ma-
terial, mà d'obra i la completa impermeabilització per cobertes de poca in-
clinació, per evitar tot tipus de filtracions d'aigua.

1 1,00

1,00 5.115,00 5.115,00
PA Paret sala calderes
Construcció de nova paret de tancament a la sala de calderes de 15 cm,
amb gero de 10 cm, segons ubicació i característiques indicades al projec-
te i plànols, col.locat manualment i totalment acabat amb un arrebossat
amb bona vista a les dues cares.

1 1,00

1,00 1.750,00 1.750,00

TOTAL APARTAT 01.01.02 Tancaments .................................................................................. 12.768,85
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

APARTAT 01.01.03 Desmuntatge instal.lacions existents
PA Desmuntatge caldera gasoil existent
Desmuntatge de caldera i anulat de la xemeneia d'extracció de fums de la
zona interior de la sala de calderes. S'inclou el transport i les gestions cor-
responents a abocadors autoritzats, i retirada completa dels equips.

1 1,00

1,00 375,15 375,15

TOTAL APARTAT 01.01.03 Desmuntatge instal.lacions existents ........................................ 375,15
APARTAT 01.01.04 Instal·lacions d'evacuació
PA Sanejament
Partida alçada de per deixar un punt de desaigua a la sala de calderes i
connectar-lo a la xarxa de clavagueram existent. Es disposarà d'un punt
d'evacuació d'aigua segons normativa vigent. Inclou tot el material i mà
d'obra, retirada i tràfec de runa a abocador autoritzat.

1 1,00

1,00 455,25 455,25
PA Sortida xemeneia
Realització de perforació de façana de Ø-400 mm amb corona adiamanta-
da, per sortida de xemeneia d'evaquació de fums de sala de caldedes, in-
closos els revestiments i la retirada i tràfec de runa a abocador autoritzat.

1 1,00

1,00 1.375,00 1.375,00
u Ventilació sala de calderes
Realització d'obertura per la ventilació a la sala de calderes de dimen-
sions de 400x150mm útils, inclosos els revestiments, la retirada i tràfec
de runa a abocador autoritzat, i reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'a-
lumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 440x190 mm, ale-
tes en Z i fixada al bastiment.

2 2,00

2,00 416,00 832,00
u Ventilació sitja
Realització d'obertura per la ventilació de la sala de la sitja de dimensions
de 200x150mm útils, inclosos els revestiments, la retirada i tràfec de runa
a abocador autoritzat, i reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini
anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 220x170 mm, aletes en
Z i fixada al bastiment.

1 1,00

1,00 210,50 210,50
PA Desviament canal pluvial
Partida alçada pel desviament del baixant del canal pluvial existent situat
a on s'ha d'ubicar nova sala de sitges de biomassa. Es desviarà con-
duint-lo per nova teulada de la sitja i fent el baixant per la nova façana de
la sala de sitges.

1 1,00

1,00 650,00 650,00

TOTAL APARTAT 01.01.04 Instal·lacions d'evacuació........................................................... 3.522,75
TOTAL SUBCAPITOL 01.01 Central tèrmica i sitja de biomassa........................................... 19.217,50
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

SUBCAPITOL 01.02 Rases i canalitzacions
m3 Excavació de rasa de fins a 2 m de fondària i 1 m d'amplària
Excavació de rasa de fins a 2 m de fondària i fins a 1 m d'amplària, en
qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del
material excavat.

8,1 8,10

8,10 295,50 2.393,55
m3 Rebliment i piconatge de rasa
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb
sorra, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vi-
brant. S'inclou l'acabat superior de la rasa segons tipus d'acabat existent,
prèvia execució de la rasa.

8,1 8,10

8,10 438,55 3.552,26

TOTAL SUBCAPITOL 01.02 Rases i canalitzacions ................................................................ 5.945,81
SUBCAPITOL 01.03 Actuacions en estructures existents
PA Partida alçada d'entrada de les instal.lacions als edificis exis
Partida alçada per l'entrada de les tuberies d'aigua calenta, canalitzacions
elèctriques i de control als edificis existents. 
Inclou la mà d'obra i material per aquests treballs incloent la reposició de
paviments actuals, tancament d'obertures a parets, revocats i/o engui-
xats, pintats, etc. i tot el necessari per deixar els tancaments en el seu es-
tat inicial.

1 1,00

1,00 290,00 290,00
PA Partida alçada d'ajudes a instal.ladors
Partida alçada en concepte d'ajudes de paleteria a instal.ladors i acabats.

1 1,00

1,00 800,00 800,00
PA Partida alçada de desmuntatge porta sala calderes pas dipòsits
Partida alçada de desmuntatge de la porta d'accés a la sala de calderes i
ampliació de l'obertura disponible per tal de facilitar l'entrada dels dipòsits
d'inèrcia a la sala de calderes. Inclou la mà d'obra i material per aquests
treballs incloent la recol.locació de la porta, reposició de tancaments, d'o-
bertures a parets, revocats i/o enguixats, pintats, etc. i tot el necessari per
deixar el tancament en el seu estat inicial.

1 1,00

1,00 440,00 440,00

TOTAL SUBCAPITOL 01.03 Actuacions en estructures existents ........................................ 1.530,00
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

SUBCAPITOL 01.04 Anul.lació dipòsit gasoil existent
PA Acondicionament del dipòsit existent
Desmuntatge de tapa de boca d'home i accessoris en dipòsit de carbu-
rant existent, buidatge, neteja i desgasificació interior tanc del tanc de 15
m3.
Transport de residus a gestor autoritzat (Tractament inclòs fins a 500 kg
de residu). S'inclou la neteja dels dos separadors d'hidrocarburs del port.

1 1,00

1,00 1.350,00 1.350,00
PA Omplerta del dipòsit amb formigó
Omplerta total del diposit actual de gasoil i boca amb formigó R 150 A-20
abocat amb bomba.

1 1,00

1,00 2.800,00 2.800,00
PA Partida alçada ajudes paleta
Partida alçada d'ajudes de paleta per la modificació dels accessos al dipò-
sit i petita obra civil associada a realitzar per facilitar els treballs de neteja
del dipòsit.

1 1,00

1,00 850,00 850,00
PA Tràmits administratius. Baixa del dipòsit.
Certificat de desgasificació del dipòsit mitjançant una OCA. Fulla del certi-
ficat i visat a Col.legi Professional, així com la tramitació de la baixa del di-
pòsit amb Indústria. Taxes inclòses.

1 1,00

1,00 570,00 570,00
PA Paviment sobre dipòsit existent
Fer paviment sobre l'actual sostre del dipòsit de gasoil existent i futur ter-
ra de la sala de la sitja de biomassa. Paviment amb formigó R250 A 20
abocat amb bomba i acabat lliscat.

1 1,00

1,00 950,00 950,00

TOTAL SUBCAPITOL 01.04 Anul.lació dipòsit gasoil existent .............................................. 6.520,00
TOTAL CAPITOL 01 Obra civil....................................................................................................................................... 33.213,31
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 02 Instal·lacions
SUBCAPITOL 02.01 Caldera i sistema d'alimentació
u Sistema en cascada biomassa 19-128kW
Conjunt de dues calderes per treballar en cascada amb una potència no-
minal total de 19-128kW amb sistema d'alimentació pneumàtic. Incorpora
extractor de cendres automàtic per a cada caldera i neteja del plat de
combustió. 

Centraleta de regulació del sistema, amb sonda exterior, amb capacitat
de comandament per a producció d'aigua calenta sanitària, dipòsit d'inèr-
cia, control de funcionament i alternança de les calderes de biomassa així
com control de sistemes existents, centraleta 2 circuits solar. Inclou son-
des, no inclou termostats d'ambient. Centraleta amb accés remot mitjan-
çant PC o smartphone. 

Conjunt de dues sitges geotèxtils aptes per treballar amb el sistema en
cascada projectat, d'un màxim de 4,7 Tn capacitat, inclou vis sens fi, dosi-
ficador de pel·lets i boca de càrrega. Dimensions unitàries de 3,12x4,3m,
amb una alçada mínima de 2,3m i màxima de 2,9m.

Sistema d'alimentació pneumàtica des dels dosificadors de cada vis sens
fi de la sitja fins a cada caldera amb doble circuit d'aire. Inclou mànega
pneumàtica amb espiral de coure, safata de mitja canya galvanitzada de
suportació per als trams rectes, brides isofoniques amb cargol i tac. 

Inclou les 2 boques de càrrega pressuritzada, per facilitar la connexió de
la mànega i la càrrega des de l'exterior, que s'indiquen als plànols del pro-
jecte.

Posada en marxa de l'equip i transport.

1 1,00

1,00 25.838,00 25.838,00
u Placa de senyalització interior
Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb caràcters alfanu-
mèrics, de 20x13 cm, amb suport, fixada mecànicament

2 2,00

2,00 33,69 67,38
u Placa de senyalització exterior
Placa de senyalització exterior de "Sala de Màquines, zona perillosa i de-
dicada exclusivament a tasques de manteniment" de planxa d'acer llisa,
amb caràcters alfanumèrics, amb suport, fixada mecànicament

2 2,00

2,00 21,52 43,04

TOTAL SUBCAPITOL 02.01 Caldera i sistema d'alimentació................................................. 25.948,42
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

SUBCAPITOL 02.02 Xemeneia
u Mòdul recte llarg Din 250
Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia individual, de 250mm de
diàmetre nominal i 300mm de diàmetre exterior, estructura interior de do-
ble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316), l'ex-
terior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana de ro-
ca, segons la norma UNE-EN 1856-1, col.locat

19 19,00

19,00 122,38 2.325,22
u Derivació T a 90º Din 250
Derivació T a 90° per a la formació de xemeneia individual, de 250mm de
diàmetre nominal i 300mm de diàmetre exterior, estructura interior de do-
ble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316), l'ex-
terior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana de ro-
ca, segons la norma UNE-EN 1856-1, col.locada

4 4,00

4,00 199,28 797,12
u Barret de xemeneia Din 250
Barret de xemeneia de planxa d'acer inoxidable cònic, de diàmetre
250mm, adaptat per a doble tub, col·locat amb fixacions mecàniques

1 1,00

1,00 76,35 76,35
u Regulador de tir basculant
Regulador de tir per a la formació de xemeneia individual, de 200mm de
diàmetre nominal i 250mm de diàmetre exterior, estructura interior de do-
ble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316), l'ex-
terior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana de ro-
ca, segons la norma UNE-EN 1856-1, adaptat a la té del diàmetre plante-
jat i col.locat

2 2,00

2,00 133,25 266,50
PA Partida alçada muntatge vertical
Partida alçada pel muntatge vertical de la xemeneia per la façana poste-
rior de l'edifici. Mà d'obra i material de fixació inclos.

1 1,00

1,00 775,00 775,00
u Piròstat de fums
Piròstat de fums amb termòstat de 50°C a 300°C, termòmetre de control,
pilot de senyal de bloqueig, polsador de reconnexió i beina d´acer inoxida-
ble, instal·lat

1 1,00

1,00 119,49 119,49

TOTAL SUBCAPITOL 02.02 Xemeneia ..................................................................................... 4.359,68
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

SUBCAPITOL 02.03 Instal·lació hidràulica
APARTAT 02.02.01 Fontaneria
PA Partida alçada per a la connexió a la xarxa d'aigua

1 1,00

1,00 235,00 235,00

TOTAL APARTAT 02.02.01 Fontaneria ..................................................................................... 235,00
APARTAT 02.02.02 Equips central tèrmica
u Intercanviador de calor de 53 plaques
Intercanviador de calor de plaques model 6600M de 53plaques d'acer
inox. AISI-316, del fabricant Suicalsa, o de característiques tècniques si-
milars, juntes NBR, connexions inox. roscades 2" 1/2, pressió de disseny
8 bar i temperatura de disseny 95ºC. Totalment muntat i connectat.

1 1,00

1,00 1.764,71 1.764,71
u Dipòsit inèrcia acer negre 1000L
Dipòsit acumulador d'inèrcia tèrmica d'acer negre, amb connexions hidràu-
liques d'entrada i sortida segons esquema, vaines per a sondes de tempe-
ratura i termòmetre inferior i superior, incloent vàlvula de seguretat, purga-
dor automàtic i clau de pas de buidat amb connexions a la xarxa de des-
guàs de tots aquests elements. Mides: altura=2115m, diàmetre
ext=970mm. Volum: 1000lit. Model GH Calor DPAN/DI 1000 6 bar, o de
característiques tècniques similars.

2 2,00

2,00 1.155,11 2.310,22
u Vas d'expansió 25L
Dipòsit d'expansió de 25 L de capacitat, model WAFT 25 CMF o similar,
de planxa d'acer i membrana fixa, amb potes, de pressió màxima 10 bar,
amb connexió de 3/4", amb una altura de 341mm i un diàmetre de
317mm, col·locat, roscat, amb manòmetre i vàlvula de seguretat. Apte per
temperatures de treball entre -10 i 70ºC.

1 1,00

1,00 40,25 40,25
u Vas d'expansió 400L
Dipòsit d'expansió de 400 L de capacitat, model WAFT 400 CMF-P o simi-
lar, de planxa d'acer i membrana fixa, amb potes, de pressió màxima 10
bar, amb connexió de 3/4", amb una altura de 1450mm i un diàmetre de
630mm, col·locat, roscat, amb manòmetre i vàlvula de seguretat. Apte per
temperatures de treball entre -10 i 70ºC.

1 1,00

1,00 527,25 527,25
u Bomba acceleradora primari
Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i
climatització, alimentació monofàsica de 230 V, amb regulació electrònica
integrada per pressió diferencial constant/variable, per un cabal de 3,95
m3/h a una pressió de 1,54 m.c.a., per a aigua entre -10 i 110°C, model
Magna 1 25-60 PN6/10 de la marca 'Grundfos', o equivalent d'iguals ca-
racterístiques, muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes, amb
els següents accesoris inclosos:
- 2 vàlvules de bola
- 1 vàlvula de retenció
- 2 maniguets antivibratoris
- 1 filtre col·lador
- 1 manòmetre entre brides d'aspiració i descarga de la bomba amb 2 vàl-
vules de tall de 1/2''

Circuit primari caldera-inèrcia
2 2,00

2,00 568,00 1.136,00
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

u Bomba acceleradora secundari
Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i
climatització, alimentació monofàsica de 230 V, amb regulació electrònica
integrada per pressió diferencial constant/variable, per un cabal de 11,86
m3/h a una pressió de 2,68 m.c.a., per a aigua entre -10 i 110°C, model
Magna 1 40-60 PN6/10 de la marca 'Grundfos', o equivalent d'iguals ca-
racterístiques, muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes, amb
els següents accesoris inclosos:
- 2 vàlvules de bola
- 1 vàlvula de retenció
- 2 maniguets antivibratoris
- 1 filtre col·lador
- 1 manòmetre entre brides d'aspiració i descarga de la bomba amb 2 vàl-
vules de tall de 1/2''

Circuit secundari inèrcia-intercanviador de calor
1 1,00

1,00 1.053,00 1.053,00
u Bomba acceleradora sala polivalent
Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i
climatització, alimentació monofàsica de 230 V, amb regulació electrònica
integrada per pressió diferencial constant/variable, per un cabal de 4,20
m3/h a una pressió de 6,15 m.c.a., per a aigua entre -10 i 110°C, model
Magna 1 25-120 PN6/10 de la marca 'Grundfos', o equivalent d'iguals ca-
racterístiques, muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes, amb
els següents accesoris inclosos:
- 2 vàlvules de bola
- 1 vàlvula de retenció
- 2 maniguets antivibratoris
- 1 filtre col·lador
- 1 manòmetre entre brides d'aspiració i descarga de la bomba amb 2 vàl-
vules de tall de 1/2''

Circuit distribució de calor-sala polivalent 
1 1,00

1,00 959,00 959,00
u Connexions mecàniques i hidràuliques
Connexions mecàniques i hidràuliques per al sistema de la caldera i
equips auxiliars, incloent mà d'obra, elements de seguretat i protecció, ac-
cessoris i petit material mecànic i hidràulic per a la funcionalitat del con-
junt de producció tèrmica de la nova sala de calderes. Dimensions i com-
posició segons RITE.

1 1,00

1,00 9.420,00 9.420,00

TOTAL APARTAT 02.02.02 Equips central tèrmica................................................................. 17.210,43
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APARTAT 02.02.03 Canonades i aïllament
m Tub d'acer negre sense soldadura, DN 65, soldat
Tuberia d'acer negre soldada de DN65, segons la norma DIN EN ISO
2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment,
incloent accessoris

30,00 30,00

30,00 32,25 967,50
m Aïllament tèrmic per a canonades calentes, per a tub DN 65
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades calentes, per a
tub de DN65 de 30mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col.locat su-
perficialment

30,00 30,00

30,00 14,07 422,10
m Tub d'acer negre sense soldadura, DN 40, soldat
Tuberia d'acer negre soldada de DN40, segons la norma DIN EN ISO
2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment,
incloent accessoris.

20,00 20,00

20,00 29,54 590,80
m Aïllament tèrmic per a canonades calentes, per a tub DN 40
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades calentes, per a
tub de DN40 de 30mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col.locat su-
perficialment.

