Professional

de la instal.lació

4t trimestre 2005 / núm_02

La revista del

EDITORIAL > 04
Salutació d’any nou

SECCIONS PROFESSIONALS > 05
Gas

SOPAR DE L’ADICAE > 08
Primer Aniversari

SECCIONS PROFESSIONALS > 10
Calefacció, Llum i Aigua

TASTET D’HISTÒRIA > 27
Edison, Thomas Alva

MEDI AMBIENT > 28
Sobre el pla d’energies renovables 2005-2010

COL·LABORACIONS > 30
El cable resistent al foc AFUMEX FIRS (AS+)
La illuminació amb les dicroiques (II)

WEBS D’INTERÈS> 35
SERVEIS DE L’ADICAE > 36
DIGUES LA TEVA > 38
Espai de participació pels associats

EDITA:

DISSENY I REALITZACIÓ:

Associació d’instal·ladors
comarcal de l’alt empordà

Webgrafic Studio S.L.U.

c/ Borrassà, 39 - 1r
17600 Figueres
Tel/Fax 972 513 703
associacio_adicae@yahoo.es

Club Nàutic, Torre II, Local 5
17487 Empuriabrava
Tel. 972 450 958
www.webgrafic.com
info@webgrafic.com

Es permet la reproducció parcial dels continguts informant de la seva procedència.

04_EDITORIAL

Benvolguts professionals de la instal·lació:
Quan s’acosten les festes de Nadal, i l’esperat Cap d’any, és el moment en què se sol fer una reflexió i avaluació de l’any que deixem enrere i fem molts propòsits per l’any vinent.
Per aquest motiu trobem necessari fer un petit repàs del munt de coses que hem fet amb aquest poc més
d’un any de vida associativa que hem tingut:
Contactes amb Indústria (visites a la Sra. Núria Arnay, al Sr. Hinojosa, al Sr. Jordi Andolz, al Sr. Novella i
les edicions dels butlletins blaus i d’aigua entre d’altres...), afermament de relacions amb els EICs (visites
al Sr. Miquel Prats i al Sr. Narcís Cots) i relacions amb administracions locals i supralocals (visites al Sr.
Joan Armangué i el Sr. Jordi Cabezas).
També s’han realitzat activitats informatives i formatives com ara les xerrades sobre radiadors elèctrics
d’Ecotèrmic, sobre la normativa d’ITC de Plana Fàbrega, sobre les proteccions de sobretensions de Coeva,
sobre el programa de redacció de butlletins d’aigua i gas, la xerrada de Repsol Gas i el curs d’energia solar
tèrmica i fotovoltaica.
Vers els serveis oferts, hem encetat la redacció de memòries tècniques de disseny de baixa tensió; l’assessorament tècnic en les àrees de electricitat, gas, calefacció, climatització, aigua i telecomunicacions; el lloguer de maquinària; la renovació de carnets d’aigua, electricitat, calefacció, climatització, gas i petrolífers;
la renovació de registres específics; la convalidació de carnets elèctrics bàsic a especialista així com la
venda de reglaments i guies tècniques entre d’altres.
També hem tocat d’altres temes com ara convenis amb Margall i Caixàs (d’assegurances), amb Repsol
mitjançant Solred, amb Endesa i Telefònica. I com ja coneixeu l’edició de la revista “El Professional” (de la
instal·lació), actuacions amb d’altres associacions de professionals com ara la FAE, gestió d’impagats...
Com podreu veure ha estat un any molt profitós que pensem enriquir amb noves xerrades (nou
Vademecum de propera aprovació, Endesa, Fisersa i les connexions d’aigua a Figueres i nous models de
sol·licituds, Gas Hidrocantabrico i les connexions a xarxes...) i nous cursos (preparació per a la obtenció
del carnet d’especialista, l’obtenció del carnet d’instal·lador...).
Ara, a diferència dels propòsits personals que no sempre es duen a terme, nosaltres ens comprometem,
no tan sols a consolidar tots els serveis i actuacions que hem dut a terme, sinó també a millorar-los i augmentar-los.
Només resta desitjar-vos un pròsper Any Nou 2006.
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GAS: SEGURETAT A LES
INSTAL·LACIONS
RECEPTORES DE GAS
ota empresa subministradora de gas s’ha de
marcar com a objectiu núm. 1 obtenir la màxima seguretat en les instal·lacions receptores de
gas a les que dóna servei. Objectiu que creiem que
ha de ser el de tots aquells elements que intervenen
en el disseny, construcció i manteniment de les
esmentades instal·lacions.

T

En aquest sentit és imprescindible que se segueixi,
en primer lloc, un estricte compliment de la normativa vigent. Però creiem que sovint no n’hi ha prou
amb aquesta primera i ineludible condició, per això
en tot allò que estigui en la nostra mà, volem incrementar l’índex de seguretat en l’ús del gas natural.

No n’hi ha prou amb
acomplir la normativa
vigent, creiem fermament
en que cal augmentar
l’índex de seguretat en
l’ús del gas natural.
Per això volem influir tant en Promotors,
Constructors com Instal·ladors en que l’objectiu de
la seguretat ha de passar per davant d’altres objectius, per altra banda, molt legítims com ara l’econòmic. >
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Font: www.elyenergy.com
Des de Naturcorp volem promoure l’ús d’aparells
més segurs com ara calderes o escalfadors estancs,
cuines amb dispositiu de seguretat en cas d’apagada
de la flama, sortides de fums individuals o col·lectives ben dissenyades, ventilacions suficients, la no
instal·lació de calderes atmosfèriques en les cuines,
així com un reguitzell de mesures que podríem anar
desglossant totes elles amb l’objectiu que els nostres clients puguin fer-ne un ús més segur del gas
natural.

Estem convençuts que aquest és l’objectiu principal
que hem de perseguir tots els elements que intervenim en el disseny, construcció i manteniment de les
instal·lacions receptores de gas.
Departament Tècnic de NaturCorp - HC - Gas Figueres
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LLUM:

Informació als usuaris

Reglament electrotècnic per
a la baixa tensió.