20,00 20,00

20,00 10,56 211,20

TOTAL APARTAT 02.02.03 Canonades i aïllament ................................................................. 2.191,60
APARTAT 02.02.04 Valvuleria, sondes i accessoris
u Vàlvula d'esfera manual DN65
Vàlvula d'esfera manual, de diàmetre nominal DN100, de 10 bar de pres-
sió nominal, amb anells de tancament de tefló, temperatura màxima de
servei de 95°C i muntada superficialment

10 10,00

10,00 51,22 512,20
u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal DN32
Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal DN32, de 10 bar
de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment

2 2,00

2,00 25,48 50,96
u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal DN40
Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal DN40, de 10 bar
de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment

4 4,00

4,00 39,20 156,80
u Termòmetre bimetàl.lic, amb beina de 1/2´´ de diàmetre
Termòmetre bimetàl.lic, amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 80
mm, de <= 120°C, col.locat roscat

6 6,00

6,00 19,19 115,14
u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar
Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63
mm de i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat

9 9,00

9,00 18,55 166,95
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u Purgador automàtic d'aire
Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàl-
vula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat

4 4,00

4,00 16,59 66,36
u Comptador de caloríes per a un cabal nominal de 11,26 m3/h
Comptador de caloríes de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a
un cabal nominal de 11,26 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 65
mm de diàmetre nominal, ràcords  inclosos, per a una temperatura màxi-
ma del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura
de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memò-
ria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims
12  mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'im-
pulsos per a comptador auxiliar, muntat entre tubs en posició vertical o ho-
ritzontal i amb totes les connexions fetes.

1 1,00

1,00 732,85 732,85
u Comptador de caloríes per a un cabal nominal de 3,99 m3/h
Comptador de caloríes de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a
un cabal nominal de 3,99 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 32
mm de diàmetre nominal, ràcords  inclosos, per a una temperatura màxi-
ma del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura
de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memò-
ria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims
12  mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'im-
pulsos per a comptador auxiliar, muntat entre tubs en posició vertical o ho-
ritzontal i amb totes les connexions fetes.

1 1,00

1,00 582,43 582,43
u Comptador de caloríes per a un cabal nominal de 7,27 m3/h
Comptador de caloríes de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a
un cabal nominal de 7,27 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 50
mm de diàmetre nominal, ràcords  inclosos, per a una temperatura màxi-
ma del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura
de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memò-
ria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims
12  mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'im-
pulsos per a comptador auxiliar, muntat entre tubs en posició vertical o ho-
ritzontal i amb totes les connexions fetes.

1 1,00

1,00 692,87 692,87

TOTAL APARTAT 02.02.04 Valvuleria, sondes i accessoris .................................................. 3.076,56
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APARTAT 02.02.05 Xarxa de calor enterrada
m Canonada preaïllada model Ecoflex Thermo Twin 2x50x4,6/200
Canonada preaïllada per a formació de xarxes de calor enterrades, model
Uponor Ecoflex Thermo Twin 2x50x4,6/200 de la marca 'UPONOR", o de
característiques tècniques similars, apte per aigua calenta fins a 95ºC i 6
bar, amb 2 tubs interns de diàmetre exterior de 50 mm, de PE-Xa segons
DIN 53420/53751 amb barrera contra la difusió d'oxigen segons DIN
4726, amb aïllament de plaques de PE reticulat a l'interior, amb coberta
exterior de polietilè PE-HD sobre-extrusionat sense costures, col·locat,
connectat i provat a pressió segons normativa vigent, inclossos tots els
accessoris de muntatge, caputxons, maniguets, casquets, cinta de senya-
lització per rasa enterrada, unions estandaritzades segons fabricant, petit
material i elements d'estanqueitat necessaris per segellar totes les unions
entre trams per evitar el pas de l'humitat del terra a l'aïllament de la cano-
ada, així com tot el material necessari per realizar el traçat indicat indicat
als plànols del projecte.

18,00 18,00

18,00 105,22 1.893,96

TOTAL APARTAT 02.02.05 Xarxa de calor enterrada ............................................................. 1.893,96
TOTAL SUBCAPITOL 02.03 Instal·lació hidràulica ................................................................. 24.607,55

SUBCAPITOL 02.04 Instal·lació elèctrica
APARTAT 02.03.01 Caixes i armaris
u Centraleta per a regulació i control d'instal.lacions
Centraleta per a regulació i control d'instal.lacions per termòstat diferen-
cial per la gestió de la distribució de calor soterrada i subministrament d'e-
nergia als centres, amb processador i memòria, programació anual, comu-
nicació amb bus de dades i 25 punts d'entrada i sortida, instal.lat i connec-
tat, amb tot el cablejat fins a punts de lectura i equips de regulació de les
instal·lacions inclosos. S'inclouen sondes, controloadors i display de visua-
lització a la sala de calderes. Es disposarà de connexió a Ethernet per la
visualització de dades i enviament d'errors via e-mail.

1 1,00

1,00 1.955,00 1.955,00
PA Partida alçada a justificar quadre elèctric
Partida alçada a justificar en concepte de quadre elèctric de protecció de
sala de calderes, connexionat elèctric i control del conjunt d'equips de la
sala de calderes segons els esquemes unifilars. Totes les instal.lacions
elèctriques aniran corresponent grafiades i etiquetades. El quadre elèctric
i instal.lació es sobredimensionarà en previsió a una futura ampliació de
la instal.lació, en una segona fase. S'inclou petit material, mà d'obra i pos-
ta en marxa.

1 1,00

1,00 1.572,00 1.572,00
PA Partida alçada a justificar acondicionat sala
Partida alçada a justificar en concepte d'instal.lació elèctrica interior de sa-
la de màquines. Material i mà d'obra per la il.luminació interior, endolls,
polsador i enllumenat d'emmergència de la nova sala de calderes i sitja
de biomassa, segons REBT.

1 1,00

1,00 475,00 475,00

TOTAL APARTAT 02.03.01 Caixes i armaris............................................................................ 4.002,00
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APARTAT 02.03.02 Tubs i canals
m Safata plàstica de PVC rígid perforat
Safata plàstica de PVC rígid perforat, de 60x150 mm amb tapa i fixada
amb suports

10,00 10,00

10,00 11,89 118,90
m Tub corbable corrugat de polietilè de 40 mm de diàmetre
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corruga-
da l'exterior, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

20,00 20,00

20,00 2,05 41,00
PA Partida alçada a justificar
Partida alçada a justificar en concepte de tub rígid de PVC, de diversos
diàmetres, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'im-
pacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctri-
ca de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

1 1,00

1,00 295,00 295,00

TOTAL APARTAT 02.03.02 Tubs i canals................................................................................. 454,90
APARTAT 02.03.03 Conductors
m Conductor de coure tripolar de secció 3x2,5 mm2
Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emissivitat fums, tripolar de secció 3x2,5 mm2, col.locat en tub

75,00 75,00

75,00 3,32 249,00
m Conductor de coure pentapolar de secció 5x6 mm2
Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emissivitat fums, pentapolar de secció 5x16 mm2, col.locat en tub

15,00 15,00

15,00 15,33 229,95
m Conductor de coure pentapolar de secció 5x2,5 mm2
Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emissivitat fums, tripolar de secció 5x2,5 mm2, col.locat en tub.

20,00 20,00

20,00 3,25 65,00
PA Partida alçada a justificar de cablejat Ethernet
Partida alçada a justificar en concepte de cablejat Ethernet de connexió
entre la sala de calderes i el router ADSL existent per tal de poder establir
les comunicacions d'accés remot a les dades de la instal.lació i permetre
l'enviament d'alarmes mitjaçant e-mail, incloent el muntatge, cablejat i con-
nexió.Totes les instal.lacions de comunicacion aniran grafiades i etiqueta-
des.

1 1,00

1,00 189,00 189,00

TOTAL APARTAT 02.03.03 Conductors ................................................................................... 732,95
TOTAL SUBCAPITOL 02.04 Instal·lació elèctrica.................................................................... 5.189,85
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SUBCAPITOL 02.05 Subestacions
u Termòmetre bimetàl.lic, amb beina de 1/2´´ de diàmetre
Termòmetre bimetàl.lic, amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 80
mm, de <= 120°C, col.locat roscat

6 6,00

6,00 19,19 115,14
u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar
Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63
mm de i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat

2 2,00

2,00 18,55 37,10
PA Col.lector d'acer DN80
Partida alçada a justificar per un col.lector del circuit secundari de la sala
de calderes amb un DN80. S'inclouen els treballs de col.locació i conne-
xió.

2 2,00

2,00 283,52 567,04
u Purgador automàtic d'aire
Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàl-
vula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat

1 1,00

1,00 16,59 16,59
u Vàlvula d'esfera manual DN65
Vàlvula d'esfera manual, de diàmetre nominal DN100, de 10 bar de pres-
sió nominal, amb anells de tancament de tefló, temperatura màxima de
servei de 95°C i muntada superficialment

2 2,00

2,00 51,22 102,44
u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal DN40
Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal DN40, de 10 bar
de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment

4 4,00

4,00 39,20 156,80
m Tub d'acer negre sense soldadura, DN 65, soldat
Tuberia d'acer negre soldada de DN65, segons la norma DIN EN ISO
2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment,
incloent accessoris

8,00 8,00

8,00 32,25 258,00
m Tub d'acer negre sense soldadura, DN 40, soldat
Tuberia d'acer negre soldada de DN40, segons la norma DIN EN ISO
2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment,
incloent accessoris.

82,00 82,00

82,00 29,54 2.422,28
m Aïllament tèrmic per a canonades calentes, per a tub DN 65
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades calentes, per a
tub de DN65 de 30mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col.locat su-
perficialment

8,00 8,00

8,00 14,07 112,56
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m Aïllament tèrmic per a canonades calentes, per a tub DN 40
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades calentes, per a
tub de DN40 de 30mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col.locat su-
perficialment.

82,00 82,00

82,00 10,56 865,92
PA Treballs de connexió, adequació i millora de les instal·lacions
Treballs de connexió i adequació a la instal.lació tèrmica existent (Ajunta-
ment i Sala Polivalent), per tal de connectar-hi tots els equips previstos
als esquemes de principi inclosos en aquest projecte. Inclou la mà d'obra,
el material i els accessoris necessaris per tal de connectar la canonada
de la xarxa enterrada fins a la  instal·lació existent, la reforma d'aquesta,
petit material, les canonades i aïllaments, la valvuleria, les connexions
elèctriques i de control, la canalització, els suports necessaris, el cablejat i
la posta a punt de cada una d'elles.

1 1,00

1,00 3.850,00 3.850,00
PA Desmuntatge de la bomba de calor existent
Desmuntatge de la bomba de calor existent de l'edifici de la Biblioteca.
S'inclou el transport i les gestions corresponents a abocadors autoritzats,
i retirada completa dels equips.

1 1,00

1,00 675,00 675,00
u Unitat compacta BC Airsys KVH 070D Kosner
Unitat compacta BC Airsys KVH 070D Kosner, o de característiques tècni-
ques similars, amb bateria d'aigua calenta inclosa apte per connexió amb
la instal.lació de biomassa, control climatic k60, filtres d'alta eficiència. In-
clou la mà d'obra, el material i els accessoris necessaris per tal de fer la
connexió de la màquina a la instal.lació de conductes existent, la conne-
xió amb la tuberia soterrada d'aigua calenta de b iomassa, petit material,
les canonades i aïllaments, la valvuleria, les connexions elèctriques i de
control, la canalització, els suports necessaris, el cablejat, transport i la
posta en marxa.

1 1,00

1,00 19.650,00 19.650,00

TOTAL SUBCAPITOL 02.05 Subestacions............................................................................... 28.828,87
SUBCAPITOL 02.06 Protecció contra incendis
u Extintor manual de pols seca polivalent
Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió in-
corporada, pintat, amb suport a paret

2 2,00

2,00 59,71 119,42
u Placa de senyalització interior
Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i
vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons
normes UNE i DIN, fixada mecànicament

2 2,00

2,00 11,21 22,42

TOTAL SUBCAPITOL 02.06 Protecció contra incendis .......................................................... 141,84
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SUBCAPITOL 02.07 Sanejament
PA Tub de PVC de 32 mm de diàmetre nominal exterior
Partida alçada de connexionat de tub de PVC de 32 mm de diàmetre no-
minal exterior per desaigua de sala de calderes, de 16 bar de pressió no-
minal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat
mitjà, muntat i connectat a xarxa de clavagueram existent.

1 1,00

1,00 485,00 485,00

TOTAL SUBCAPITOL 02.07 Sanejament .................................................................................. 485,00
SUBCAPITOL 02.08 Legalitzacions
u Expedient de legalització de la instal·lació elèctrica
Realització d'expedient de legalització de la instal·lació elèctrica mitjan-
çant MTD, la tramitació de l'expedient davant l'entitat d'inspecció i control
corresponent, les taxes i una còpia en format paper i en format electrònic
per a la propietat.

1 1,00

1,00 325,00 325,00
u Projecte de legalització de la instal·lació tèrmica
Projecte de legalització de la instal·lació tèrmica i certificat final d'obra d'a-
cord al RITE. Inclou els drets de visat al col·legi d'enginyers, la tramitació
de l'expedient davant l'entitat d'inspecció i control corresponent, les taxes
i una còpia en format paper i en format electrònic per a la propietat.

1 1,00

1,00 1.690,00 1.690,00

TOTAL SUBCAPITOL 02.08 Legalitzacions ............................................................................. 2.015,00
TOTAL CAPITOL 02 Instal·lacions ................................................................................................................................ 91.576,21
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CAPITOL 03 Seguretat i salut i control de qualitat
u Partida alçada en concepte de Seguretat i salut
Partida alçada en concepte de Seguretat i salut per l'execució de l'obra

1 1,00

1,00 625,00 625,00
u Partida alçada en concepte d'assajos, inspeccions i qualitat
Partida alçada en concepte d'assajos, inspeccions i control de qualitat du-
rant i després l'execució de l'obra

1 1,00

1,00 400,00 400,00

TOTAL CAPITOL 03 Seguretat i salut i control de qualitat......................................................................................... 1.025,00
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CAPITOL 04 Imprevistos
u Imprevistos
Partida alçada destinada a cobrir petits imprevistos que poguéssin sorgir
durant l'execució de les obres.

1 1,00

1,00 2.955,00 2.955,00

TOTAL CAPITOL 04 Imprevistos................................................................................................................................... 2.955,00

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................................... 128.769,52

BENEFICI INDUSTRIAL (6%) .................................................................................................. 7.726,17

DESPESES GENERALS (13%)................................................................................................ 16.740,04

IVA (21%).................................................................................................................................. 32.179,50

PRESSUPOST TOTAL PER CONTRACTE .................................................................................................................... 185.415,23

PRESSUPOST TOTAL .................................................................................................................................................... 153.235,73
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
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CAPITOL 01 Obra civil
SUBCAPITOL 01.01 Actuacions en estructures existents
PA Partida alçada de desmuntatge porta sala calderes pas dipòsits
Partida alçada de desmuntatge de la porta d'accés a la sala de calderes i
ampliació de l'obertura disponible per tal de facilitar l'entrada dels dipòsits
d'inèrcia a la sala de calderes. Inclou la mà d'obra i material per aquests
treballs incloent la recol.locació de la porta, reposició de tancaments, d'o-
bertures a parets, revocats i/o enguixats, pintats, etc. i tot el necessari per
deixar el tancament en el seu estat inicial.

1 1,00

1,00 440,00 440,00

TOTAL SUBCAPITOL 01.01 Actuacions en estructures existents ........................................ 440,00
TOTAL CAPITOL 01 Obra civil....................................................................................................................................... 440,00
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CAPITOL 02 Instal·lacions
SUBCAPITOL 02.01 Caldera i sistema d'alimentació
u Sistema en cascada biomassa 19-64kW
Caldera de biomassa específica per treballar en cascada amb una potèn-
cia nominal total de 19-64kW amb sistema d'alimentació pneumàtic. Incor-
pora extractor de cendres automàtic per a cada caldera i neteja del plat
de combustió. 

Centraleta de regulació del sistema, amb sonda exterior, amb capacitat
de comandament per a producció d'aigua calenta sanitària, dipòsit d'inèr-
cia, control de funcionament i alternança de les calderes de biomassa així
com control de sistemes existents, centraleta 2 circuits solar. Inclou son-
des, no inclou termostats d'ambient. Centraleta amb accés remot mitjan-
çant PC o smartphone. 

Sitja geotèxtil apte per treballar amb el sistema en cascada projectat, d'un
màxim de 4,7 Tn capacitat, inclou vis sens fi, dosificador de pel·lets i boca
de càrrega. Dimensions unitàries de 3,12x4,3m, amb una alçada mínima
de 2,3m i màxima de 2,9m.

Sistema d'alimentació pneumàtica des dels dosificadors de cada vis sens
fi de la sitja fins a cada caldera amb doble circuit d'aire. Inclou mànega
pneumàtica amb espiral de coure, safata de mitja canya galvanitzada de
suportació per als trams rectes, brides isofoniques amb cargol i tac. 

Inclou la boca de càrrega pressuritzada, per facilitar la connexió de la mà-
nega i la càrrega des de l'exterior, que s'indica als plànols del projecte.

Muntatge i adaptació a instal.lació en cascada existent, posada en marxa
de l'equip i transport.