T

al vegada, al marge de les modificacions específicament d’ordre tècnic, una de les més importants
disposicions que la nova redacció del
“Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT)”
contempla, i que, potser preocupats per la interpretació
de la seva farragosa i discutible, ha passat desapercebuda, és la de l’article 19 anomenat “Información a los usuarios”.
Aquesta disposició, “Información a los usuarios” diu textualment: “Como anexo al certificado de instalación que
se entregue al titular de cualquier instalación eléctrica, la
empresa instaladora deberá confeccionar unas instrucciones para el correcto uso y mantenimiento de la misma.
Dichas instrucciones incluirán, en cualquier caso, como
mínimo, un esquema unifilar de la instalación con las
características técnicas fundamentales de los equipos y
materiales eléctricos instalados, así como un croquis de
su trazado. Cualquier modificación o ampliación requerirá la elaboración de un complemento a lo anterior, en la
medida que sea necesario”.
No crec equivocar-me massa si penso que, tret de comptades ocasions, aquesta disposició ha quedat generalment en l’oblit, i per això des d’aquestes línies, permetinme “echar un cuarto a espadas” en defensa de la bondat
d’aquesta novedosa prescripció.
A la dinàmica empresarial actual, l’empresa que vulgui
competir sap que no es pot limitar a oferir productes
merament “bàsics” ni tampoc “formals”, sinó que més
aviat el client demana cada cop més, que els béns i serveis

Tothom sap que la responsabilitat sobre el
producte va més enllà de la
seva pròpia idoneïtat o
exacta resposta.
Sinó que s’estén a la
seguretat que el client no
rebrà cap mena de mal o
perjudici.
Que adquireix tinguin unes característiques específiques
i el caràcter de “productes ampliats”, mitjançant el qual
se’ls ofereixin qualitats diferenciades en forma de controls de qualitat, d’informació, d’atenció postvenda, etc.
Però no només això: Tothom sap que la responsabilitat
sobre el producte arriba més enllà de la seva pròpia idoneïtat o exacta resposta les necessitats per a les que va
ésser creat en el moment de la transmissió comercial o
durant el seu període de garantia. La responsabilitat
sobre el producte, bé o servei s’estén fins assegurar-nos
que el client no rebrà cap dany, ni tan sols per un mal ús
involuntari o per manca d’informació, perquè ha estat
advertit pel venedor o fabricant (en el cas que ens interessa per l’instal·lador responsable) de les pràctiques inadequades i fins i tot prohibides que poden significar posar
en perill el correcte funcionament del bé o la integritat
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física de l’usuari.
Podem estar d’acord en que sembla com si l’administració, a través de la reglamentació, fes sempre més responsable a la baula més feble de la cadena productiva, a l’instal·lador. Però mirem-ho de d’una altra perspectiva: La
realitat és que l’administració, mitjançant la reglamentació, dóna plena i exclusiva capacitat i un absolut reconeixement i, per tant, categoria professional, a la tasca dels
instal·ladors elèctrics.

Sembla com si
l’Administració... fes sempre
responsable a la baula més
feble de la cadena productiva, a l’instal·lador.

git del producte i, per tant, el seu cost ha de ser incorporat al valor global.
Que això significa un increment de l’estructura empresarial? Doncs bé, o s’assumeix directament o bé es facilita
mitjançant serveis externs.
En qualsevol cas, no li donem més voltes, l’aplicabilitat de
la normativa és indiscutible i, per tant, la responsabilitat
és inexcusable. El que no podem pas fer, és esperar que
es produeixi el mal per, després, intentar curar-lo.

José Luis Torres
Assessor Tècnic

Mirem-ho bé doncs, cap instal·lació elèctrica no pot ser
posada en servei sense que un instal·lador reconegut avali
la seva idoneïtat declarant-se l’executor de la mateixa. Així
doncs, potser acabaria produint-se un cert equilibri entre
prerrogatives i exigències.

Que això representa un increment de despeses? Doncs
aquest requeriment l’hem de considerar com a valor afe-

Font: www.ajmadison.com
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LLUM:Incidències pel tall de neu-

tre a les instal·lacions de baixa tensió.
amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de
València va iniciar un projecte d’investigació anomenat
“Prevenció i atenuació d’incidències per tall de neutre a
les instal·lacions de baixa tensió” per tal de cercar mètodes i dispositius de prevenció i de protecció.

Font: www.adivatogo.org
na avaria força comuna a les xarxes de distribució de Baixa Tensió, és el tall del conducte
de neutre. Aquesta avaria, en distribucions
trifàsiques per a consums monofàsics, representa un
greu risc per a la seguretat de la instal·lació receptora, ja que els desequilibris entre les fases fan que
algunes càrregues, puguin quedar sotmeses a sobretensions de servei permanents que, en ocasions,
podrien superar els 250V.

U

Aquestes sobretensions doncs, produeixen, en certs
casos, la destrucció d’equips receptors monofàsics, tot
provocant importants perjudicis als clients, que poden
ocasionar reclamacions econòmicament significatives per
a l’empresa elèctrica. Al greuge econòmic s’hi pot sumar
el possible deteriorament de la imatge de l’empresa ja
que el client valora més negativament aquest tipus de
problemes que no pas la simple interrupció del subministrament.
Estudi d’Iberdrola i la Universitat Politècnica de València
Ateses les explicacions esmentades, el 1995, Iberdrola,

L’estudi cercava estudiar i quantificar els riscos del trencament del neutre a les xarxes actuals de distribució de
Baixa Tensió, i com ja hem comentat desenvolupar tècniques i dispositius de prevenció dels problemes i de protecció i atenuació de les
seves conseqüències.
El projecte va patir de tres
grans tasques: la realització
www.adivatogo.org
d’un pla de mesures, l’estudi
de la documentació científica

Es va trobar que durant el dia hi havia desequilibris a les impedàncies de les fases, i
que aquestes eren força variables al llarg de
la jornada i eren no lineals a causa de l’elevada taxa d’harmònics generats pel gran
nombre d’electrodomèstics, ordinadors i
altres aparells electrònics.
existent vers la problemàtica i l’estudi de solucions aportades en treballs anteriors.
Del Pla de Mesures es va desprendre, com era d’esperar,
que durant el dia hi havia desequilibris a les impedàncies
de les fases, i que aquestes són força variables al llarg de
la jornada. A més aquestes impedàncies són clarament
no lineals, a causa del gran nombre d’electrodomèstics,
ordinadors i altres aparells electrònics, que introdueixen
una elevada taxa d’harmònics.
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D’altra banda cal ressenyar que no s’han trobat pas solucions tècniques que ajuntin, en un sol dispositiu, les funcions de vigilància i de protecció davant el tall del neutre.

Article extret d’un estudi d’en José F. Martínez-Canales
Murcia i en Jorge Alcaide Sanz d’Iberdrola, i d’en Carlos
Roldán Porta del NAIP (Noves Aplicacions a la Indústria
de Potència) de la Universitat Politècnica de València.

També del Pla de Mesures, es van elaborat un seguit d’estadístiques sobre la incidència del problema, les principals causes i el cost econòmic associat per indemnitzacions als clients.
I per últim, vers les averies, es va trobar que les tipologies
d’aquestes es poden agrupar en els següents grups:

>
>
>

Corrosió de cables subterranis d’alumini per
deterioració de l’aïllament.
Corrosió de conductors aeris d’alumini en les
unions bimetàl·liques Cu-AL.
Contactes defectuosos dels conductors en les
CGP (Caixa General de Protecció).

Font: www.rtpnet.net
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LLUM:Les pertorbacions en la Xarxa Elèctrica
egons el nou Reglament Electrotècnic de Baixa
Tensió, a la seva Instrucció Tècnica ITC-BT-03 (on
s’estableixen els mitjans mínims tècnics requerits
per als Instal·ladors Autoritzats) els Instal·ladors de
Categoria Especialista hauran de comptar, entre d’altres
equips, amb un analitzador de xarxes, harmònics i pertorbacions de xarxa.

S

Les normes
Per ajudar el distribuïdor i els usuaris en el control, vigilància i millora de la qualitat de les xarxes elèctriques,
s’han creat moltes normes, com ara la norma EN 50160
creada amb la finalitat de caracteritzar la qualitat de la tensió subministrada.
Aquesta norma presenta els diferents tipus de pertorbacions de la tensió observats i amidats en el punt de lliurament al client, en funció de la forma d’ona, del nivell de la
tensió, de la freqüència i del desequilibri del sistema trifà-

Font www.galeria.utfsm.cl

sic, definint els paràmetres a analitzar i la durada del
registre.

la norma EN 50160, creada per mesurar la
qualitat de la tensió subministrada, mesura
les diferents pertorbacions de la tensió
observats i amidats en el punt de lliurament
al client (segons forma d’ona, nivell de tensió, freqüència i desequilibri del sistema
trifàsic entre d’altres)
Les Pertorbacions:
Variacions lentes: buits de tensió, sobretensions i talls.
L’amplitud de la tensió és un factor crucial per determinar
la qualitat de l’electricitat, ja que constitueix el principal
compromís contractual del distribuïdor d’energia.
Associada als problemes de gestió de les xarxes de trans-
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port i de distribució (com ara els ajustaments de centrals
i els sistemes de protecció entre d’altres), l’amplitud de la
tensió, sovint i inesperadament, pateix variacions anormals que fins i tot arriben a baixar a nivells propers a zero.
Per caracteritzar aquests esdeveniments habitualment
s’utilitzen dos paràmetres, l’amplitud i la durada de la
variació.
Tipologies de defectes: la sobretensió, els buits de tensió
i el tall. La norma EN-50160 permet com variació màxima
de l’amplitud un ±10% de la tensió declarada (230 V entre
fase-neutre en sistemes trifàsic amb neutre, o 230 V fasefase en sistemes trifàsics de 3 conductors).
Les sobretensions es mesuren en amplitud i en durada
quan se supera el llindar superior del valor màxim permès
(253 Vrms). Els buits de tensió es comptabilitzen quan la
tensió és inferior al llindar inferior (207 Vrms).
Habitualment aquestes variacions tenen una durada inferior a 0,2s en Mitja Tensió i Alta tensió. Els talls breus, no
excediran una durada d’1 segon.
La major dificultat consisteix en mesurar exactament la
durada i l’amplitud d’aquestes variacions de tensió.
Especialment quan la variació de tensió apareix en les tres
fases amb durades i amplituds diferents. L’analitzador de
xarxa trifàsic passa a ésser necessari quan es cerca un
anàlisi simultani de les tres fases.
Variacions ràpides: sobretensions transitòries
Les sobretensions de durada inferior a 10 ms es denominen sobretensions transitòries. Aquestes sobretensions
són provocades per fenòmens d’origen atmosfèric (caiguda de rajos) o, amb major freqüència, pel funcionament
d’equips elèctrics (commutacions de càrregues més o
menys inductives que produeixen sobretensions transitòries d’alta freqüència). El temps de puja pot abastar des
d’alguns microsegons fins diversos mil·lisegons.
Aquestes variacions en Baixa Tensió són generalment
inferiors a 800 V, però poden arribar a sobrepassar els
1000 V amb la consegüent fusió d’un fusible. Per a la
mesura de sobretensions transitòries és necessari l’ús
d’analitzadors específics que empren una tècnica digital i