1 1,00

1,00 13.695,00 13.695,00

TOTAL SUBCAPITOL 02.01 Caldera i sistema d'alimentació................................................. 13.695,00
SUBCAPITOL 02.02 Xemeneia
u Mòdul recte llarg Din 250
Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia individual, de 250mm de
diàmetre nominal i 300mm de diàmetre exterior, estructura interior de do-
ble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316), l'ex-
terior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana de ro-
ca, segons la norma UNE-EN 1856-1, col.locat

2 2,00

2,00 122,38 244,76
u Derivació T a 90º Din 250
Derivació T a 90° per a la formació de xemeneia individual, de 250mm de
diàmetre nominal i 300mm de diàmetre exterior, estructura interior de do-
ble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316), l'ex-
terior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana de ro-
ca, segons la norma UNE-EN 1856-1, col.locada

1 1,00

1,00 199,28 199,28
u Regulador de tir basculant
Regulador de tir per a la formació de xemeneia individual, de 200mm de
diàmetre nominal i 250mm de diàmetre exterior, estructura interior de do-
ble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316), l'ex-
terior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana de ro-
ca, segons la norma UNE-EN 1856-1, adaptat a la té del diàmetre plante-
jat i col.locat

1 1,00

1,00 133,25 133,25

TOTAL SUBCAPITOL 02.02 Xemeneia ..................................................................................... 577,29
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SUBCAPITOL 02.03 Instal·lació hidràulica
APARTAT 02.03.01 Equips central tèrmica
u Dipòsit inèrcia acer negre 1000L
Dipòsit acumulador d'inèrcia tèrmica d'acer negre, amb connexions hidràu-
liques d'entrada i sortida segons esquema, vaines per a sondes de tempe-
ratura i termòmetre inferior i superior, incloent vàlvula de seguretat, purga-
dor automàtic i clau de pas de buidat amb connexions a la xarxa de des-
guàs de tots aquests elements. Mides: altura=2115m, diàmetre
ext=970mm. Volum: 1000lit. Model GH Calor DPAN/DI 1000 6 bar, o de
característiques tècniques similars.

1 1,00

1,00 1.155,11 1.155,11
u Bomba acceleradora primari
Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i
climatització, alimentació monofàsica de 230 V, amb regulació electrònica
integrada per pressió diferencial constant/variable, per un cabal de 3,95
m3/h a una pressió de 1,54 m.c.a., per a aigua entre -10 i 110°C, model
Magna 1 25-60 PN6/10 de la marca 'Grundfos', o equivalent d'iguals ca-
racterístiques, muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes, amb
els següents accesoris inclosos:
- 2 vàlvules de bola
- 1 vàlvula de retenció
- 2 maniguets antivibratoris
- 1 filtre col·lador
- 1 manòmetre entre brides d'aspiració i descarga de la bomba amb 2 vàl-
vules de tall de 1/2''

Circuit primari caldera-inèrcia
1 1,00

1,00 568,00 568,00
u Connexions mecàniques i hidràuliques
Connexions mecàniques i hidràuliques per al sistema de la caldera i
equips auxiliars, incloent mà d'obra, elements de seguretat i protecció, ac-
cessoris i petit material mecànic i hidràulic per a la funcionalitat del con-
junt de producció tèrmica de la nova sala de calderes. Dimensions i com-
posició segons RITE.

1 1,00

1,00 3.140,00 3.140,00

TOTAL APARTAT 02.03.01 Equips central tèrmica................................................................. 4.863,11
APARTAT 02.03.02 Canonades i aïllament
m Tub d'acer negre sense soldadura, DN 65, soldat
Tuberia d'acer negre soldada de DN65, segons la norma DIN EN ISO
2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment,
incloent accessoris

10,00 10,00

10,00 32,25 322,50
m Aïllament tèrmic per a canonades calentes, per a tub DN 65
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades calentes, per a
tub de DN65 de 30mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col.locat su-
perficialment

10,00 10,00

10,00 14,07 140,70
m Tub d'acer negre sense soldadura, DN 40, soldat
Tuberia d'acer negre soldada de DN40, segons la norma DIN EN ISO
2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment,
incloent accessoris.

10,00 10,00

10,00 29,54 295,40
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m Aïllament tèrmic per a canonades calentes, per a tub DN 40
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades calentes, per a
tub de DN40 de 30mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col.locat su-
perficialment.

10,00 10,00

10,00 10,56 105,60

TOTAL APARTAT 02.03.02 Canonades i aïllament ................................................................. 864,20
APARTAT 02.03.03 Valvuleria, sondes i accessoris
u Vàlvula d'esfera manual DN65
Vàlvula d'esfera manual, de diàmetre nominal DN100, de 10 bar de pres-
sió nominal, amb anells de tancament de tefló, temperatura màxima de
servei de 95°C i muntada superficialment

4 4,00

4,00 51,22 204,88
u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal DN40
Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal DN40, de 10 bar
de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment

2 2,00

2,00 39,20 78,40
u Termòmetre bimetàl.lic, amb beina de 1/2´´ de diàmetre
Termòmetre bimetàl.lic, amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 80
mm, de <= 120°C, col.locat roscat

1 1,00

1,00 19,19 19,19
u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar
Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63
mm de i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat

3 3,00

3,00 18,55 55,65
u Purgador automàtic d'aire
Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàl-
vula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat

2 2,00

2,00 16,59 33,18

TOTAL APARTAT 02.03.03 Valvuleria, sondes i accessoris .................................................. 391,30
TOTAL SUBCAPITOL 02.03 Instal·lació hidràulica ................................................................. 6.118,61
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SUBCAPITOL 02.04 Instal·lació elèctrica
APARTAT 02.04.01 Caixes i armaris
PA Partida alçada a justificar quadre elèctric
Partida alçada a justificar en concepte de quadre elèctric de protecció de
sala de calderes, connexionat elèctric i control del conjunt d'equips de la
sala de calderes segons els esquemes unifilars. Totes les instal.lacions
elèctriques aniran corresponent grafiades i etiquetades. S'inclou petit ma-
terial, mà d'obra i posta en marxa.

1 1,00

1,00 355,00 355,00

TOTAL APARTAT 02.04.01 Caixes i armaris............................................................................ 355,00
APARTAT 02.04.02 Tubs i canals
PA Partida alçada a justificar
Partida alçada a justificar en concepte de tub rígid de PVC, de diversos
diàmetres, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'im-
pacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctri-
ca de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

1 1,00

1,00 125,00 125,00

TOTAL APARTAT 02.04.02 Tubs i canals................................................................................. 125,00
APARTAT 02.04.03 Conductors
m Conductor de coure tripolar de secció 3x2,5 mm2
Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emissivitat fums, tripolar de secció 3x2,5 mm2, col.locat en tub

20,00 20,00

20,00 3,32 66,40
PA Partida alçada a justificar de cablejat Ethernet
Partida alçada a justificar en concepte de cablejat Ethernet de connexió
entre la sala de calderes i el router ADSL existent per tal de poder establir
les comunicacions d'accés remot a les dades de la instal.lació i permetre
l'enviament d'alarmes mitjaçant e-mail, incloent el muntatge, cablejat i con-
nexió.Totes les instal.lacions de comunicacion aniran grafiades i etiqueta-
des.

1 1,00

1,00 55,00 55,00

TOTAL APARTAT 02.04.03 Conductors ................................................................................... 121,40
TOTAL SUBCAPITOL 02.04 Instal·lació elèctrica.................................................................... 601,40
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SUBCAPITOL 02.05 Legalitzacions
u Expedient de legalització de la instal·lació elèctrica
Realització d'expedient de legalització de la instal·lació elèctrica mitjan-
çant MTD, la tramitació de l'expedient davant l'entitat d'inspecció i control
corresponent, les taxes i una còpia en format paper i en format electrònic
per a la propietat.

1 1,00

1,00 100,00 100,00
u Projecte de legalització de la instal·lació tèrmica
Projecte de legalització de la instal·lació tèrmica i certificat final d'obra d'a-
cord al RITE. Inclou els drets de visat al col·legi d'enginyers, la tramitació
de l'expedient davant l'entitat d'inspecció i control corresponent, les taxes
i una còpia en format paper i en format electrònic per a la propietat.

1 1,00

1,00 400,00 400,00

TOTAL SUBCAPITOL 02.05 Legalitzacions ............................................................................. 500,00
TOTAL CAPITOL 02 Instal·lacions ................................................................................................................................ 21.492,30
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CAPITOL 03 Seguretat i salut i control de qualitat
u Partida alçada en concepte de Seguretat i salut
Partida alçada en concepte de Seguretat i salut per l'execució de l'obra

1 1,00

1,00 325,00 325,00
u Partida alçada en concepte d'assajos, inspeccions i qualitat
Partida alçada en concepte d'assajos, inspeccions i control de qualitat du-
rant i després l'execució de l'obra

1 1,00

1,00 250,00 250,00

TOTAL CAPITOL 03 Seguretat i salut i control de qualitat......................................................................................... 575,00
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CAPITOL 04 Imprevistos
u Imprevistos
Partida alçada destinada a cobrir petits imprevistos que poguéssin sorgir
durant l'execució de les obres.

1 1,00

1,00 495,00 495,00

TOTAL CAPITOL 04 Imprevistos................................................................................................................................... 495,00

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................................... 23.002,30

BENEFICI INDUSTRIAL (6%) .................................................................................................. 1.380,14

DESPESES GENERALS (13%)................................................................................................ 2.990,30

IVA (21%).................................................................................................................................. 5.748,27

PRESSUPOST TOTAL PER CONTRACTE .................................................................................................................... 33.121,01

PRESSUPOST TOTAL .................................................................................................................................................... 27.372,74
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CAPITOL 01 Obra civil
SUBCAPITOL 01.01 Central tèrmica i sitja de biomassa
APARTAT 01.01.01 Enderrocs, moviments de terres i gestió de residus
PA Enderroc de paret existent entre arxiu i sala de calderes
Partida alçada d'enderroc mitjançant medis manuals de la paret existent
separadora entre l'arxiu i l'actual sala de calderes de l'Ajuntament, inclo-
sos els revestiments i la retirada i tràfec de runa a abocador autoritzat.

1 1,00

1,00 1.185,50 1.185,50
PA Enderroc de parets existents zona nova sitja
Partida alçada d'enderroc mitjançant medis manuals dels murets exis-
tents a la zona on s'ha de construir la nova sitja, per tal de fer el replan-
teig d'aquesta i la seva construcció. S'inclou la mà d'obra d'enderroc d'a-
quests murets, inclosos els revestiments i la retirada i tràfec de runa a
abocador autoritzat.

1 1,00

1,00 1.365,25 1.365,25

TOTAL APARTAT 01.01.01 Enderrocs, moviments de terres i gestió de residus................ 2.550,75
APARTAT 01.01.02 Tancaments
u Porta tallafocs sitja
Porta tallafocs metàl.lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de
80x210 cm, preu alt, col.locada.

1 1,00

1,00 553,85 553,85
PA Parets sitja
Construcció de les parets de la nova sala que acollirà les sitges de pèl.let
mitjançant bloc de formigó, segons característiques indicades al projecte i
plànols, col.locat manualment, incloent faixes armades, i totalment acabat
amb un arrebossat amb bona vista de la cara exterior.

1 1,00

1,00 5.350,00 5.350,00
PA Teulada
Construcció de teulada amb biguetes de formigó, encadellat ceràmic, teu-
la àrab, impermebilització de la coberta, i canal de zenc. S'inclou tot el ma-
terial, mà d'obra i la completa impermeabilització per cobertes de poca in-
clinació, per evitar tot tipus de filtracions d'aigua.

1 1,00

1,00 5.115,00 5.115,00
PA Paret sala calderes
Construcció de nova paret de tancament a la sala de calderes de 15 cm,
amb gero de 10 cm, segons ubicació i característiques indicades al projec-
te i plànols, col.locat manualment i totalment acabat amb un arrebossat
amb bona vista a les dues cares.

1 1,00

1,00 1.750,00 1.750,00

TOTAL APARTAT 01.01.02 Tancaments .................................................................................. 12.768,85
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APARTAT 01.01.03 Desmuntatge instal.lacions existents
PA Desmuntatge caldera gasoil existent
Desmuntatge de caldera i anulat de la xemeneia d'extracció de fums de la
zona interior de la sala de calderes. S'inclou el transport i les gestions cor-
responents a abocadors autoritzats, i retirada completa dels equips.

1 1,00

1,00 375,15 375,15

TOTAL APARTAT 01.01.03 Desmuntatge instal.lacions existents ........................................ 375,15
APARTAT 01.01.04 Instal·lacions d'evacuació
PA Sanejament
Partida alçada de per deixar un punt de desaigua a la sala de calderes i
connectar-lo a la xarxa de clavagueram existent. Es disposarà d'un punt
d'evacuació d'aigua segons normativa vigent. Inclou tot el material i mà
d'obra, retirada i tràfec de runa a abocador autoritzat.

1 1,00

1,00 455,25 455,25
PA Sortida xemeneia
Realització de perforació de façana de Ø-400 mm amb corona adiamanta-
da, per sortida de xemeneia d'evaquació de fums de sala de caldedes, in-
closos els revestiments i la retirada i tràfec de runa a abocador autoritzat.

1 1,00

1,00 1.375,00 1.375,00
u Ventilació sala de calderes
Realització d'obertura per la ventilació a la sala de calderes de dimen-
sions de 400x150mm útils, inclosos els revestiments, la retirada i tràfec
de runa a abocador autoritzat, i reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'a-
lumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 440x190 mm, ale-
tes en Z i fixada al bastiment.

2 2,00

2,00 416,00 832,00
u Ventilació sitja
Realització d'obertura per la ventilació de la sala de la sitja de dimensions
de 200x150mm útils, inclosos els revestiments, la retirada i tràfec de runa
a abocador autoritzat, i reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini
anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 220x170 mm, aletes en
Z i fixada al bastiment.

1 1,00

1,00 210,50 210,50
PA Desviament canal pluvial
Partida alçada pel desviament del baixant del canal pluvial existent situat
a on s'ha d'ubicar nova sala de sitges de biomassa. Es desviarà con-
duint-lo per nova teulada de la sitja i fent el baixant per la nova façana de
la sala de sitges.

1 1,00

1,00 650,00 650,00

TOTAL APARTAT 01.01.04 Instal·lacions d'evacuació........................................................... 3.522,75
TOTAL SUBCAPITOL 01.01 Central tèrmica i sitja de biomassa........................................... 19.217,50
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SUBCAPITOL 01.02 Rases i canalitzacions
m3 Excavació de rasa de fins a 2 m de fondària i 1 m d'amplària
Excavació de rasa de fins a 2 m de fondària i fins a 1 m d'amplària, en
qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del
material excavat.

8,1 8,10

8,10 295,50 2.393,55
m3 Rebliment i piconatge de rasa
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb
sorra, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vi-
brant. S'inclou l'acabat superior de la rasa segons tipus d'acabat existent,
prèvia execució de la rasa.

8,1 8,10

8,10 438,55 3.552,26

TOTAL SUBCAPITOL 01.02 Rases i canalitzacions ................................................................ 5.945,81
SUBCAPITOL 01.03 Actuacions en estructures existents
PA Partida alçada d'entrada de les instal.lacions als edificis exis
Partida alçada per l'entrada de les tuberies d'aigua calenta, canalitzacions
elèctriques i de control als edificis existents. 
Inclou la mà d'obra i material per aquests treballs incloent la reposició de
paviments actuals, tancament d'obertures a parets, revocats i/o engui-
xats, pintats, etc. i tot el necessari per deixar els tancaments en el seu es-
tat inicial.

1 1,00

1,00 290,00 290,00
PA Partida alçada d'ajudes a instal.ladors
Partida alçada en concepte d'ajudes de paleteria a instal.ladors i acabats.

1 1,00

1,00 800,00 800,00
PA Partida alçada de desmuntatge porta sala calderes pas dipòsits
Partida alçada de desmuntatge de la porta d'accés a la sala de calderes i
ampliació de l'obertura disponible per tal de facilitar l'entrada dels dipòsits
d'inèrcia a la sala de calderes. Inclou la mà d'obra i material per aquests
treballs incloent la recol.locació de la porta, reposició de tancaments, d'o-
bertures a parets, revocats i/o enguixats, pintats, etc. i tot el necessari per
deixar el tancament en el seu estat inicial.

2 2,00

2,00 440,00 880,00

TOTAL SUBCAPITOL 01.03 Actuacions en estructures existents ........................................ 1.970,00
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SUBCAPITOL 01.04 Anul.lació dipòsit gasoil existent
PA Acondicionament del dipòsit existent
Desmuntatge de tapa de boca d'home i accessoris en dipòsit de carbu-
rant existent, buidatge, neteja i desgasificació interior tanc del tanc de 15
m3.
Transport de residus a gestor autoritzat (Tractament inclòs fins a 500 kg
de residu). S'inclou la neteja dels dos separadors d'hidrocarburs del port.

1 1,00

1,00 1.350,00 1.350,00
PA Omplerta del dipòsit amb formigó
Omplerta total del diposit actual de gasoil i boca amb formigó R 150 A-20
abocat amb bomba.