una elevada freqüència de mostreig.
“Flickers” o fluctuacions ràpides de tensió
La molèstia ocasionada en el sistema visual humà durant
les variacions d’intensitat lluminosa de la il·luminació, el
“parpelleig”, es mesura en flickers. Els seus principals
efectes sobre l’home poden ser el mal de cap, la irritabilitat i en ocasions fins i tot, l’epilèpsia. El flicker és en realitat un càlcul estadístic, definit per la norma EN CEI
61000-4-15, càlcul que prové de la mesura de les variacions ràpides de tensió. Aquestes variacions ràpides de
tensió són generalment causades per la posada en funcionament de càrregues variables com ara soldadures per
arc, impressores làser, microones o sistemes d’aire condicionat.
Tipologia de Flickers :
1. El Pst (flicker de curta durada): calculat en un període de
10 minuts. Aquest interval és vàlid per a l’estimació de les
pertorbacions causades per les fonts individuals com ara
les laminadores, les bombes de calor o equips electrodomèstics.
2. El Plt (flcker de llarga durada): la durada de la mesura està
definida en 2 hores, durada considerada com apropiada
pel cicle de funcionament de la càrrega o durada durant la
qual un observador pot ésser sensible al flicker de llarga
durada.
Harmònics i interharmònics
Les pertorbacions anomenades harmòniques són causades per la introducció, a la xarxa, de càrregues no lineals
com són els equips que formen part de l’electrònica de
potència (variadors, onduladors, convertidors estàtics,
equips de soldadura,...). Generalment tots aquests equips
incorporen rectificadors que originen fluctuacions de tensió a la xarxa de distribució de baixa tensió. La concentració de nombrosos
equips generadors d’harmònics
solen generar pertorbacions en la
xarxa.
Es diu harmònic a una superposició
en l’ona fonamental de 50 Hz, d’ones
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igualment sinusoïdals, però de freqüència múltiples a la
de la fonamental. Amb la finalitat de mesurar els harmònics de corrent o de tensió, s’empra una funció matemàtica anomenada “transformada de Fourier” que permet
descompondre un senyal periòdic en una suma de senyals sinusoïdals múltiples de la freqüència fonamental.
Tots aquests harmònics es poden sumar: el resultat és el
THD (Taxa de Distorsió Harmònica). El camp de freqüències que correspon a l’estudi dels harmònics generalment
està comprès entre 100 i 2000 Hz, és a dir des de l’harmònic 2 fins a l’harmònic de rang 40. Els nivells màxims,
rang per rang, es defineixen en les normes CEI 61000-2-2
per a Baixa Tensió i CEI 61000-2-12 per a Mitja tensió. La
norma EN 50160 defineix els límits màxims de distorsió
harmònica amb la qual el distribuïdor d’energia ha de
subministrar la tensió, tant en THD , < 8 % comprenent
tots els harmònics fins al rang 40, com en valors rang a
rang fins al rang 25.
Les conseqüències d’aquests harmònics poden ser instantànies sobre
certs equips electrònics: trastorns
funcionals (sincronització, commutació,...), salts intempestius de proteccions, errors de compte en comptadors d’energia,... Els
escalfaments suplementaris induïts pels harmònics
poden, a llarg termini, disminuir la vida de les màquines
giratòries, dels condensadors, dels transformadors de
potència i dels conductors de neutre.
Desequilibri
Un receptor elèctric trifàsic no equilibrat o els receptors
monofàsics no equilibrats alimentats per una xarxa trifàsica equilibrada poden conduir a desequilibris de tensió
entre fases. Aquests desequilibris són deguts a la circulació de corrents no equilibrats per les impedàncies de
xarxa.
La tensió es descompon pel mètode denominat “de les
components simètriques, directa, inversa o homopolar”.
Per exemple la component inversa provoca parells de frenat paràsits i escalfaments suplementaris en les màquines giratòries de corrent altern.

La norma EN 50160 estableix, com a màxim permès, un
desequilibri del 2%, marge per sota del qual no ha de produir-se cap mena de problema.
Freqüència
La freqüència nominal de la tensió ha d’ésser de 50 Hz.
En condicions normals, el valor mig de la freqüència fonamental ha d’estar comprès en d’interval :
50 Hz ± 1% (entre 49,5 i 50,5 Hz) durant el 95% d’una setmana
50 Hz +4% / -6% (de 47 a 52 Hz) durant el 100% d’una
setmana
Conclusions
Els problemes de buits i talls de tensió són cada dia més
freqüents a causa de la gran sensibilitat de certs equips a
aquests fenòmens. Desgraciadament
aquests problemes persisteixen malgrat
totes les millores aportades pels distribuïdors d’energia.
Les pertorbacions de tensió provenen de
la creixent ins-tal·lació per part de l’usuari de les càrregues anomenades fluctuants. Cap doncs ressaltar que la qualitat de l'energia elèctrica depèn no solament del subministrador, sinó també de l'usuari final.
La verificació de la qualitat de subministrament passa per
l'ús d'analitzadors de xarxes que permetin la verificació de
tots els paràmetres descrits anteriorment :
> La freqüència
> L'amplitud (variacions lentes i ràpides de tensió)
> La forma d'ona (harmònics)
> La simetria de les tensions trifàsiques

Article extret de www.info-magazine.net
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LLUM: ELS LLUMS DE DESCÀRREGA
MILLOREN ELS DISPOSITUS D’ENCESA
’equip elèctric auxiliar pels llums H.I.D., es composa, majoritàriament, per un balast d’explosió inductiva (reactància), arrencador i condensador corrector pel factor de potència, es dissenya de tal manera que
proveeix a cada lluminària els paràmetres segons les
característiques del fabricant.

L

Així, quan apareix una nova làmpada al mercat:

>

El balast es triarà per estabilitzar la corrent del llum
correctament.
> L’arrencador haurà d’ésser capaç d’encendre la làmpada fins i tot en les condicions més difícils (encès en calent
després d’un tall de la xarxa).
> El condensador haurà de compensar el factor de
potència per sobre del valor normatiu del 0,9.

Font: www.lamptech.co.uk

ES NOVES LÀMPADES D’HALOGENURS METÀLLICS DE CREMADOR CERÀMIC.
A cada família de làmpades, els fabricants vénen incorporant amb assiduïtat canvis que afecten fonamentalment a
les característiques lluminoses de les mateixes : millores
d’eficàcia energètica, de rendiment de color, d’estabilitat
de color, d’esperança de vida...

Aquests canvis no solen produir modificacions importants a les seves característiques elèctriques, no afecten
generalment per tant a les especificacions dels equips
elèctrics associats.
No obstant això, en els llums de petita potència (35, 70,
100, 150W) de Halogenurs Metàl·lics, estan proliferant en
el mercat els models més moderns de cremador ceràmic
(les convencionals tenen de quars), i de mides molt
reduïdes. Les nomenclatures més corrents entre els fabricants són CDM, HCI o CMH entre d’altres.
Les noves làmpades de llum blanca (HM), es fabriquen
en diversos formats i diversos casquets, ja que la seva
aplicació pot ser tant per enllumenat interior com d’exterior (CDM/O-TT), oferint-se així, amb aquesta segona
aplicació esmentada, una important alternativa en competència amb la de llum groga de les (VSAP) de tota la
vida.
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EL SEU COMPORTAMENT EN LES REENCESES EN
CALENT.
En tractar-se de llums, al cap i a la fi, de Vapor de Mercuri
(amb additius de halogenurs metàl·lics en el cremador),
després d’un microtall a la xarxa d’alimentació, ha de
transcórrer, com és conegut, un període de refredament
de diversos minuts per tal que sigui factible una nova
encesa.
Aquest període de refredament a les noves làmpades
CDM/CDO/HCI/CMH per a una reencesa en calent, pot
ser molt perllongat, ja que per les reduïdes dimensions
del seu cremador, aquest es manté calent a causa de la
presència continuada dels impulsos infructuosos de l’a-

nergia i així aconseguir que el ritme de refredament de la
barreja de gasos en el cremador no es vegi afectat per la
presència d’impulsos estèrils, tot aconseguint que la làmpada s’encengui abans.

ELS ARRENCADORS INTEL·LIGENTS O DE
TEMPORITZACIÓ CÍCLICA
Darrerament trobem una novetat funcional dins la família
dels arrencadors temporitzats que consisteix en la
“impulsió controlada mitjançant tècnica digital” (DCP), i
que hem incorporat recentment en les nostres unitats
compactes d’alimentació i també en els nous models d’arrencadors temporitzats, tant en els dependents (connexió en semiparal·lel), com en els independents per superposició (connexió sèrie).

rrencador, que cedeixen la seva energia als gasos interns
i minoren extraordinàriament la seva velocitat de refredament. És condició necessària doncs, que el cremador
s’hagi refredat prou perquè el llum pugui tornar a encendre’s.
L’aparició en el mercat de les noves famílies de llums
esmentats, ha originat la necessitat de desenvolupar
arrencadors millorats que estableixin pauses d’inhibició
entre els seus impulsos, per tal de reduir l’aportació d’e-

Aquests arrencadors “intel·ligents” reparteixen el període
de temporització en paquets d’impulsos seguits de períodes de repòs. El repartiment en el temps dels períodes
d’impulsió ha estat estudiat en cada cas per a fer segur
l’encesa dels llums, i en el menor temps possible, tot
reduint l’energia necessària i, per tant la inevitable fatiga
elèctrica exercida sobre la làmpada i l’equip pels impulsos
d’arrencada d’alta tensió. El benefici en la durabilitat
doncs, n’està assegurat.
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LLUM:El reciclatge obligat per la
Directiva RAEE dels llums fluorescents

E

ls llums d’incandescència, així
com les halògenes, no necessiten
reciclat, però els tubs fluorescents i els famosos llums estalviadors
en canvi, tenen mercuri i això pot provocar un seriós impacte mediambiental.
Encara que el nivell de mercuri en
aquests llums ha descendit considerablement, és necessari reciclar-lo.

La qüestió consisteix en com fer un reciclatge adequat i
qui paga el cost d’aquest reciclat. A grans trets, es tracta
de dur els fluorescents des dels punts nets que han disposat els municipis fins a les plantes de reciclatge. Un
cost que haurien d’acabar pagant els usuaris. Recollir un
fluorescent en una zona apartada pot representar un
valor equivalent al de diverses vegades el propi cost del
tub. Com mitjana, aquest cost podria abastar dels 30 als
40 cèntims d’euro per unitat.

Segons els experts es produeixen a
Europa uns 4kg per persona i any de
residus elèctrics i electrònics.
Segons els càlculs realitzats pels experts de Brussel·les es
produeixen a la Unió Europea uns 4 kg per persona i any
de residus elèctrics i electrònics. Per aquest motiu la
Directiva europea RAEE, a la qual s’hauria d’haver adaptat la legislació espanyola abans del passat mes d’agost,
contempla com a residus les lluminàries per a llums fluorescents (excepte les de les llars privades), els fluorescents rectes, els fluorescents compactes, els llums de
descàrrega d’alta intensitat, els llums de sodi i les de
halogenurs metàl·lics, així com d’altres aparells d’enllumenat usats per a difondre i controlar la llum, llevat de les

bombetes de filaments.
Si els estats membres de la UE estan obligats a promoure la recollida selectiva d’aquests residus, la RAEE estableix també que “els consumidors i altres agents involucrats” hauran de contribuir “de manera proporcional” a la
gestió d’aquesta recollida. A tals efectes, la Directiva defineix com a productor a qui fabriqui i vengui amb marca
pròpia i a qui revengui amb marca pròpia aparells fabricats per tercers o es dediqui a la importació i l’exportació
d’aquests productes.
No és productor doncs qui ven un producte en el qual
figuri la marca del productor prefixat en el paràgraf anterior. En definitiva, és distribuïdor qui subministra, en condicions comercials, qualsevol d’aquests aparells a qui
vagi a utilitzar-los.

Cada productor serà responsable
del finançament de la gestió dels
costos generats per la recollida i pel
tractament de residus no
procedents de llars particulars.
A partir del 13 d’agost del 2005, cada productor serà responsable del finançament de la gestió dels costos generats per la recollida i pel tractament de residus no procedents de llars particulars. Tots els productes que es posin
en el mercat a partir d’aquesta data han d’ostentar un
símbol especial que indiqui la seva obligació de reciclatge.
A Europa, el país pioner en l’aplicació d’aquest tipus de
recollida selectiva ha estat Suècia, on es va establir el
principi de responsabilitat compartida entre els fabricants
i els municipis. A l’Estat espanyol, l’associació de fabricants Anfalum es va posicionar davant la Directiva RAEE
promovent la recollida capil·lar de residus des del punt