1 1,00

1,00 2.800,00 2.800,00
PA Partida alçada ajudes paleta
Partida alçada d'ajudes de paleta per la modificació dels accessos al dipò-
sit i petita obra civil associada a realitzar per facilitar els treballs de neteja
del dipòsit.

1 1,00

1,00 850,00 850,00
PA Tràmits administratius. Baixa del dipòsit.
Certificat de desgasificació del dipòsit mitjançant una OCA. Fulla del certi-
ficat i visat a Col.legi Professional, així com la tramitació de la baixa del di-
pòsit amb Indústria. Taxes inclòses.

1 1,00

1,00 570,00 570,00
PA Paviment sobre dipòsit existent
Fer paviment sobre l'actual sostre del dipòsit de gasoil existent i futur ter-
ra de la sala de la sitja de biomassa. Paviment amb formigó R250 A 20
abocat amb bomba i acabat lliscat.

1 1,00

1,00 950,00 950,00

TOTAL SUBCAPITOL 01.04 Anul.lació dipòsit gasoil existent .............................................. 6.520,00
TOTAL CAPITOL 01 Obra civil....................................................................................................................................... 33.653,31
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CAPITOL 02 Instal·lacions
SUBCAPITOL 02.01 Caldera i sistema d'alimentació
u Sistema en cascada biomassa 19-192kW
Conjunt de tres calderes per treballar en cascada amb una potència nomi-
nal total de 19-192kW amb sistema d'alimentació pneumàtic. Incorpora ex-
tractor de cendres automàtic per a cada caldera i neteja del plat de com-
bustió. 

Centraleta de regulació del sistema, amb sonda exterior, amb capacitat
de comandament per a producció d'aigua calenta sanitària, dipòsit d'inèr-
cia, control de funcionament i alternança de les calderes de biomassa així
com control de sistemes existents, centraleta 2 circuits solar. Inclou son-
des, no inclou termostats d'ambient. Centraleta amb accés remot mitjan-
çant PC o smartphone. 

Conjunt de sitges geotèxtils aptes per treballar amb el sistema en casca-
da projectat, d'un màxim de 4,7 Tn capacitat, inclou vis sens fi, dosifica-
dor de pel·lets i boca de càrrega. Dimensions unitàries de 3,12x4,3m,
amb una alçada mínima de 2,3m i màxima de 2,9m.

Sistema d'alimentació pneumàtica des dels dosificadors de cada vis sens
fi de la sitja fins a cada caldera amb doble circuit d'aire. Inclou mànega
pneumàtica amb espiral de coure, safata de mitja canya galvanitzada de
suportació per als trams rectes, brides isofoniques amb cargol i tac. 

Inclou les 3 boques de càrrega pressuritzada, per facilitar la connexió de
la mànega i la càrrega des de l'exterior, que s'indiquen als plànols del pro-
jecte.

Posada en marxa de l'equip i transport.

1 1,00

1,00 39.533,00 39.533,00
u Placa de senyalització interior
Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb caràcters alfanu-
mèrics, de 20x13 cm, amb suport, fixada mecànicament

2 2,00

2,00 33,69 67,38
u Placa de senyalització exterior
Placa de senyalització exterior de "Sala de Màquines, zona perillosa i de-
dicada exclusivament a tasques de manteniment" de planxa d'acer llisa,
amb caràcters alfanumèrics, amb suport, fixada mecànicament

2 2,00

2,00 21,52 43,04

TOTAL SUBCAPITOL 02.01 Caldera i sistema d'alimentació................................................. 39.643,42
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SUBCAPITOL 02.02 Xemeneia
u Mòdul recte llarg Din 250
Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia individual, de 250mm de
diàmetre nominal i 300mm de diàmetre exterior, estructura interior de do-
ble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316), l'ex-
terior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana de ro-
ca, segons la norma UNE-EN 1856-1, col.locat

21 21,00

21,00 122,38 2.569,98
u Derivació T a 90º Din 250
Derivació T a 90° per a la formació de xemeneia individual, de 250mm de
diàmetre nominal i 300mm de diàmetre exterior, estructura interior de do-
ble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316), l'ex-
terior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana de ro-
ca, segons la norma UNE-EN 1856-1, col.locada

5 5,00

5,00 199,28 996,40
u Barret de xemeneia Din 250
Barret de xemeneia de planxa d'acer inoxidable cònic, de diàmetre
250mm, adaptat per a doble tub, col·locat amb fixacions mecàniques

1 1,00

1,00 76,35 76,35
u Regulador de tir basculant
Regulador de tir per a la formació de xemeneia individual, de 200mm de
diàmetre nominal i 250mm de diàmetre exterior, estructura interior de do-
ble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 316), l'ex-
terior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana de ro-
ca, segons la norma UNE-EN 1856-1, adaptat a la té del diàmetre plante-
jat i col.locat

3 3,00

3,00 133,25 399,75
PA Partida alçada muntatge vertical
Partida alçada pel muntatge vertical de la xemeneia per la façana poste-
rior de l'edifici. Mà d'obra i material de fixació inclos.

1 1,00

1,00 775,00 775,00
u Piròstat de fums
Piròstat de fums amb termòstat de 50°C a 300°C, termòmetre de control,
pilot de senyal de bloqueig, polsador de reconnexió i beina d´acer inoxida-
ble, instal·lat

1 1,00

1,00 119,49 119,49

TOTAL SUBCAPITOL 02.02 Xemeneia ..................................................................................... 4.936,97
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SUBCAPITOL 02.03 Instal·lació hidràulica
APARTAT 02.03.01 Fontaneria
PA Partida alçada per a la connexió a la xarxa d'aigua

1 1,00

1,00 235,00 235,00

TOTAL APARTAT 02.03.01 Fontaneria ..................................................................................... 235,00
APARTAT 02.03.02 Equips central tèrmica
u Intercanviador de calor de 53 plaques
Intercanviador de calor de plaques model 6600M de 53plaques d'acer
inox. AISI-316, del fabricant Suicalsa, o de característiques tècniques si-
milars, juntes NBR, connexions inox. roscades 2" 1/2, pressió de disseny
8 bar i temperatura de disseny 95ºC. Totalment muntat i connectat.

1 1,00

1,00 1.764,71 1.764,71
u Dipòsit inèrcia acer negre 1000L
Dipòsit acumulador d'inèrcia tèrmica d'acer negre, amb connexions hidràu-
liques d'entrada i sortida segons esquema, vaines per a sondes de tempe-
ratura i termòmetre inferior i superior, incloent vàlvula de seguretat, purga-
dor automàtic i clau de pas de buidat amb connexions a la xarxa de des-
guàs de tots aquests elements. Mides: altura=2115m, diàmetre
ext=970mm. Volum: 1000lit. Model GH Calor DPAN/DI 1000 6 bar, o de
característiques tècniques similars.

3 3,00

3,00 1.155,11 3.465,33
u Vas d'expansió 25L
Dipòsit d'expansió de 25 L de capacitat, model WAFT 25 CMF o similar,
de planxa d'acer i membrana fixa, amb potes, de pressió màxima 10 bar,
amb connexió de 3/4", amb una altura de 341mm i un diàmetre de
317mm, col·locat, roscat, amb manòmetre i vàlvula de seguretat. Apte per
temperatures de treball entre -10 i 70ºC.

1 1,00

1,00 40,25 40,25
u Vas d'expansió 400L
Dipòsit d'expansió de 400 L de capacitat, model WAFT 400 CMF-P o simi-
lar, de planxa d'acer i membrana fixa, amb potes, de pressió màxima 10
bar, amb connexió de 3/4", amb una altura de 1450mm i un diàmetre de
630mm, col·locat, roscat, amb manòmetre i vàlvula de seguretat. Apte per
temperatures de treball entre -10 i 70ºC.

1 1,00

1,00 527,25 527,25
u Bomba acceleradora primari
Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i
climatització, alimentació monofàsica de 230 V, amb regulació electrònica
integrada per pressió diferencial constant/variable, per un cabal de 3,95
m3/h a una pressió de 1,54 m.c.a., per a aigua entre -10 i 110°C, model
Magna 1 25-60 PN6/10 de la marca 'Grundfos', o equivalent d'iguals ca-
racterístiques, muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes, amb
els següents accesoris inclosos:
- 2 vàlvules de bola
- 1 vàlvula de retenció
- 2 maniguets antivibratoris
- 1 filtre col·lador
- 1 manòmetre entre brides d'aspiració i descarga de la bomba amb 2 vàl-
vules de tall de 1/2''

Circuit primari caldera-inèrcia
3 3,00

3,00 568,00 1.704,00
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u Bomba acceleradora secundari
Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i
climatització, alimentació monofàsica de 230 V, amb regulació electrònica
integrada per pressió diferencial constant/variable, per un cabal de 11,86
m3/h a una pressió de 2,68 m.c.a., per a aigua entre -10 i 110°C, model
Magna 1 40-60 PN6/10 de la marca 'Grundfos', o equivalent d'iguals ca-
racterístiques, muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes, amb
els següents accesoris inclosos:
- 2 vàlvules de bola
- 1 vàlvula de retenció
- 2 maniguets antivibratoris
- 1 filtre col·lador
- 1 manòmetre entre brides d'aspiració i descarga de la bomba amb 2 vàl-
vules de tall de 1/2''

Circuit secundari inèrcia-intercanviador de calor
1 1,00

1,00 1.053,00 1.053,00
u Bomba acceleradora sala polivalent
Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i
climatització, alimentació monofàsica de 230 V, amb regulació electrònica
integrada per pressió diferencial constant/variable, per un cabal de 4,20
m3/h a una pressió de 6,15 m.c.a., per a aigua entre -10 i 110°C, model
Magna 1 25-120 PN6/10 de la marca 'Grundfos', o equivalent d'iguals ca-
racterístiques, muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes, amb
els següents accesoris inclosos:
- 2 vàlvules de bola
- 1 vàlvula de retenció
- 2 maniguets antivibratoris
- 1 filtre col·lador
- 1 manòmetre entre brides d'aspiració i descarga de la bomba amb 2 vàl-
vules de tall de 1/2''

Circuit distribució de calor-sala polivalent 
1 1,00

1,00 959,00 959,00
u Connexions mecàniques i hidràuliques
Connexions mecàniques i hidràuliques per al sistema de la caldera i
equips auxiliars, incloent mà d'obra, elements de seguretat i protecció, ac-
cessoris i petit material mecànic i hidràulic per a la funcionalitat del con-
junt de producció tèrmica de la nova sala de calderes. Dimensions i com-
posició segons RITE.

1 1,00

1,00 12.560,00 12.560,00

TOTAL APARTAT 02.03.02 Equips central tèrmica................................................................. 22.073,54
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APARTAT 02.03.03 Canonades i aïllament
m Tub d'acer negre sense soldadura, DN 65, soldat
Tuberia d'acer negre soldada de DN65, segons la norma DIN EN ISO
2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment,
incloent accessoris

40,00 40,00

40,00 32,25 1.290,00
m Aïllament tèrmic per a canonades calentes, per a tub DN 65
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades calentes, per a
tub de DN65 de 30mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col.locat su-
perficialment

40,00 40,00

40,00 14,07 562,80
m Tub d'acer negre sense soldadura, DN 40, soldat
Tuberia d'acer negre soldada de DN40, segons la norma DIN EN ISO
2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment,
incloent accessoris.

30,00 30,00

30,00 29,54 886,20
m Aïllament tèrmic per a canonades calentes, per a tub DN 40
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades calentes, per a
tub de DN40 de 30mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col.locat su-
perficialment.

30,00 30,00

30,00 10,56 316,80

TOTAL APARTAT 02.03.03 Canonades i aïllament ................................................................. 3.055,80
APARTAT 02.03.04 Valvulería, sondes i accessoris
u Vàlvula d'esfera manual DN65
Vàlvula d'esfera manual, de diàmetre nominal DN100, de 10 bar de pres-
sió nominal, amb anells de tancament de tefló, temperatura màxima de
servei de 95°C i muntada superficialment

14 14,00

14,00 51,22 717,08
u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal DN32
Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal DN32, de 10 bar
de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment

2 2,00

2,00 25,48 50,96
u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal DN40
Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal DN40, de 10 bar
de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment

6 6,00

6,00 39,20 235,20
u Termòmetre bimetàl.lic, amb beina de 1/2´´ de diàmetre
Termòmetre bimetàl.lic, amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 80
mm, de <= 120°C, col.locat roscat

7 7,00

7,00 19,19 134,33
u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar
Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63
mm de i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat

12 12,00

12,00 18,55 222,60
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u Purgador automàtic d'aire
Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàl-
vula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat

6 6,00

6,00 16,59 99,54
u Comptador de caloríes per a un cabal nominal de 11,26 m3/h
Comptador de caloríes de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a
un cabal nominal de 11,26 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 65
mm de diàmetre nominal, ràcords  inclosos, per a una temperatura màxi-
ma del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura
de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memò-
ria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims
12  mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'im-
pulsos per a comptador auxiliar, muntat entre tubs en posició vertical o ho-
ritzontal i amb totes les connexions fetes.

1 1,00

1,00 732,85 732,85
u Comptador de caloríes per a un cabal nominal de 3,99 m3/h
Comptador de caloríes de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a
un cabal nominal de 3,99 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 32
mm de diàmetre nominal, ràcords  inclosos, per a una temperatura màxi-
ma del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura
de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memò-
ria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims
12  mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'im-
pulsos per a comptador auxiliar, muntat entre tubs en posició vertical o ho-
ritzontal i amb totes les connexions fetes.

1 1,00

1,00 582,43 582,43
u Comptador de caloríes per a un cabal nominal de 7,27 m3/h
Comptador de caloríes de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a
un cabal nominal de 7,27 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 50
mm de diàmetre nominal, ràcords  inclosos, per a una temperatura màxi-
ma del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura
de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memò-
ria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims
12  mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'im-
pulsos per a comptador auxiliar, muntat entre tubs en posició vertical o ho-
ritzontal i amb totes les connexions fetes.

1 1,00

1,00 692,87 692,87

TOTAL APARTAT 02.03.04 Valvulería, sondes i accessoris .................................................. 3.467,86
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APARTAT 02.03.05 Xarxa de calor enterrada
m Canonada preaïllada model Ecoflex Thermo Twin 2x50x4,6/200
Canonada preaïllada per a formació de xarxes de calor enterrades, model
Uponor Ecoflex Thermo Twin 2x50x4,6/200 de la marca 'UPONOR", o de
característiques tècniques similars, apte per aigua calenta fins a 95ºC i 6
bar, amb 2 tubs interns de diàmetre exterior de 50 mm, de PE-Xa segons
DIN 53420/53751 amb barrera contra la difusió d'oxigen segons DIN
4726, amb aïllament de plaques de PE reticulat a l'interior, amb coberta
exterior de polietilè PE-HD sobre-extrusionat sense costures, col·locat,
connectat i provat a pressió segons normativa vigent, inclossos tots els
accessoris de muntatge, caputxons, maniguets, casquets, cinta de senya-
lització per rasa enterrada, unions estandaritzades segons fabricant, petit
material i elements d'estanqueitat necessaris per segellar totes les unions
entre trams per evitar el pas de l'humitat del terra a l'aïllament de la cano-
ada, així com tot el material necessari per realizar el traçat indicat indicat
als plànols del projecte.

18,00 18,00

18,00 105,22 1.893,96

TOTAL APARTAT 02.03.05 Xarxa de calor enterrada ............................................................. 1.893,96
TOTAL SUBCAPITOL 02.03 Instal·lació hidràulica ................................................................. 30.726,16

SUBCAPITOL 02.04 Instal·lació elèctrica
APARTAT 02.04.01 Caixes i armaris
u Centraleta per a regulació i control d'instal.lacions
Centraleta per a regulació i control d'instal.lacions per termòstat diferen-
cial per la gestió de la distribució de calor soterrada i subministrament d'e-
nergia als centres, amb processador i memòria, programació anual, comu-
nicació amb bus de dades i 25 punts d'entrada i sortida, instal.lat i connec-
tat, amb tot el cablejat fins a punts de lectura i equips de regulació de les
instal·lacions inclosos. S'inclouen sondes, controloadors i display de visua-
lització a la sala de calderes. Es disposarà de connexió a Ethernet per la
visualització de dades i enviament d'errors via e-mail.

1 1,00

1,00 1.955,00 1.955,00
PA Partida alçada a justificar quadre elèctric
Partida alçada a justificar en concepte de quadre elèctric de protecció de
sala de calderes, connexionat elèctric i control del conjunt d'equips de la
sala de calderes segons els esquemes unifilars. Totes les instal.lacions
elèctriques aniran corresponent grafiades i etiquetades. El quadre tindrà
les dimensions per incloure les proteccions de les dues fases. S'inclou pe-
tit material, mà d'obra i posta en marxa.

1 1,00

1,00 1.927,00 1.927,00
PA Partida alçada a justificar acondicionat sala
Partida alçada a justificar en concepte d'instal.lació elèctrica interior de sa-
la de màquines. Material i mà d'obra per la il.luminació interior, endolls,
polsador i enllumenat d'emmergència de la nova sala de calderes i sitja
de biomassa, segons REBT.