SECCIONS PROFESSIONALS_21

net i estudiant l’aplicació d’una taxa visible sobre el producte, que es reflectís en la factura. Alhora, va promoure
la creació d’un Registre nacional de productors de residus
AEEs, sense distingir pas entre residu històric i nou, aplicant el principi “pay as you go”.
També va acordar que s’haurien d’establir sistemes
col·lectius de recollida de residus (considerats aquests a
partir del punt net o deixalleria municipal) i que la gestió
dels RAEEs haurien d’ésser una responsabilitat compartida entre tots els agents de la cadena de valor. Finalment,
va considerar imprescindible l’harmonització de la legislació sobre aquests residus de les diferents comunitats
autònomes.
Per dur a terme aquestes accions, l’associació de fabricants Anfalum ha creat l’organització Ecolum - una fundació sense ànim de lucre sota el control i supervisió del
Ministeri de Medi ambient- que s’encarregarà que
aquests productes siguin traslladats, una vegada hagi
acabat el seu cicle, des de l’usuari al manipulador de residus. Ecolum està presidida per Miguel Tey, president de
Anfalum, i el seu gerent és José María Soria, que havia
estat el director de Philips Lighting a Espanya. En el sector de llums, formen part de la junta rectora les empreses
Philips, Osram, General Electric i Sylvania. El finançament de Ecolum s’efectuarà principalment per mitjà de la
taxa visible dels productors de llums i lluminàries, encara
que també estan previstes subvencions i donacions.
L’objecte de Ecolum és, tant l’establiment, del sistema
integrat de gestió (SIG) de sistemes de recollida i reciclat
de residus, com el foment del disseny i producció de
llums i lluminàries reciclables. També s’inclou la promoció i difusió d’aquests processos i la formació adequada
en empreses, associacions i altres entitats. Com SIG,
Ecolum s’ocuparà d’organitzar la infraestructura de recollida de residus, en relació amb les Administracions públiques, d’elaborar un pla d’informació a productors i usuaris, de certificar les empreses integrades en el SIG i de
col·laborar, tant en el Registre nacional de productors d’aquests residus, com en la vigilància i control dels qui
incompleixin la normativa o caiguin en la competència

deslleial.
Així doncs, cada productor haurà assegurar que els residus d’aparells d’enllumenat que ha posat en el mercat
han d’ésser recollits de forma selectiva i tractats mitjançant una correcta gestió ambiental. Els productors han de
finançar els costos inherents al SIG, que no es poden
mostrar per separat als consumidors en el moment de la
venda.
La Directiva RAEE és una norma europea que no es pot

Existeixen comunitats amb més de 30 deixalleries i d’altres, com ara Extremadura, on no n’hi
ha cap. De plantes de reciclatge només n’existeixen a Catalunya i el País Valencià.
desobeir, però que a l’Estat espanyol pot suposar greus
problemes, si més no a curt termini. Atès que les competències mediambientals estan transferides a les comunitats autònomes, aquestes hauran de coordinar la
instal·lació de les plantes de reciclatge, però el primer pas
a fer-se és l’harmonització de les respectives legislacions
mediambientals.
Val a dir que actualment la generació de residus és molt
heterogènia i diversa segons les zones. Una mica semblant succeeix respecte als punts nets o deixalleries.
Existeixen comunitats amb més de 30 i d’altres, com ara
Extremadura, on no n’hi ha cap. Existeixen
actualment dues plantes de reciclatge,
una a Catalunya i altra al País Valencià, a
banda d’altres dues que aviat s’obriran.
Qualsevol subministrador d’aquests
productes haurà de tenir un registre de
reciclatge, qui no el tingui, no podrà subministrar legalment. Si algú compra un
producte a qui no tingui un registre de
reciclatge s’haurà de fer càrrec d’aquest.
Un altre problema és que, si els llums d’incandescència i els halògens no tenen costos de reciclatge, es corre el risc que en el
mercat prevalguin fonts de llum menys eficaces i per tant menys sostenibles.

Text extret de www.info-magazine.net
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CALEFACCIÓ:
L’estalvi d’aigua
Principis
La tècnica de condensació és una bona forma de convertir, mitjançant la combustió, el gas natural o el gasoil, en
calor útil. A l’igual que la tècnica de baixa temperatura, la
tècnica de condensació segueix el principi de funcionament de no superar, a la caldera, la temperatura necessària per cobrir les necessitats reals de la calefacció.
Mentre les calderes de Baixa Temperatura eviten la condensació dels gasos de combustió, la Tècnica de

Condensació obliga que els gasos de combustió condensin i així s’aprofiti l’energia latent del vapor d’aigua tot
convertint-la en calor sensible. A més, es redueixen considerablement les pèrdues per fums a través del sistema de
sortida de gasos procedents de la combustió, perquè s’aconsegueix una reducció de la temperatura de fums de
més de 100ºC respecte les calderes de Baixa Temperatura.
La combustió de gasoil o gas natural, ja que ambdós contenen a la seva estructura bàsica compostos de carboni
(C) i hidrogen (H), produeix, per la reacció amb l’ai- >
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re, oxigen (O2), diòxid de carboni ( CO2) i aigua (H2O).
La combustió de gas natural (metà CH4) es reflexa a la
següent reacció simplificada:

CH4+ 2 O2

2 H2O + CO2+ calor

Si les temperatures a las parets de las superfícies d’intercanvi tèrmic del costat dels fums descendeixen per sota
del punt de rosada del vapor d’aigua, es formen condensats.
Atesa la diferent composició química del gas natural i del
gasoil, el vapor d’aigua contingut en els gasos de combustió condensa a diferents temperatures. Per a una reacció estequiomètrica, la temperatura del punt de rosada
del vapor d’aigua es troba, pel gas natural, aproximadament a 57ºC, i per el gasoil, a 47ºC (veure imatge punt de

rosada).
L’augment teòric de generació de calor, en comparació
amb la tècnica de Baixa Temperatura és, en el cas del gas
natural, de l’11%, i en el cas del gasoil, l’aprofitament
addicional de la condensació com a màxim del 6%.

Dep. tècnic de
Comercial Tècnica de
Calefacció SA

font: www.ofenval.com

Poder Calorífic Superior i Poder Calorífic inferior.
El Poder Calorífic Inferior ( P.C.I) defineix la quantitat de calor alliberada amb una combustió complerta quan el
producte conté vapor d’aigua.
El Poder Calorífic Superior ( P.C.S) defineix la quantitat de calor alliberada ambt una combustió complerta, incloent-hi la calor d’evaporació continguda en el vapor d’aigua dels gasos de combustió. La següent taula ens resumeix
les característiques del combustible, importants per l’aprofitament de la condensació, vaja, el contingut energètic
de diferents combustibles:
Atès que no existien les possibilitats tècniques, la calor d’evaporació no podia ser aprofitada fins fa poc. Per aquest
motiu, s’utilitzava el Poder Calorífic Inferior com a valor de referència pels càlculs del rendiment estacional. Amb
l’aprofitament addicional de la calor latent i la referència al P.C.I., en els càlculs referents a la condensació es produeixen rendiments estacionals superiors al 100%.
Seguint les normatives vigents, a la tècnica de calefacció els rendiments estacionals se segueixen calculant en referència al P.C.I.