1 1,00

1,00 475,00 475,00

TOTAL APARTAT 02.04.01 Caixes i armaris............................................................................ 4.357,00

 Pàgina 11



PRESSUPOST I AMIDAMENTS
RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

APARTAT 02.04.02 Tubs i canals
m Safata plàstica de PVC rígid perforat
Safata plàstica de PVC rígid perforat, de 60x150 mm amb tapa i fixada
amb suports

10,00 10,00

10,00 11,89 118,90
m Tub corbable corrugat de polietilè de 40 mm de diàmetre
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corruga-
da l'exterior, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

20,00 20,00

20,00 2,05 41,00
PA Partida alçada a justificar
Partida alçada a justificar en concepte de tub rígid de PVC, de diversos
diàmetres, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'im-
pacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctri-
ca de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

1 1,00

1,00 420,00 420,00

TOTAL APARTAT 02.04.02 Tubs i canals................................................................................. 579,90
APARTAT 02.04.03 Conductors
m Conductor de coure tripolar de secció 3x2,5 mm2
Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emissivitat fums, tripolar de secció 3x2,5 mm2, col.locat en tub

95,00 95,00

95,00 3,32 315,40
m Conductor de coure pentapolar de secció 5x6 mm2
Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emissivitat fums, pentapolar de secció 5x16 mm2, col.locat en tub

15,00 15,00

15,00 15,33 229,95
m Conductor de coure pentapolar de secció 5x2,5 mm2
Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emissivitat fums, tripolar de secció 5x2,5 mm2, col.locat en tub.

20,00 20,00

20,00 3,25 65,00
PA Partida alçada a justificar de cablejat Ethernet
Partida alçada a justificar en concepte de cablejat Ethernet de connexió
entre la sala de calderes i el router ADSL existent per tal de poder establir
les comunicacions d'accés remot a les dades de la instal.lació i permetre
l'enviament d'alarmes mitjaçant e-mail, incloent el muntatge, cablejat i con-
nexió.Totes les instal.lacions de comunicacion aniran grafiades i etiqueta-
des.

1 1,00

1,00 244,00 244,00

TOTAL APARTAT 02.04.03 Conductors ................................................................................... 854,35
TOTAL SUBCAPITOL 02.04 Instal·lació elèctrica.................................................................... 5.791,25
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

SUBCAPITOL 02.05 Subestacions
u Termòmetre bimetàl.lic, amb beina de 1/2´´ de diàmetre
Termòmetre bimetàl.lic, amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 80
mm, de <= 120°C, col.locat roscat

6 6,00

6,00 19,19 115,14
u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar
Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63
mm de i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat

2 2,00

2,00 18,55 37,10
PA Col.lector d'acer DN80
Partida alçada a justificar per un col.lector del circuit secundari de la sala
de calderes amb un DN80. S'inclouen els treballs de col.locació i conne-
xió.

2 2,00

2,00 283,52 567,04
u Purgador automàtic d'aire
Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàl-
vula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat

1 1,00

1,00 16,59 16,59
u Vàlvula d'esfera manual DN65
Vàlvula d'esfera manual, de diàmetre nominal DN100, de 10 bar de pres-
sió nominal, amb anells de tancament de tefló, temperatura màxima de
servei de 95°C i muntada superficialment

2 2,00

2,00 51,22 102,44
u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal DN40
Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal DN40, de 10 bar
de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment

4 4,00

4,00 39,20 156,80
m Tub d'acer negre sense soldadura, DN 65, soldat
Tuberia d'acer negre soldada de DN65, segons la norma DIN EN ISO
2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment,
incloent accessoris

8,00 8,00

8,00 32,25 258,00
m Tub d'acer negre sense soldadura, DN 40, soldat
Tuberia d'acer negre soldada de DN40, segons la norma DIN EN ISO
2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment,
incloent accessoris.

82,00 82,00

82,00 29,54 2.422,28
m Aïllament tèrmic per a canonades calentes, per a tub DN 65
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades calentes, per a
tub de DN65 de 30mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col.locat su-
perficialment

8,00 8,00

8,00 14,07 112,56
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

m Aïllament tèrmic per a canonades calentes, per a tub DN 40
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades calentes, per a
tub de DN40 de 30mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col.locat su-
perficialment.

82,00 82,00

82,00 10,56 865,92
PA Treballs de connexió, adequació i millora de les instal·lacions
Treballs de connexió i adequació a la instal.lació tèrmica existent (Ajunta-
ment i Sala Polivalent), per tal de connectar-hi tots els equips previstos
als esquemes de principi inclosos en aquest projecte. Inclou la mà d'obra,
el material i els accessoris necessaris per tal de connectar la canonada
de la xarxa enterrada fins a la  instal·lació existent, la reforma d'aquesta,
petit material, les canonades i aïllaments, la valvuleria, les connexions
elèctriques i de control, la canalització, els suports necessaris, el cablejat i
la posta a punt de cada una d'elles.

1 1,00

1,00 3.850,00 3.850,00
PA Desmuntatge de la bomba de calor existent
Desmuntatge de la bomba de calor existent de l'edifici de la Biblioteca.
S'inclou el transport i les gestions corresponents a abocadors autoritzats,
i retirada completa dels equips.

1 1,00

1,00 675,00 675,00
u Unitat compacta BC Airsys KVH 070D Kosner
Unitat compacta BC Airsys KVH 070D Kosner, o de característiques tècni-
ques similars, amb bateria d'aigua calenta inclosa apte per connexió amb
la instal.lació de biomassa, control climatic k60, filtres d'alta eficiència. In-
clou la mà d'obra, el material i els accessoris necessaris per tal de fer la
connexió de la màquina a la instal.lació de conductes existent, la conne-
xió amb la tuberia soterrada d'aigua calenta de b iomassa, petit material,
les canonades i aïllaments, la valvuleria, les connexions elèctriques i de
control, la canalització, els suports necessaris, el cablejat, transport i la
posta en marxa.

1 1,00

1,00 19.650,00 19.650,00

TOTAL SUBCAPITOL 02.05 Subestacions............................................................................... 28.828,87
SUBCAPITOL 02.06 Protecció contra incendis
u Extintor manual de pols seca polivalent
Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió in-
corporada, pintat, amb suport a paret

2 2,00

2,00 59,71 119,42
u Placa de senyalització interior
Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i
vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons
normes UNE i DIN, fixada mecànicament

2 2,00

2,00 11,21 22,42

TOTAL SUBCAPITOL 02.06 Protecció contra incendis .......................................................... 141,84
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

SUBCAPITOL 02.07 Sanejament
PA Tub de PVC de 32 mm de diàmetre nominal exterior
Partida alçada de connexionat de tub de PVC de 32 mm de diàmetre no-
minal exterior per desaigua de sala de calderes, de 16 bar de pressió no-
minal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat
mitjà, muntat i connectat a xarxa de clavagueram existent.

1 1,00

1,00 485,00 485,00

TOTAL SUBCAPITOL 02.07 Sanejament .................................................................................. 485,00
SUBCAPITOL 02.08 Legalitzacions
u Expedient de legalització de la instal·lació elèctrica
Realització d'expedient de legalització de la instal·lació elèctrica mitjan-
çant MTD, la tramitació de l'expedient davant l'entitat d'inspecció i control
corresponent, les taxes i una còpia en format paper i en format electrònic
per a la propietat.

1 1,00

1,00 425,00 425,00
u Projecte de legalització de la instal·lació tèrmica
Projecte de legalització de la instal·lació tèrmica i certificat final d'obra d'a-
cord al RITE. Inclou els drets de visat al col·legi d'enginyers, la tramitació
de l'expedient davant l'entitat d'inspecció i control corresponent, les taxes
i una còpia en format paper i en format electrònic per a la propietat.

1 1,00

1,00 2.090,00 2.090,00

TOTAL SUBCAPITOL 02.08 Legalitzacions ............................................................................. 2.515,00
TOTAL CAPITOL 02 Instal·lacions ................................................................................................................................ 113.068,51
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 03 Seguretat i salut i control de qualitat
u Partida alçada en concepte de Seguretat i salut
Partida alçada en concepte de Seguretat i salut per l'execució de l'obra

1 1,00

1,00 950,00 950,00
u Partida alçada en concepte d'assajos, inspeccions i qualitat
Partida alçada en concepte d'assajos, inspeccions i control de qualitat du-
rant i després l'execució de l'obra

1 1,00

1,00 650,00 650,00

TOTAL CAPITOL 03 Seguretat i salut i control de qualitat......................................................................................... 1.600,00
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 04 Imprevistos
u Imprevistos
Partida alçada destinada a cobrir petits imprevistos que poguéssin sorgir
durant l'execució de les obres.

1 1,00

1,00 3.450,00 3.450,00

TOTAL CAPITOL 04 Imprevistos................................................................................................................................... 3.450,00

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................................... 151.771,82

BENEFICI INDUSTRIAL (6%) .................................................................................................. 9.106,31

DESPESES GENERALS (13%)................................................................................................ 19.730,34

IVA (21%).................................................................................................................................. 37.927,78

PRESSUPOST TOTAL PER CONTRACTE .................................................................................................................... 218.536,24

PRESSUPOST TOTAL .................................................................................................................................................... 180.608,47
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DATOS TÉCNICOS PELLEMATIC MAXI

Tipo caldera PES48 PES56 PES64

Potencia nominal kW 48 56 64

Potencia carga parcial kW 15 17 20

B - Ancho - total mm 1297               1297                                       1297

C - Ancho - caldera mm 862               862                                                                                                                                                862

H - Altura - caldera mm 1553               1553                                1553

D - Altura - aspiración mm 1855               1855              1855

F - Altura - extra aspiración mm 302               302               302

T - Profundidad - caldera mm 990               990               990

V - Profundidad - panel quemador mm 508               508               508

Medida entrada mm 790               790               790

Impulsión/retorno - Dimensión pg 2"                 2“                 2“

A - Impulsión/retorno - Altura conexión mm 1320              1320               1320

E - Salida de humos - Altura conexión mm 1040              1040                                   1040

Peso kg 606 610 614

Eficiencia potencia nominal % 92,5 93 93

Eficiencia carga parcial % 91,1 91,1 91,1

Contenido agua l 135

Temperatura cámara de combustión °C 800-1100

Requisito tiro potencia nominal / carga parcial mbar 0,08/0,03

Temperatura humos potencia nominal °C 160

Temperatura humos carga parcial °C 100

Caudal humos potencia nominal kg/h 97,5 113,2 119,7

Caudal humos carga parcial kg/h 31 34,9 37,9

Volumen humos potencia nominal m3/h 120,7 140 158

Volumen humos carga parcial m3/h 33 37,2 42

Diámetro salida de humos (en la caldera) mm 180

Diámetro chimenea según cálculo de chimenea

Tipo de chimenea resistente a la humedad

Conexión eléctrica 230 VAC, 50 Hz, 16 A

Sujeto a cambios técnicos

85 mm



Airsys KV es una gama de aire compacto para instalación 
interior, en instalaciones protegidas contra la intemperie. 
Su diseño particular está pensado para la refrigeración y 
calefacción de instalaciones grandes y medianas (200 a 
1.000 m² por unidad) en entornos urbanos, donde el uso 
de una unidad de cubierta es complejo para la instalación. 

Los equipos Airsys KV están diseñados para la instalación en 
interiores con conductos: 

- desde la sección condensadora hasta el exterior. 
- desde la sección interior de tratamiento hasta la instalación a 
acondicionar. 

El diseño de esta gama ofrece una gran flexibilidad ya que se 
pueden añadir muchas opciones para hacer de Airsys KV un 
producto de alta especificación. 

PRODUCTO ADAPTABLE
- De 20 a 100 kW capacidad en frío y en calor en 4 muebles 
diferentes.
- Unidades sólo frío o bomba de calor, con la posibilidad de 
complementar con elementos opcionales de calefacción. 

- Presión disponible variable en sección condensadora para 
adaptarse a las amplias posibilidades de los diferentes con-
ductos. 
- Numerosas versiones y configuraciones de aire para adaptar-
se a las configuraciones de la obra y optimizar los conductos 
de aire.
- Versión compacta, partida y sistema Split Dual para una gran 
adaptabilidad a la instalación.
- Hasta 65 metros entre la sección tratamiento de aire y la sección 
condensadora en las versiones partida y sistema Dual Split. 

MINIMIZA LA SUPERFICIE COMERCIAL REQUERIDA
La superficie construible en las zonas urbanas es escasa y cara. 
El diseño vertical Compacto minimiza la superficie ocupada, para 
preservar la superficie disponible para la actividad comercial. La 
unidad Airsys KV usa baterías frigoríficas en “L”, para obtener la 
mayor eficiencia del mercado, conservando la planta estándar.

FREECOOLING
En muchas aplicaciones de supermercados y aplicaciones li-
geras comerciales, las cargas internas (luminarias, visitantes, 
mercancías...) tienen que combatirse a lo largo de todo el año 

KV -.-C 020 S N M 1 M

Unidad
Airsys KV

I: Ud. interior
E: Ud. exterior

-.-: Ud. compacta
D: Doble split

C: Sólo frío
H: Bomba de calor

S: 1 circuito
D: 2 circuitos

Tipo de
refrigerante
M: R 410A

M: 400V/3/50

Aproximadamente
la capacidad 

frigorífica en kW

---- Nº de
revisión

 AIRSYS KV  20S  25S  30S  35S  40S  45D  55D  70D  85D  100D   
 Versión compacta  KVC/KVH   

 Unidades Split  KVCE/KVHE - KVCI/KVHI   

AIRSYS KV [20 a 100 kW]
COMPACTOS Y SPLIT VERTICALES. SÓLO FRÍO / BOMBA DE CALOR

KC-60

KM-60

MANDOS NO INCLUIDOS DE SERIE EN LA UNIDAD:
KC60 MANDO ESTÁNDAR

KM60 MANDO MULTI UNIDADES
KS60 MANDO DE SERVICIO

Autónomos aire-aire

CONFIGURACIÓN DE UNIDADES

CARACTERÍSTICAS
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incluso en invierno. El módulo de freecooling utiliza el aire para el 
funcionamiento sólo frío cuando la temperatura exterior es me-
nor que el punto de consigna. En ese caso el compresor para y 
el consumo de la unidad en modo frío se reduce al del ventilador 
interior. 

BAJO NIVEL SONORO
La unidad Airsys KV ofrece las mejores prestaciones sonoras del 
mercado en la unidad de climatización vertical, considerando el 
nivel sonoro difundido en conducto. El nivel sonoro expulsado al 
ambiente exterior y radiado alrededor de la unidad correspon-
den a los mejores niveles del mercado. 

La unidad Airsys KV está diseñada para instalación interior y zo-
nas urbanas, el nivel sonoro está considerado crítico para Kos-
ner y por tanto Kosner ofrece la posibilidad de reducir el nivel 
sonoro en la mayoría de las condiciones estándar, con el control 
Inverter en la función bajo nivel sonoro. Esta característica limita 
el nivel sonoro al mínimo nivel de demanda.

AIRE NUEVO
El aire nuevo es prioritario para suministrar el mejor confort am-
biente. Por otro lado una entrada de aire nuevo es una opera-
ción cara con temperaturas altas y bajas. 

Kosner ofrece un control inteligente del aire nuevo para adap-
tarse a estas exigencias. El nivel de aire nuevo puede adaptarse 
en la puesta en marcha para una entrada permanente. También 
puede adaptarse al consumo instantáneo con un sensor de ca-
lidad de aire para maximizar la eficiencia y el nivel de aire nuevo.
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Nivel de potencia sonora exterior

Nivel de potencia acústica radiada

  UNIDADES SÓLO FRÍO  Temp. máximas Temp. mínimas

Funcionamiento en frío
 Temperatura interior 32ºC BS / 23ºC BH 21ºC BS / 15ºC BH

 Temperatura exterior 45º C (020-025-030-045-055) +15º C Unidad estándar
   47º C (035-040-070-085) 0º C*  -15º C**

* Con kit opcional baja temperatura 0º C - ** Con kit opcional baja temperatura -15º C. BS.- Temp. Bulbo Seco. BH.- Temp. Bulbo húmedo

  UNIDADES BOMBA DE CALOR  Temp. máximas Temp. mínimas

Funcionamiento en frío
 Temperatura interior 32ºC BS / 23ºC BH 21ºC BS / 15ºC BH

 Temperatura exterior 45º C (020-025-030-045-055) 0º C Unidad estándar

   47º C (035-040-070-085) -15º C** 

Funcionamiento en calor
 Temperatura interior 27ºC BS 15ºC BS

 Temperatura exterior 27º C (con 20º C de tª ext.) -12º C (con 20º C de tª ext.)

**Con kit opcional baja temperatura -15º C - BS: Tª Bulbo Seco / BH: Tª Bulbo Húmedo.

AIRSYS KV

LÍMITES DE FUNCIONAMIENTO
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Unidad estándar: 40 m con la opción de larga distancia = 65 m
V: Longitud máxima vertical = 15 m
L: Longitud máxima total [vertical + horizontal = 65 m]
1: Circuito 1
2: Circuito 2
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 LÍNEAS DE REFRIGERANTE  20S  25S  30S  35S  40S  45D  55D  70D  85D  100D 
   

Líquido Ø
  C1  1/2”  5/8”  5/8”  5/8”  5/8”  5/8”  5/8”  5/8”  5/8”  3/4”  

  
0

  C2  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  5/8”  5/8”  5/8”  5/8”  5/8”  

  
30 m

 
Gas Ø

  C1  7/8”  1 1/8”  1 1/8”  1 3/8”  1 3/8”  1 1/8”  1 1/8”  1 3/8”  1 3/8”  1 5/8”  

   C2  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  1 1/8”  1 1/8”  1 3/8”  1 3/8”  1 3/8”  

   Nº máximo curvas   6  12  8  18  12  12  8  18  12  12

   
Líquido Ø

  C1  5/8”  5/8”  5/8”  3/4”  3/4”  5/8”  5/8”  3/4”  3/4”  7/8”  

  
30

  C2  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  5/8”  5/8”  3/4”  3/4”  3/4”  

  
40 m

 
Gas Ø

  C1  1 1/8”  1 1/8”  1 3/8”  1 3/8”  1 5/8”  1 1/8”  1 3/8”  1 3/8”  1 5/8”  1 5/8”  

    C2  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  1 1/8”  1 3/8”  1 3/8”  1 5/8”  1 5/8” 

   Nº máximo curvas   12  18  18  18  18  18  18  18  18  12 

1

2

3

4

5

6

7

  Nº TECLA NOMBRE Descripción  
 1  POWER Permite encender o poner en stand-by la unidad
 2  MODE Ajusta el modo de funcionamiento [frío, calor, auto]
 3  FAN Permite seleccionar el  funcionamiento continuo  o  
    automático del ventilador interior
 4  SLEPP Activa/desactiva la modalidad nocturna
 5  CLOCK Permite activar/desactivar las franjas horarias
 6  TEMP. Permite  visualizar  el  set-point  cuando  la  máquina  está  
    apagada
 7  UP/DOWN Modifica el punto de consigna de temperatura

AIRSYS KV [20 a 100 kW]
COMPACTOS Y SPLIT VERTICALES. SÓLO FRÍO / BOMBA DE CALOR

Autónomos aire-aire

CONEXIONES FRIGORÍFICAS

CONTROL PROGRAMABLE KC60 COMFORT (NO INCLUIDO EN LA UNIDAD)
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 UNIDAD COMPACTA SÓLO FRÍO  KVC 20S KVC 25S KVC 30S KVC 35S KVC 40S
 UNIDAD COMPACTA BOMBA CALOR  KVH 20S KVH 25S KVH 30S KVH 35S KVH 40S

U. Interior Sólo Frío/Bomba de Calor  KVCI/KVHI 20S 25S 30S 35S 40S

U. Exterior Sólo Frío/Bomba de Calor  KVCE/KVHE 20S 25S 30S 35S 40S
Capacidad Neta frigorífica / calorífica  kW 19,25 /19,25 24 / 25 27 / 29,5 35 / 36 40,5 / 42

Consumo total   kW 7,26 / 6,64 9,23  / 8,62 11,0 / 10,7 13,7 / 12,4 15,9 / 14

DATOS ELÉCTRICOS      

EER neto   kW 2,65 2,60 2,45 2,55 2,55

COP neto   kW 2,90 2,90 2,75 2,90 3,00

Voltaje: 50 Hz V / f   400/III    

DATOS  DEL CIRCUITO DE REFRIGERANTE      

Compresores / Tipo Nº / Tipo   1 / Scroll

Nº de circuitos Nº    1

Diámetro tubería de  Líquido - Gas  1/2"  - 7/8" 5/8" - (1 1/8") 5/8" - (1 1/8") 5/8" - (1 3/8") 5/8" - (1-3/8")

Distancias frigoríficas (Máx. vertical)- (Total vert.+horiz.)   (16) - (30)    

Nº de curvas  (de 0 a 30 m) Máximo 6 12 8 18 12

U. INTERIOR  Sólo Frío/Bomba de Calor  KVCI/KVHI  20S 25S 30S 35S 40S
Potencia absorbida máxima kW 0,74 1,45 1,45 1,89 2,69

Voltaje: 50 Hz V / f   400/III    

Intensidad máxima  A 1,4 2,6 2,6 3,5 4,8

Intensidad de arranque A 6,4 13 13 17,3 26,4

Caudal de aire nominal m3/h 3700 5000 5450 7100 8150

Caudal de aire mínimo / máximo m3/h 3150 / 4100 4250 / 5500 4650 / 6000 6200 / 8050 6950 / 9050

Presión estática disponible: máxima Pa 450 550 550 550 600

U. EXTERIOR  Sólo Frío/Bomba de Calor KVCE/KVHE  20S 25S 30S 35S 40S
Potencia absorbida máxima kW 9,70 11,99 14,49 18,19 19,59

Intensidad máxima A 17,59 24,45 26,80 30,40 35,80

Intensidad de arranque A 88,4 97,8 105,1 139,1 152,7

Nº de ventiladores / tipo     1 / Centrífugo    

Voltaje: 50 Hz V / f   400/III    

Presión disponible: máxima Pa 178 223 272 209 205

Caudal de aire nominal  m3/h  7.600       8.500       10.000       12.000       11.700     

UNIDAD EXTERIOR

A

C B

UNIDAD INTERIOR

UNIDAD COMPACTA

 COMPACTO Sólo Frío/Bomba de Calor KVC/KVH  20S 25S 30S 35S 40S
Dimensiones A x B x C mm 2055 x 1194 x 840 2145 x 1445 x 960 

Peso neto kg 371 / 376 407 / 412 418 / 424 510 / 516 533 / 539

 U. INTERIOR Sólo Frío/Bomba de Calor KVCI/KVHI  20S 25S 30S 35S 40S
Dimensiones A x B x C mm 645 x 1194 x 840 735 x 1445 x 960  

Peso neto kg 108 111 115 150 160

 U. EXTERIOR Sólo Frío/Bomba de Calor  KVCE/KVHE  20S 25S 30S 35S 40S
Dimensiones A x B x C mm 1410 x 1194 x 745 1410 x 1445 x 870  

Peso neto kg 257 / 262 290 / 295 297 / 302 352 / 357 365 / 370

Según condiciones Eurovent

AIRSYS KV

DATOS TÉCNICOS
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UNIDAD COMPACTA SÓLO FRÍO  KVC 45D KVC 55D KVC 70D KVC 85D KVC 100D*
 UNIDAD COMPACTA BOMBA CALOR  KVH 45D KVH 55D KVH 70D KVH 85D KVH 100D*

U. INTERIOR Sólo Frío/Bomba de Calor  KVCI/KVHI 45D 55D 70D 85D 100D

U. EXTERIOR SÓLO Frío/Bomba de Calor KVCE/KVHE 45D 55D 70D 85D 100D
Capacidad Neta frigorífica / calorífica kW 46 / 49,5 56 / 59 69,5 / 69,5 83 / 81 101 / 101

Consumo total kW 18,8 / 17,4 21,5 / 20,3 27,8 / 24,8 32,6 / 28,4 40,4 / 35,4

DATOS ELÉCTRICOS      
EER neto kW 2,45 2,60 2,50 2,55 2,5

COP neto kW 2,85 2,90 2,80 2,85 2,85

Voltaje: 50 Hz V / f  400/III   

DATOS DEL CIRCUITO DE REFRIGERANTE      
Compresores / Tipo Nº / Tipo  2 / Scroll

Nº de circuitos Nº   2

Diámetro tubería Líquido - Gas (2 x 5/8") -  (2 x 1- 1/8") (2x5/8") - (2x 1-1/8") (2x5/8") - (2x 1-3/8") (2x5/8") - (2x 1-3/8") (3/4"-5/8") -(1-5/8" - 1-3/8")

Distancias frigoríficas (Máx. vertical)- (Total vert.+horiz.)  (16) - (30)   

Nº de curvas  (de 0 a 30 m) Máximo 12 8 18 12 12

U. INTERIOR  SÓLO FRÍO/BOMBA DE CALOR  KVCI/KVHI  45D 55D 70D 85D 100D

Potencia absorbida máxima kW 2,69 2,69 3,63 5,06 5,06

Voltaje: 50 Hz V / f  400/III   

Intensidad máxima A 4,8 4,8 6,5 8,6 8,6

Intensidad de arranque A 26,4 26,4 35,6 60,2 60,2

Caudal de aire nominal m3/h 9400 11700 14650 16250 20400

Caudal de aire mínimo / máximo m3/h 7950 / 9750 9950 / 12850 12450 / 15090 14000 / 16725 17350 / 22450

Presión estática disponible: máxima Pa 550 650 650 600 600

U. EXTERIOR  SÓLO FRÍO/BOMBA DE CALOR KVCE/KVHE  45D 55D 70D 85D 100D

Potencia absorbida máxima kW 23,83 28,98 36,38 41,06 50,25

Intensidad máxima A 48,48 53,60 60,80 74,96 91

Intensidad de arranque A 121,8 131,9 169,5 191,9 207,9

Nº de ventiladores / tipo 1 / Centrífugo 2 / Centrífugo    

Voltaje: 50 Hz V / f  400/III   

Presión disponible: máxima Pa 237 299 272 277 239 + 201

Caudal de aire nominal m3/h 14.000 20.000 21.000 22.000  15.500+11.700 

* Equipos disponibles únicamente en versión partida. Constan de dos unidades exteriores.    

UNIDAD EXTERIOR

UNIDAD INTERIOR

UNIDAD COMPACTA

 COMPACTO Sólo Frío/Bomba de Calor KVC/KVH  45S 55S 70S 85S
Dimensiones A x B x C mm 2145x1445x960 2145x2251x960   

Peso neto kg 623 / 630 779 / 785 824 / 831 876 / 883

 U. INTERIOR Sólo Frío/Bomba de Calor KVCI/KVHI  45D 55D 70D 85D 100D
Dimensiones A x B x C mm 735x1445x960 735 x 2251 x 960 1140x2900x1140

Peso neto kg 170 242 259 276 470

 U. EXTERIOR  Sólo Frío/Bomba de Calor KVCE/KVHE  45D 55D 70D 85D 100D
Dimensiones A x B x C mm 1410x1445x870 1410 x 2.251 x  870 1410x2900x870

Peso neto kg 443 / 448 524 / 529 549 / 554 581 / 586 865 / 870
Según condiciones Eurovent
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Uponor LHD Thermo  
 

 

 

Práctico, idóneo y versátil para el suministro de agua de calefacción.  

 

La solución ideal para la distribución de agua de calefacción en redes locales de suministro de calor, o 

para conectar complejos de edificios y casas individuales.  

La versión Uponor Thermo Twin  también combina líneas de ida y retorno en un sistema de tubos 

flexibles. La clasificación del sistema de tubos Thermo se describe en EN 15632-T3 como sistema no 

compuesto con tubo portador de plástico. 

 

Uponor Thermo Single  

 

Aplicación primaria 

 Agua de calefacción  

Aplicaciones secundarias 

 Agua residual  

 Químicos (solicitar confirmación)  

Tubo portador  

 PE-Xa con EVOH, SDR 11 (6 bares)   

Opción  

 Cable calefactor 

Material aislante  

 Espuma de PE reticulado  

Material del tubo envolvente  

 PE-HD (PE 80)  

Nota:  

La solución estándar de eficacia probada para la distribución de agua caliente en redes locales de calefacción y para 

conexiones de edificios independientes.  
 

Uponor Thermo Twin  

Aplicación primaria 

 Agua de calefacción  

Aplicaciones secundarias  

 Agua residual  

 Químicos (solicitar confirmación)  

Tubo portador  

 PE-Xa con EVOH, SDR 11 (6 bares) o  

 PE-Xa con EVOH, SDR 7,4 (10 bares)  

Material aislante  

 Espuma de PE reticulado  

Material del tubo envolvente  

 PE-HD (PE 80)  

Nota:  

Líneas de ida y retorno combinadas en un único tubo que incluye perfil de centrado bicolor para evitar confusiones 

durante el montaje.  



  

R-454  

FICHAS TÉCNICAS DE PRODUCTO 

 

 
Revisión:     0 
 
 
Pág:2   de    4 

 

 
APLICACIÓN:  
CLIMATIZACIÓN 

PRODUCTO: 
Uponor Preaislados LHD 
 

 

 
 
Pérdida de calor de Uponor Thermo Single 

 
Conductividad térmica del terreno: 1,0 W/mK 
Profundidad del terreno: 0,8 m 
 
Nota 
Los datos de pérdida de calor del gráfico se calculan con un factor de 
seguridad de1,05, de acuerdo con los requisitos de la norma alemana "VDI-
AG Gütesicherung". Depende de las tolerancias relacionadas con la 
producción. 
 
 

 
 

 
 
 
Pérdida de calor [W/m] 
Diferencia de temperatura [K] 
 

 
 
Ejemplo para Uponor Thermo Single 50/175 
ϑM = Temperatura de ida 
ϑE = Temperatura del terreno 
Δϑ = Diferencia de temperatura (K) 
 
Δϑ = ϑM – ϑE 
ϑM = 75 °C 
ϑE = 5 °C 
Δϑ = 75 – 5 = 70 K 
 
Pérdida de calor: 15,75 W/m 
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Nota 
El gráfico muestra la pérdida de calor de un tubo. La pérdida de calor de la ida y del retorno se tiene que calcular por 
separado. Para obtener la pérdida de calor total, hay que sumar las pérdidas de calor de tubo de ida y del de retorno. 
 
Pérdida de calor de Uponor Thermo Twin 
 
 
 
 

Conductividad térmica del terreno: 1,0 W/mK 
Profundidad del terreno: 0,8 m 
 
Nota 
Los datos de pérdida de calor del gráfico se calculan con un factor de seguridad 
de1,05, de acuerdo con los requisitos de la norma alemana "VDI-AG 
Gütesicherung". Depende de las tolerancias relacionadas con la producción. 
 
 
Pérdida de calor [W/m] 

Diferencia de temperatura [K] 
 

 
 
Ejemplo para Uponor Thermo Twin 2 x 32/175 
 
ϑV =  Temperatura de ida 
ϑR =  Temperatura de retorno 
ϑE =  Temperatura del terreno 
Δϑ =  Diferencia de temperatura (K) 
Δϑ =  (θV – θR)/ 2 – θE 
ϑV =  70 °C 
ϑR =  30 °C 
ϑE =  5 °C 
Δϑ =  (70 + 40)/2 – 5 = 50 K 
 
 
Pérdida de calor: 12,50 W/m 
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Tubería Pex-A 
 
Especificaciones Térmicas 
 

 
 
Propiedades de los tubos de PE-Xa de Uponor  
 
Tubo para calefacción 
Los tubos de calefacción de PE-XA de Uponor tienen un revestimiento de EVOH de acuerdo con la norma DIN 4726 
para evitar la difusión del oxígeno. Por eso son especialmente adecuados para transportar agua caliente a 
temperaturas de hasta 95 °C y con una presión máxima de 6 bares. La proporción diámetro/grosor de la pared es de 
SDR 11. 
 
Tubo para agua sanitaria 
Los tubos de PEX aprobados por la DVGW (Asociación alemana del sector del gas y el agua) son adecuados para 
transportar servicios de agua caliente a temperaturas de hasta 95° y con una presión máxima de 10 bares. El tubo de 
PE-Xa de Uponor se fabrica de acuerdo con la norma DIN EN 15875-2, con una proporción diámetro/grosor de la pared  
de SDR 7,4. 
 

Propiedades mecánicas   Valor  Unidad  Método 

Densidad   0.938  g/cm
3
  

Resistencia a la tensión  (20 °C)  19-26  N/mm²  DIN 53455 
 (100 °C)  9-13 N/mm²   

Módulo elástico  (20 °C)  800-900  N/mm²  DIN 53457 
 (80 °C)  300-350  N/mm²  

Alargamiento máximo  (20 °C)  350-550  %  DIN 53455 
 (100 °C)  500-700  %  

Resistencia al impacto  (20 °C)  No hay ruptura  kJ/mm²  DIN 53453 
 (-140 °C)  No hay ruptura kJ/mm²  

Absorción de humedad  (22 °C)  0.01  mg/4d  DIN 53472 

Coeficiente de fricción contra el 
acero  

 0.08-0.1  -  

Energía superficial   34 x 10
-3
  N/mm²  

Permeabilidad al oxígeno  (20 °C)  0.8 x 10
-9
  g m/m² s bar  

 (55 °C)  3.0 x 10
-9
  g m/m² s bar  

Permeabilidad al oxígeno Uponor – 
evalPEX  

(80 °C)  3,6  mg/m²d  ISO 17455 

     

Propiedades eléctricas   Valor  Unidad  Método 

Resistencia interna específica  (20 °C)  10
15

  W/m  

Constante dieléctrica  (20 °C) 2.3  -  DIN 53483 

Factor de pérdida dieléctrica  (20 °C/50 
Hz)  

1 x 10-3 -  DIN 53483 

Tensión disruptiva  (20 °C)  100 kV/mm  DIN 53481 
(lámina de 0,5 mm)     VDE 0303 
     

Propiedades térmicas   Valor  Unidad  Método 

Intervalo de temperaturas   -100...+100  °C  

Coeficiente de expansión lineal  (20 °C)  1.4 x 10
-4
  m/m°C  DIN 53752 

 (100 °C)  2.05 x 10
-4
  m/m°C  

Temperatura de reblandecimiento   +133  °C  DIN 53460 

Calor específico   2.3  kJ/kg°C  

Coeficiente de conductividad 
térmica  

 0.35  W/m°C  DIN 4725 
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Propiedades del material del aislante  

 
 
El aislante resistente al paso del tiempo es de polietileno reticulado y, gracias a su estructura celular cerrada, presenta 
una absorción de agua mínima. El diseño multicapa combina máxima flexibilidad y un óptimo aislamiento ante el calor. 
 