Volum de condenPCS/PCI sats teòric kg/m3
kWh/m3 (vers la quantitat
de combustible)

PCS
kWh/m3

PCI
kWh/m3

PCS/PCI

Gas ciutat

5,48

4,87

1,13

0,61

0,89

Gas natural

11,46

10,35

1,11

1,11

1,63

Propà

28,02

25,80

1,09

2,22

3,37

Gasoil (litres)

10,68

10,08

1,06

0,60

0,88
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AIGUA: L’estalvi d’aigua
algrat els instal·ladors podem, i hem de,
col·laborar amb l’estalvi d’aigua fent unes instal·lacions, i recomanant per exemple tipus
d’aixetes, que no malgastin, la principal responsabilitat en
l’estalvi de l’aigua rau en la vida quotidiana dels nostres
clients quen han de modificar els seus hàbits de comportament:
1. Tancant l’aixeta quan no sigui necessari com ara quan ens rentem les
dents (estalviarem 20 litres cada cop),
mentre ens ensabonem (30 litres)...

M

2. Reutilitzant l’aigua com ara la de la
bullida per a regar...
3. Canviant hàbits com ara dutxantnos en comptes de banyar-nos, descongelant els aliments amb temps i no
pas amb aigua, omplint les piques en
comptes de rentar els plants sota el
raig d’aigua, rentant el cotxe bé amb el
rentacotxes o amb esponja i galleda
(en dos minuts de mànega surten
prop de 100 litres i en canvi en un rentacotxes, l’aigua es reutilitza i s’empren de 20 a 30 litres), no emprant l’inodor ni la pica com a escombraries...
4. Vetllant pel que hi aboquen al clavegueram com ara no
llençant l’oli ni per la pica ni per l’inodor ja que contamina molt les aigües residuals i en dificulta molt la seva
depuració, emprant la quantitat justa de productes de
neteja i que aquests siguin biodegradables, reduint l’ús, a
l’estrictament necessari, dels productes anticalç que
també afecten els microorganismes necessaris per a la
depuració de les aigües, emprant el desembussador tradicional de goma en comptes de productes químics, ...
5. En el reg tenint en compte que si es rega pel matí o el
vespre s’evita l’evaporació, que el gota a gota a banda

d’estalviar és molt millor pel creixement de les plantes,
que si es talla la gespa a l’estiu d’una mida un xic més alta
cal regar menys, que posant-hi plantes al jardí i jardineres
autòctones i adaptades al nostre clima necessitaran
menys aigua i suportaran millor les sequeres estiuenques,
6. Emprant intel·ligentment els electrodomèstics:
a) la rentadora: evitant el prerentat quan no cal, canviant
el programa estàndard de cotó per un de sintètic o roba
delicada (amb menys consum d’aigua i a temperatura
moderada, no sobrepassant dels 50º) i utilitzant-la sempre a càrrega plena (si no té autoregulació de càrrega)
reduirem tant el consum d’energia com d’aigua.
b) el rentavaixelles: s’ha d’emprar a càrrega plena, ja que
>
per rentar el plat i got d’un àpat d’una persona s’empren
2 litres.

Els instal·ladors som especialistes en l’aigua,
l’electricitat, el gas climatitzador (calefacció
i aire condicionat), sistemes contra incendis...
tot uns especialistes en la conducció i la
utilització de l’energia i bens preuats i
escassos com són l’aigua i el gas. Els nostres
clients han d’aprofitar aquest coneixement i
no han de dubtar en consultar-nos més enllà
de la simple instal·lació d’aparells i
conduccions.
Tot i així, com ja hem esmentat, amb les nostres
instal·lacions o consells als clients, també hi podem aportar un gran estalvi d’aquest preuat bé escàs, l’aigua:
1. El sistema d’aixetes monocomandament permeten
estalviar aigua ja que es redueix ostensiblement el temps
necessari per trobar la temperatura ideal. Els sistemes termostàtics, siguin a la sortida de l’escalfador o a la mateixa aixeta, milloren l’estalvi ja que regula la barreja segon
la temperatura prefixada.
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es regui si plou o ha plogut.
6. Si han de comprar electrodomèstics podem recomanar
vers:
a) la rentadora: S’hauria d’elegir una rentadora de baix
consum ( 65 litres d’aigua per rentada com a màxim, normativa europea; 1.035 Kwh per rentada com a màxim).
Ajudareu a estalviar una mitja de 12.000 litres a l’any per
habitatge.

Si els nostres clients han de comprar una
rentadora o un rentavaixelles sempre podem
recomanar-los uns de baix consum i ajudarem a estalviar tant energia com consum
d’aigua.

cartell de la campanya 2004 d’estalvi
d’aigua del govern de Bolívia.

www.saguapac.com.bo

2. El sistema d’airejadors i reductors de cabal també ajuden a reduir fins el 50% el consum de l’aigua sense que el
client noti un canvi en l’ús, i en canvi una família de 3 individus poden arribar a estalviar 95.000 litres/any
3. Actuar immediatament sobre qualsevol pèrdua o fuita a
les instal·lacions. Els usuaris han de vetllar pel manteniment de les seves instal·lacions i avisar-nos de seguida
que detectin pèrdues com ara degoteig de les aixetes o
lavabos, fuites a la canonada per petita que sigui...
4. Atenció especial per l’ús dels inodors, on és un bon
consell substituir els models antics que gasten de 10 a 15
litres per ús, pels actuals que solen buidar només 6 litres,
alguns dels quals també incorporen sistemes de doble
descàrrega o de flux interrromput.
5. Sistemes pel regs i piscines: és de bon aconsellar els
sistemes de reg amb sensors d’humitat de manera que no