Propiedad  Valor  Unidad  Método 

Densidad  aprox. 28  kg/m
3
  DIN 53420 

Resistencia a la tensión  28  N/cm
2
  DIN 53571 

Límites de temperatura de 
servicio 

   

- Mínimo  -40  °C  
- Máximo  +95  °C  

Absorción de agua:  < 1,0  % del 
volumen  

DIN 53428 

Comportamiento ante el fuego  B2  -  DIN 4102 

Resistencia a la compresión  73  kPa  DIN 53577 
50% de deformación    

Transmisión de vapor de agua/  1,55  g/m2 d  DIN 53429 
Grosor de 10 mm    
 
 
Propiedades del material del tubo envolvente 
 

 
 
El material estable y resistente a los impactos de los tubos envolventes de PE-HD protege la capa aislante y el tubo 
portador de las influencias externas. El especial diseño de la geometría del tubo garantiza una elevada flexibilidad por 
una parte, y una gran capacidad para resistir cargas estáticas, por otra. 
 
Propiedad  Valor  Unidad  Método 

Material  PE-HD (PE 80)  -  - 

Estabilidad frente a la radiación 
UV  

sí  -  - 

Comportamiento ante el fuego  B2  -  DIN 4102 

Densidad  957 – 959  kg/m³  ISO 1183 

Módulo de elasticidad  ~ 1000  MPa  ISO 527-2 
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Radios de flexión 
 
Gracias a su estructura y a los materiales utilizados, los sistemas de tubos preaislados son extraordinariamente 
flexibles. Al tender los tubos hay que tener en cuenta los radios de flexión mínimos permitidos que se indican en la 
siguiente tabla. 

 
 
Precaución: 
El tubo portador puede sufrir estrangulamiento o 
daños si el radio de flexión es menor que el mínimo 
especificado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Radio de flexión en mm 
Producto  25  32  40  50  63  75  90  110 
Uponor Thermo Single  250  300  350  450  550  800  1100  1200 
Uponor Thermo Twin  500  600  800  1000  1200 
Uponor Quattro  800  800 
 
Instalación a bajas temperaturas  
No se recomienda realizar la instalación a temperaturas inferiores a -15 °C. Si hace frío, la instalación resulta más fácil 
si los tubos ya están templados, por ejemplo, por haber estado almacenados en un lugar a más temperatura antes de 
su instalación. En una obra, se pueden calentar usando un soplador de aire caliente. Está prohibido calentar los tubos 
al fuego. 
 
Montaje en la pared o en el techo  
Los tubos también se pueden montar en la pared o en el techo utilizando abrazaderas o colocándolos en una bandeja 
porta cables. Para evitar el pandeo del tubo, deberán montarse las abrazaderas según la tabla siguiente. En la tabla se 
indican los intervalos máximos de sujeción para el montaje horizontal y vertical para evitar que los tubos se 
descuelguen. En caso necesario, se pueden colocar a menor distancia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diámetro ext. del tubo envolvente [mm] Distancia máxima entre los soportes [m] 
68  0,6 
90  0,9 
140  1,2 
175  1,8 
200  2,2 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

R-454  

FICHAS TÉCNICAS DE PRODUCTO 

 

 
Revisión:     0 
 
 
Pág:7   de    4 

 

 
APLICACIÓN:  
CLIMATIZACIÓN 

PRODUCTO: 
Uponor Preaislados LHD 
 

 

 
 
Tubos de PE-Xa de Uponor - peso y volumen 
 
Tubos para agua sanitaria Tubos para calefacción (evalPEX) 
 
Dim. del tubo  DI  Peso  Volumen  Dim. del tubo  DI  Peso  Volume

n 
DE x s     DE x s    
[mm]  [mm]  [kg/m]  [l/m]  [mm]  [mm]  [kg/m]  [l/m] 
18 x 2.5  13.0  0.116  0.13  25 x 2.3  20.4  0.183  0.31 

25 x 3.5  18.0  0.236  24.5  32 x 2.9  26.2  0.268  0.50 

28 x 4.0  20.0  0.289  0.31  40 x 3.7  32.6  0.430  0.85 

32 x 4.4  23.3  0.380  0.42  50 x 4.6  40.8  0.665  1.32 

40 x 5.5  29.0  0.592  0.66  63 x 5.8  51.4  1.048  2.08 

50 x 6.9  36.2  0.923  1.03  75 x 6.8  61.2  1.461  2.96 

63 x 8.7  45.6  1.459  1.63  90 x 8.2  73.6  2.113  4.25 

75 x 10.3  54.4  2.077  2.31  110 x 10  90.0  3.141  6.29 

90 x 12.4  65.2  2.965  3.26      

110 x 15.4  79.8  4.442  4.85      
 
 
Tabla comparativa de los tubos para agua sanitaria 
La tabla muestra las dimensiones correspondientes de los tubos de PEX y cobre (o acero) 
 
PEX   Tubos de acero 
DE  DE/DI  DN  DE/DI 
18  18/13,0  15  15/13,0 

28  28/20,0  22  22/20,0 

32  32/23,2  28  28/25,6 

40  40/28,6  35  48/32,0 

50  50/36,2  42  42/39,0 

63  63/45,7  54  54/51,0 

75 75/54,4  63  63/59,0 

90  90/65,2  76,1  76,1/72,1 

110  110/79,8  88,9  88,9/84,9 
 
Tabla comparativa de los tubos para calefacción 
La tabla muestra las dimensiones correspondientes de los tubos de PEX y cobre (o acero) 
 
PEX   Tubos de acero 
DE  DE/DI  DN  DE/DI 
25  25/20,4  20  26,9/22,9 

32  32/26,2  25  33,7/28,1 

40  40/32,6  32  42,4/37,2 

50  50/40,8  40  48,3/43,1 

63  63/51,4  50  60,3/54,5 

75  75/61,2  65  76,1/70,3 

90  90/73,6  80  88,9/82,5 

110  110/90,0  100  114,3/101,7 
 
Anclaje 
 
El comportamiento de expansión del material PEX hace que se produzcan ligeras variaciones en la longitud del tubo 
portador, por lo tanto deberá disponerse una conexión sin tensiones mediante un codo de tubo o un empalme de punto 
fijo. 
 
Los tubos de pequeño tamaño (diámetro ext. del tubo portador ≤ 50 mm) normalmente se pueden anclar con los 
soportes de la pieza empalmada. Los tubos de mayor tamaño (diámetro ext. del tubo portador > 50 mm) deben 
anclarse utilizando un empalme de punto fijo aparte. 
 
Importante: 
 
El anclaje no debe realizarse directamente en el tubo portador. 
 
Alargamiento térmico 
 
Por ejemplo: Se está instalando una tubería de agua caliente sanitaria y  la temperatura en la obra es de 20 °C. 
¿Cuánto se alarga el tubo cuando fluye por él agua a 70 °C? La tabla indica que la diferencia de temperatura entre  
20 °C y 70 °C provoca un alargamiento térmico de 12,5 – 2,5 = 10 mm/m. 
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98254906 MAGNA1 25-60 N 50 Hz
H
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MAGNA1 25-60 N, 1*230 V, 50Hz

Q = 4.63 m³/h
H = 2.75 m
Líquido bombeado = Agua de calefacción
Temp. del líquido = 60 °C
Densidad = 983.2 kg/m³

Bomba+motor eta = 54.1 %
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MAGNA1 25-60 N, 1*230 V, 50Hz

Q = 4.63 m³/h
H = 2.75 m
Líquido bombeado = Agua de calefacción
Temp. del líquido = 60 °C
Densidad = 983.2 kg/m³

Bomba+motor eta = 54.1 %
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Descripción Valor

Información general:
Producto:: MAGNA1 25-60 N
Posición
Código:: 98254906
Número EAN:: 5710629668646

Técnico:
Caudal real calculado: 4.63 m³/h
Altura resultante de la bomba: 2.75 m
Altura máxima: 60 dm
Clase TF: 110
Homologaciones en placa: CE,VDE,EAC
Modelo: A

Materiales:
Cuerpo hidráulico: Acero inoxidable

EN 1.4308
ASTM 351 CF8

Impulsor: PES 30 % FIBRA VIDRIO

Instalación:
Rango de temperaturas ambientes: 0 .. 40 °C
Presión de trabajo máxima: 10 bar
Diámetro de conexiones: G 1 1/2"
Presión: PN10
Distancia entre conexiones de
aspiración y descarga:

180 mm

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

Datos eléctricos:
Potencia - P1: 9 .. 92 W
Consumo de corriente máximo: 0.09 .. 0.74 A
Frecuencia de alimentación: 50 Hz
Tensión nominal: 1 x 230 V
Grado de protección (IEC 34-5): X4D
Clase de aislamiento (IEC 85): F

Otros:
Etiqueta: Grundfos Blueflux
Energía (IEE): 0.22
Peso neto: 4.38 kg
Peso bruto: 4.78 kg
Volumen: 0.012 m3

2/4

http://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=98254906&freq=50&lang=ESP


Impresión del WinCAPS Grundfos [2015.03.047]

98254906 MAGNA1 25-60 N 50 Hz
Entrada

General
Aplicación Calefacción
Área de aplicación Edificios

comerciales
Instalación Bomba circuladora

principal
Caudal (Q) 3.95 m³/h
Altura (H) 2 m

Sus requisitos
Líquido bombeado Agua de

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

Modo de control
Modo de control Presión

Proporcional
Disminuye a bajo caudal 50 %
Grado de protección IP20

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

estándar
Funcionamiento nocturno No
Consumo Q1 100.0 %
Consumo Q2 75.0 %
Consumo Q3 50.0 %
Consumo Q4 25.0 %
Consumo Q1 4 m³/h
Consumo Q2 3 m³/h
Consumo Q3 2 m³/h
Consumo Q4 1 m³/h
Tiempo T1 410 h/a
Tiempo T2 1026 h/a
Tiempo T3 2394 h/a
Tiempo T4 3010 h/a
Tiempo T5 0 h/a

Configuración
Sencilla

Diseño de la bomba
Rotor encapsulado en línea Sí
Purgador automático No
Multicelular en línea Sí
Mnoncelular en línea Sí
Asp. axial acoplamiento largo Sí
Asp.axial acoplamiento cerrado Sí
Multicelular horizontal Sí
Bomba de bancada horizontal Sí

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

5.5 kW

tension 1 x 230 o 3 x 400 V

Temperatura ambiente 20 °C

Coste c. vida
¿Quiere hacer una comparación? Ninguna

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

Análisis simple del
LCC

Resultado de la selección
Tipo MAGNA1 25-60 N
Cantidad 1
Caud 4.63 m³/h ( +17%)
Alt. 2.75 m ( +38%)
Entrad presión mín 0.2 bar ( 60 °C, contra la

atmosfera)
Pot. P1 0.063 kW
Bomb+motor Eta 54.1 % =Bomba Eta *motor Eta
Total Eta 54.1 % =Eta relativa punto de

trabajo
Consumo energía 162 kWh/Año
Emisión CO2 93 kg/Año
Prec. Bajo pedido
Precio+Costes energ. Bajo pedido /15Años
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MAGNA1 25-60 N, 1*230 V, 50Hz

Q = 4.63 m³/h
H = 2.75 m
Líquido bombeado = Agua de calefacción
Temp. del líquido = 60 °C
Densidad = 983.2 kg/m³

Bomba+motor eta = 54.1 %
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Ajustes de la lista de selección
Número max. por grupo de productos 2
Número máximo de resultados 8
Criterio de evaluación Índice preferencia
Incluir sol. más barata Sí
Precio de energía 0.15 €/kWh
Incremento del precio de la energía 6 %
Periodo ce cálculo 15 años

Perfil func.
1 2 3 4

Caud 100 75 50 25 %
Alt. 129 115 102 88 %
P1 0.051 0.036 0.024 0.016 kW
Total Eta 53.3 50.7 44.4 30.0 %
Time 410 1026 2394 3010 h/a
Consumo energía 21 37 58 47 kWh/Año
Cantidad 1 1 1 1
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Datos de envio

PROYECTO:

REPRESENTANTE:
INGENIERO:
CONTRATISTA:

UNIDAD DE ETIQUETA:
TIPO DE SERVICIO:
ENVIADO POR:
APROBADO POR:
Nº DE PEDIDO:

CANTIDAD:

FECHA:
FECHA:
FECHA:

Advierta! la foto puede diferir del actual producto

MAGNA1 40-60 F

La nueva solución circuladora de gran calidad incluye un
gran número de funciones de control electrónico y supera
ampliamente las exigencias de la Directiva EuP.

Condiciones de uso

Caud: 12.2 m³/h
Alt.: 3.21 m
Eficiencia:
Líquido: Agua de calefacción
Temperatura: 60 °C
NPSH requerido:
Viscosidad: 1 mm2/s
Gravedad específ:

Datos de la bomba

Presión de trabajo máxima: 10 bar
Rango de temperatura del líquido: -10 .. 110 °C
Temperatura ambiental máxima: 40 °C
Certificados: CE,VDE,EAC
Tipo de brida: DIN
Diámetro de conexiones: DN 40
Código: 97924175

Datos del motor

P1 max.: 12 .. 194 W
Tensión nominal: 230 V
Frecuencia de alimentación: 50 Hz
Clase aislamien: X4D
Clase de aislamiento: F
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MAGNA1 40-60 F, 1*230 V, 50Hz

Q = 12.2 m³/h
H = 3.21 m
Líquido bombeado = Agua de calefacción
Temp. del líquido = 60 °C
Densidad = 983.2 kg/m³

Bomba+motor eta = 55.7 %
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Datos de envio
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Materiales:
Cuerpo hidráulico: Fundición

EN-GJL-250
ASTM A48-250B

Impulsor: PES 30 % FIBRA VIDRIO
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Empresa: -
Creado Por: -
Teléfono: -
Fax: -
Datos: -

Proyecto: -
Código: -

Cliente: -
Nº Cliente: -
Contacto: -

Impresión del WinCAPS Grundfos [2015.03.047]

Posición Contar Descripción
1 MAGNA1 40-60 F

Código: 97924175

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

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

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

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

Técnico:
Clase TF: 110
Homologaciones en placa: CE,VDE,EAC

Materiales:
Cuerpo hidráulico: Fundición

EN-GJL-250
ASTM A48-250B

Impulsor: PES 30 % FIBRA VIDRIO

Instalación:
Rango de temperaturas ambientes: 0 .. 40 °C
Presión de trabajo máxima: 10 bar
Tipo de brida: DIN
Diámetro de conexiones: DN 40
Presión: PN6/10
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Empresa: -
Creado Por: -
Teléfono: -
Fax: -
Datos: -

Proyecto: -
Código: -

Cliente: -
Nº Cliente: -
Contacto: -

Impresión del WinCAPS Grundfos [2015.03.047]

Posición Contar Descripción
Distancia entre conexiones de aspiración y descarga: 220 mm

Datos eléctricos:
Potencia - P1: 12 .. 194 W
Consumo de corriente máximo: 0.11 .. 1.56 A
Frecuencia de alimentación: 50 Hz
Tensión nominal: 1 x 230 V
Grado de protección (IEC 34-5): X4D
Clase de aislamiento (IEC 85): F

Otros:
Etiqueta: Grundfos Blueflux
Energía (IEE): 0.21
Peso neto: 9.49 kg
Peso bruto: 9.97 kg
Volumen: 0.016 m3
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Empresa: -
Creado Por: -
Teléfono: -
Fax: -
Datos: -

Proyecto: -
Código: -

Cliente: -
Nº Cliente: -
Contacto: -
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97924175 MAGNA1 40-60 F 50 Hz
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MAGNA1 40-60 F, 1*230 V, 50Hz

Q = 12.2 m³/h
H = 3.21 m
Líquido bombeado = Agua de calefacción
Temp. del líquido = 60 °C
Densidad = 983.2 kg/m³

Bomba+motor eta = 55.7 %
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Fax: -
Datos: -

Proyecto: -
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Cliente: -
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MAGNA1 40-60 F, 1*230 V, 50Hz

Q = 12.2 m³/h
H = 3.21 m
Líquido bombeado = Agua de calefacción
Temp. del líquido = 60 °C
Densidad = 983.2 kg/m³

Bomba+motor eta = 55.7 %
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Descripción Valor

Información general:
Producto:: MAGNA1 40-60 F
Posición
Código:: 97924175
Número EAN:: 5710626492497

Técnico:
Altura máxima: 60 dm
Clase TF: 110
Homologaciones en placa: CE,VDE,EAC
Modelo: B

Materiales:
Cuerpo hidráulico: Fundición

EN-GJL-250
ASTM A48-250B

Impulsor: PES 30 % FIBRA VIDRIO

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

220 mm

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

Datos eléctricos:
Potencia - P1: 12 .. 194 W
Consumo de corriente máximo: 0.11 .. 1.56 A
Frecuencia de alimentación: 50 Hz
Tensión nominal: 1 x 230 V
Grado de protección (IEC 34-5): X4D
Clase de aislamiento (IEC 85): F

Otros:
Etiqueta: Grundfos Blueflux
Energía (IEE): 0.21
Peso neto: 9.49 kg
Peso bruto: 9.97 kg
Volumen: 0.016 m3

6/12

http://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=97924175&freq=50&lang=ESP


Empresa: -
Creado Por: -
Teléfono: -
Fax: -
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Proyecto: -
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97924175 MAGNA1 40-60 F 50 Hz

Nota: Todas las unidades están en [mm] a menos que se establezcan otras.
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97924175 MAGNA1 40-60 F 50 Hz

¡Nota!Uds en [mm] a menos que otras estén expresadas
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Proyecto: -
Código: -

Cliente: -
Nº Cliente: -
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97924175 MAGNA1 40-60 F 50 Hz
Entrada

General
Aplicación Calefacción
Área de aplicación Edificios

comerciales
Instalación Bomba circuladora

principal
Caudal (Q) 11.8 m³/h
Altura (H) 3 m

Sus requisitos
Líquido bombeado Agua de

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

Modo de control
Modo de control Presión

Proporcional
Disminuye a bajo caudal 50 %
Grado de protección IP20

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

estándar
Funcionamiento nocturno No
Consumo Q1 100.0 %
Consumo Q2 75.0 %
Consumo Q3 50.0 %
Consumo Q4 25.0 %
Consumo Q1 11.8 m³/h
Consumo Q2 8.9 m³/h
Consumo Q3 5.9 m³/h
Consumo Q4 3 m³/h
Tiempo T1 410 h/a
Tiempo T2 1026 h/a
Tiempo T3 2394 h/a
Tiempo T4 3010 h/a
Tiempo T5 0 h/a

Configuración
Sencilla

Diseño de la bomba
Rotor encapsulado en línea Sí
Purgador automático No
Multicelular en línea Sí
Mnoncelular en línea Sí
Asp. axial acoplamiento largo Sí
Asp.axial acoplamiento cerrado Sí
Multicelular horizontal Sí
Bomba de bancada horizontal Sí

Condiciones de funcionamiento
Frecuencia 50 Hz

Resultado de la selección
Tipo MAGNA1 40-60 F
Cantidad 1
Caud 12.2 m³/h ( +4%)
Alt. 3.21 m ( +7%)
Entrad presión mín 0.2 bar ( 60 °C, contra la

atmosfera)
Pot. P1 0.188 kW
Bomb+motor Eta 55.6 % =Bomba Eta *motor Eta
Total Eta 55.6 % =Eta relativa punto de

trabajo
Consumo energía 679 kWh/Año
Emisión CO2 387 kg/Año
Prec. Bajo pedido
Precio+Costes energ. Bajo pedido /15Años
Cte ciclo vital 3713 € /15Años
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MAGNA1 40-60 F, 1*230 V, 50Hz

Q = 12.2 m³/h
H = 3.21 m
Líquido bombeado = Agua de calefacción
Temp. del líquido = 60 °C
Densidad = 983.2 kg/m³

Bomba+motor eta = 55.7 %
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Creado Por: -
Teléfono: -
Fax: -
Datos: -

Proyecto: -
Código: -
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Contacto: -
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Fase 1 o 3
Límite min. de potencia para arranque
est./triang.

5.5 kW

tension 1 x 230 o 3 x 400 V

Temperatura ambiente 20 °C

Coste c. vida
¿Quiere hacer una comparación? Ninguna

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

Análisis simple del
LCC

Coste inicial de inversión / Sistema de
bombeo

1198.66 €

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

Perfil func.
1 2 3 4

Caud 100 75 50 25 %
Alt. 113 141 118 95 %
P1 0.188 0.174 0.106 0.057 kW
Total Eta 56.7 57.4 52.6 39.5 %
Time 410 1026 2394 3010 h/a
Consumo energía 77 178 253 171 kWh/Año
Cantidad 1 1 1 1
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Costes del Ciclo de Vida - 15 años de trabajo
Costes del Ciclo de Vida [€]
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Teléfono: -
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Informe Cte CicloVital
Requisitos: Datos general:
Caudal: 12.2 m³/h Precio energía (alto): 0.15 €/kWh n - Vida en años: 15 

Capacidad anual: 36766 m³/año i - Tipo interés: 0 %

Altura: 3.21 m p - Inflación: 6 %

Entrada
Sistema

A:
MAGNA1 40-60 F

por año total (vida)
Cte inversión inicial [€] 1199
Sistema bombeo [€] 1199
Inversión futura [€]

Cte instalación/puesta en marcha [€]

Cte energía [€] 102 2515
Consumo energía [kWh/Año] 679
Energía específ [kWh/m³]
Cambio rendimiento por año [%/Año]

Costes funcion [€/Año]

[€/Año]
Cte mantenim. rutinario [€/Año]
Cte reparación [€/Año]
Otros costes/año [€/Año]

Ctes perdidas/paradas de producción [€/Año]

Coste ambiental [€]

Coste desmontaje y reciclaje [€]

Salida
Valor neto LCC [€] 3713

del cual los costes energ. son [€] 2515
y el coste mantenim es [€]
del cual cte energía neto actual % es [%] 67.7
y cte mantenimiento % es [%] 0.0
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Creado Por: -
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Fax: -
Datos: -
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Posición Contar Descripción
1 MAGNA1 25-120

Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: 97924161

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

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

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

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

Técnico:
Caudal real calculado: 4.27 m³/h
Altura resultante de la bomba: 6.25 m
Clase TF: 110
Homologaciones en placa: CE,VDE,EAC
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Creado Por: -
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Posición Contar Descripción
Materiales:
Cuerpo hidráulico: Fundición

EN-GJL-200
ASTM A48-200B

Impulsor: PES 30 % FIBRA VIDRIO

Instalación:
Rango de temperaturas ambientes: 0 .. 40 °C
Presión de trabajo máxima: 16 bar
Diámetro de conexiones: G 1 1/2"
Presión: PN16
Distancia entre conexiones de aspiración y descarga: 180 mm

Datos eléctricos:
Potencia - P1: 8 .. 188 W
Consumo de corriente máximo: 0.08 .. 1.51 A
Frecuencia de alimentación: 50 Hz
Tensión nominal: 1 x 230 V
Grado de protección (IEC 34-5): X4D
Clase de aislamiento (IEC 85): F

Otros:
Etiqueta: Grundfos Blueflux
Energía (IEE): 0.21
Peso neto: 4.38 kg
Peso bruto: 4.78 kg
Volumen: 0.012 m3
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97924161 MAGNA1 25-120 50 Hz
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MAGNA1 25-120, 1*230 V, 50Hz

Q = 4.27 m³/h
H = 6.24 m
Líquido bombeado = Agua de calefacción
Temp. del líquido = 60 °C
Densidad = 983.2 kg/m³

Bomba+motor eta = 56.9 %
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P1 = 126 W
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MAGNA1 25-120, 1*230 V, 50Hz

Q = 4.27 m³/h
H = 6.24 m
Líquido bombeado = Agua de calefacción
Temp. del líquido = 60 °C
Densidad = 983.2 kg/m³

Bomba+motor eta = 56.9 %

P1
[W]

0

50

100

150

P1 = 126 W

111

113

15
8

69
90

18
0

19
0

71

54

58

142
196

1,5

25

L
N

L

N

Descripción Valor

Información general:
Producto:: MAGNA1 25-120
Posición
Código:: 97924161
Número EAN:: 5710626492350

Técnico:
Altura máxima: 120 dm
Clase TF: 110
Homologaciones en placa: CE,VDE,EAC
Modelo: A

Materiales:
Cuerpo hidráulico: Fundición

EN-GJL-200
ASTM A48-200B

Impulsor: PES 30 % FIBRA VIDRIO

Instalación:
Rango de temperaturas ambientes: 0 .. 40 °C
Presión de trabajo máxima: 16 bar
Diámetro de conexiones: G 1 1/2"
Presión: PN16
Distancia entre conexiones de
aspiración y descarga:

180 mm

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

Datos eléctricos:
Potencia - P1: 8 .. 188 W
Consumo de corriente máximo: 0.08 .. 1.51 A
Frecuencia de alimentación: 50 Hz
Tensión nominal: 1 x 230 V
Grado de protección (IEC 34-5): X4D
Clase de aislamiento (IEC 85): F

Otros:
Etiqueta: Grundfos Blueflux
Energía (IEE): 0.21
Peso neto: 4.38 kg
Peso bruto: 4.78 kg
Volumen: 0.012 m3
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97924161 MAGNA1 25-120 50 Hz

Nota: Todas las unidades están en [mm] a menos que se establezcan otras.
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97924161 MAGNA1 25-120 50 Hz

¡Nota!Uds en [mm] a menos que otras estén expresadas
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97924161 MAGNA1 25-120 50 Hz
Entrada

General
Aplicación Calefacción
Área de aplicación Edificios

comerciales
Instalación Bomba circuladora

principal
Caudal (Q) 4.19 m³/h
Altura (H) 6 m

Sus requisitos
Líquido bombeado Agua de

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

Modo de control
Modo de control Presión

Proporcional
Disminuye a bajo caudal 50 %
Grado de protección IP20

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

estándar
Funcionamiento nocturno No
Consumo Q1 100.0 %
Consumo Q2 75.0 %
Consumo Q3 50.0 %
Consumo Q4 25.0 %
Consumo Q1 4.2 m³/h
Consumo Q2 3.1 m³/h
Consumo Q3 2.1 m³/h
Consumo Q4 1 m³/h
Tiempo T1 410 h/a
Tiempo T2 1026 h/a
Tiempo T3 2394 h/a
Tiempo T4 3010 h/a
Tiempo T5 0 h/a

Configuración
Sencilla

Diseño de la bomba
Rotor encapsulado en línea Sí
Purgador automático No
Multicelular en línea Sí
Mnoncelular en línea Sí
Asp. axial acoplamiento largo Sí
Asp.axial acoplamiento cerrado Sí
Multicelular horizontal Sí
Bomba de bancada horizontal Sí

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

5.5 kW

tension 1 x 230 o 3 x 400 V

Resultado de la selección
Tipo MAGNA1 25-120
Cantidad 1
Caud 4.27 m³/h ( +2%)
Alt. 6.25 m ( +4%)
Entrad presión mín 0.2 bar ( 60 °C, contra la

atmosfera)
Pot. P1 0.126 kW
Bomb+motor Eta 56.9 % =Bomba Eta *motor Eta
Total Eta 56.9 % =Eta relativa punto de

trabajo
Consumo energía 399 kWh/Año
Emisión CO2 227 kg/Año
Prec. Bajo pedido
Precio+Costes energ. Bajo pedido /15Años
Cte ciclo vital 2753 € /15Años
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MAGNA1 25-120, 1*230 V, 50Hz

Q = 4.27 m³/h
H = 6.24 m
Líquido bombeado = Agua de calefacción
Temp. del líquido = 60 °C
Densidad = 983.2 kg/m³

Bomba+motor eta = 56.9 %
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Temperatura ambiente 20 °C

Coste c. vida
¿Quiere hacer una comparación? Ninguna

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

Análisis simple del
LCC

Coste inicial de inversión / Sistema de
bombeo

1276.37 €

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

Perfil func.
1 2 3 4

Caud 100 75 50 25 %
Alt. 103 92 81 70 %
P1 0.123 0.089 0.061 0.037 kW
Total Eta 56.6 52.1 45.0 31.7 %
Time 410 1026 2394 3010 h/a
Consumo energía 50 91 145 112 kWh/Año
Cantidad 1 1 1 1
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Código del producto: 97924161
Tipo: MAGNA1 25-120
Cantidad: 1
Caud: 4.27 m³/h ( +2%)
Alt.: 6.25 m ( +4%)
Pot. P1: 0.126 kW
Bomb+motor Eta: 56.9 % =Bomba Eta *motor Eta
Total Eta: 56.9 % =Eta relativa punto de

trabajo
Consumo energía: 399 kWh/Año
Emisión CO2: 227 kg/Año
Prec.: Bajo pedido

Perfil carga
1 2 3 4

Caud 100 75 50 25 %
Alt. 103 92 81 70 %
P1 0.123 0.089 0.061 0.037 kW
Total Eta 56.6 52.1 45.0 31.7 %
Time 410 1026 2394 3010 h/a
Consumo energía 50 91 145 112 kWh/Año
Cantidad 1 1 1 1

Instalación y entrada Resultados de dimensionamiento

Curva de la bomba Dibujo de dimensionamiento

Caudal (Q): 4.19 m3/h
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MAGNA1 25-120, 1*230 V, 50Hz

Q = 4.27 m³/h
H = 6.24 m
Líquido bombeado = Agua de calefacción
Temp. del líquido = 60 °C
Densidad = 983.2 kg/m³

Bomba+motor eta = 56.9 %
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Costes del Ciclo de Vida - 15 años de trabajo
Costes del Ciclo de Vida [€]
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Informe Cte CicloVital
Requisitos: Datos general:
Caudal: 4.27 m³/h Precio energía (alto): 0.15 €/kWh n - Vida en años: 15 

Capacidad anual: 13095 m³/año i - Tipo interés: 0 %

Altura: 6.25 m p - Inflación: 6 %

Entrada
Sistema

A:
MAGNA1 25-120

por año total (vida)
Cte inversión inicial [€] 1276
Sistema bombeo [€] 1276
Inversión futura [€]

Cte instalación/puesta en marcha [€]

Cte energía [€] 60 1477
Consumo energía [kWh/Año] 399
Energía específ [kWh/m³]
Cambio rendimiento por año [%/Año]

Costes funcion [€/Año]

[€/Año]
Cte mantenim. rutinario [€/Año]
Cte reparación [€/Año]
Otros costes/año [€/Año]

Ctes perdidas/paradas de producción [€/Año]

Coste ambiental [€]

Coste desmontaje y reciclaje [€]

Salida
Valor neto LCC [€] 2753

del cual los costes energ. son [€] 1477
y el coste mantenim es [€]
del cual cte energía neto actual % es [%] 53.6
y cte mantenimiento % es [%] 0.0
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Suicalsa - Construyendo tu futuro no dd.

Atención de:

Referencia

1 06/07/2015 9:16:44

Hemos utilizado vuestros datos técnicos. Se lo devolvemos juntos con el resultado del calculo

Datos de proyecto

Primario Secundario

Fluido

Caudal

Temperature

Potencia

Pérdida de carga

Datos de Calculo

Superf.de interc.

Factor de seguridad

Delta T med/log: °C
Global exchange
coeffic.

Pérdida de carga

Densdad

Calor especifico

ConducTermica

Viscosidad

mc/h

In

Out

°C

°C

KW

mca

mq

%

°C

/mqkcal/h

mca

Kg/mc

Kcal/Kg °C

Kcal/mh °C

cp

Agua

13,51

80,00

65,00

230,00

1,00

6,375

0,6

5

5799,2

0,72

974,8

1,001

0,684

0,381

Agua

13,48

60,00

75,00

1

0,73

977,1

1,001

0,675

0,423

F2

F3

F4

F1

Model

3601A con nr.53 Placa AISI 316  y junta NBR. Bastidor con boca en AISI 316.

N° Pasos 1-1 Diam Conexiones 2" 1/2.

Note

Software Phe 8.0

H mm

InH mm

L mm

InL mm

P mm

Peso kg.

cota de apriete

773

603

310

124

880

133

180,2

Presion trabajo 10 bar

Presion prueba 14,8 bar
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Profunditat enterrada (p) 0,6 m

k (conductivitat) terreny 1,2 W/(m·K)

Capes de la tuberia:

Dext (mm) 100

Dint (mm) 90,8

k (W/mK) 0,38

R (mK/W) 0,0404

Dext (mm) 200

Dint (mm) 100

k (W/mK) 0,038

R (mK/W) 2,9031

R tèrmica terreny 0,329 mK/W

R tèrmica canonada 2,944 mK/W

Temp. fluid impulsió  (ºC) 80 ºC

Temp. fluid retorn  (ºC) 65 ºC

Temperatura terreny (ºC) 15 ºC

Nº de canals interiors 2

Pèrdua calor impulsió 17,57 W/m

Pèrdua calor retorn (W/m) 17,57 W/m

Longitud tuberia impulsió 18 m

Longitud tuberia retorn 18 m

Pèrdua calor impulsió (W) 316,30

Pèrdua calor retorn (W) 0,00

Pèrdua TOTAL calor (W) 316,30

Potència transportada 68 kW

% Potència perduda respecte el total

0,47%

Capa 1 (tub 

interior)

Capa 2 

(aïllant 1)
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Nº Origen Destí
Num 

series
W Simultani I(A)

U(V) 

inicial
Total(m) eV acum e% Total

Smín 

(mm2)

Sreal 

(mm2)

LÍNIA D'ALIMENTACIÓ

1 QCA existent QCA Nova Sala Calderes TRIF 8925 12,88 400 15 1,00 0,25% 0,50 6

QUADRE GENERAL SALA CALDERES

2 QCA Nova Sala Calderes Caldera TRIF 7650 0,90 11,04 400 12 2,64 0,66% 0,37 2,5

3 QCA Nova Sala Calderes Endolls MONO 2300 0,40 10,00 230 4 1,57 0,68% 0,20 2,5

4 QCA Nova Sala Calderes Sistema de bombeig i control MONO 1400 0,80 6,09 230 12 2,04 0,89% 0,36 2,5
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