b) el rentavaixelles: s’hauria d’elegir un de baix consum
d’aigua( màxim d’1,85 litres/cobert per rentada) i energia
(màxim d’1,5 Kwh per rentada sense prerentada). El consum inferior d’aigua implicarà necessàriament estalvi d’energia (menys aigua que escalfar i temperatura inferior de
l’aigua, degut a que 45-50ºC són suficients).
És clar que pels més estalviadors o conscienciats sempre
podeu aconsellar-los de provar de:
Reutilitzar les aigües grises
Les aigües que provenen de la dutxa, la rentadora o el rentamans (aigües grises) es poden reutilitzar per a la cisterna del vàter. Per la qual cosa cal preveure una segona
xarxa de canonades independents per les aigües de la
dutxa i/o rentadora cap a una instal·lació de tractament i
dipòsit d’emmagatzematge, d’on s’hauran de bombejar
cap als vàters mitjançant una xarxa pròpia.
Aprofitar les aigües pluvials
Podeu aprofitar les aigües de la pluja pel reg si instal·leu
un sistema de recollida d’aigües al terrat i les emmagatzemeu en una cisterna. Tot un gran pas per poder tenir un
jardí o hortet casolà ecològic sense aigua amb tractaments químics i amb adobs naturals.
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Coneguem els nostres orígens professionals
Edison, Thomas Alva
(Milan, Ohio 1847 — Orange, Nova Jersey 1931)
Inventor nord-americà. Autodidacte, el 1868enregistrà la seva primera patent,
un aparell enregistrador per a les votacions. Després dissenyà un teletip i perfeccionà el sistema del telègraf automàtic. Col·laborà amb Ch. L. Sholes en la
construcció de la primera màquina d’escriure, i aconseguí que el telèfon de
Bell adquirís una aplicació pràctica generalitzada en incorporar-hi el micròfon
de carbó (1877-78).
El 1876 instal·là a Menlo Park (Nova
Jersey)els laboratoris d’investigació
d’on sortiren la major part dels seus
font: www.gutenberg.org
nombrosos invents(enregistrà més de
1 000 patents al llarg de la seva vida), entre els quals cal remarcar el fonògraf (1877), la làmpada d’incandescència (1879), el telègraf d’inducció (1885),
el cinetoscopi (1891),diversos tipus de dinamos i de motors i un tipus d’acumulador alcalí molt emprat actualment (1900-10). El 1875 descriví una ‘‘força etèria’’
desconeguda i el 1883 patentà la vàlvula termoiònica, que es fonamenta en l’emissió d’electrons
produïda pels metalls incandescents, fenomen anomenat efecte Edison. El 1927 fou nomenat membre
de l’acadèmia nacional de ciències nord-americana.
Biografia extreta de la Gran Enciclopèdia Catalana – versió digital 1.0
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SOBRE EL PLA D’ENERGIES
RENOVABLES 2005-2010.
l passat dia 26 d’agost de
2005 es va aprovar pel
Consell de Ministres, a
Madrid, el nou Pla d’Energies
Renovables 2005-2010, que substitueix l’antic “Plan de Fomento de
las Energias Renovables 20002010” que havia tingut uns resultats insuficients, segons el balanç
realitzat per l’IDAE, ja que a finals
de 2004 només havia complert el
28,4% de l’increment global previst de fonts d’energies renovables
en tot el sistema energètic.

E

Amb aquest nou Pla es replanteja que
un 12% del consum d’energia primà-

ria,
l’any
2010,
provindrà
d’instal·lacions d’energies renovables.

només el 2,9 % serà d’ajuda pública.
La resta provindrà de finançaments
aliens i dels promotors.

dels 23.598 milions d’euros d’inversió previstos
pel nou Pla d’energies
renovables 2005-2010,
només el 2,9% seran ajudes públiques.

El nou Pla s’ha creat amb el propòsit
de reforçar els objectius prioritaris de
la política energètica del Govern, que
són: la garantia de la seguretat i qualitat del subministrament elèctric, el
respecte pel medi ambient, i la determinació de complir els compromisos
amb d’altres països (Protocol de
Kioto, etc) i la Unió Europea.

La inversió prevista en aquest nou Pla
per tot el període 2005-2010, és de
23.598 milions d’euros, dels quals

VALORACIONS SOBRE EL PLA
D’ENERGIES RENOVABLES 20052010
Segons l’Associació Solar de la
Indústria Tèrmica, aquest Pla continua essent només una declaració
d’intencions, com l’anterior, i amb
poca credibilitat, ja que no conté pas
totes les mesures necessàries per
provocar el canvi de ritme que es
necessita abans de posar en marxa el
funcionament i compliment del Codi
Tècnic de l’Edificació.
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El nou objectiu per a les instal·lacions
solars tèrmiques s’ha fixat en
4.900.000 m2 de captadors solars,
però els resultats obtinguts fins ara
són insuficients, doncs a finals de
l’any 2004, només s’havia arribat a
un 8% del objectiu.

aquest Pla d’energies
renovables continua
essent només una declaració de bones intencions,
manquen, a l’igual que
l’anterior, les mesures
necessàries per promoure
els canvis necessaris i
reals.

A partir de l’any 2008 el Nou Codi
Tècnic de l’Edificació ja estarà totalment operatiu, si és que arriba a
ésser publicat, com està previst,
abans del dia 4 de gener, i aquest CTE
preveu que s’instal·laran 2.500.000
m2, tot estimant que es construiran
450.000 habitatges l’any.
Segons recull el Pla d’Energies
Renovables, les mesures més urgents
per reactivar el sector de les energies
solars tèrmiques i aconseguir els
objectius són:
- Aprovar el CTE.
- Crear i respectar una Guia de
Disseny Solar i Programes de Càlcul

reconeguts per l’RITE.
- Introduir una desgravació de la
energia solar tèrmica a l’IRPF
- Realitzar fortes campanyes de difusió i formació dirigida als ciutadans.
- Recolzar les Ordenances Fiscals
dels Ajuntaments
- Formació especifica als tècnics
municipals.
- Introduir prescripcions tècniques al
RITE i al CTE.
- Intensificar la posta en marxa pràctica de les Ordenances Municipals.

Font: Associació Solar de la
Indústria Tèrmica

Cada cop és més comú a Europa situar
les turbines al mar, en aquest cas és el
sudoest de les costes daneses.
Font: www.sandia.org
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El cable resistent al foc Afumex
Firs (AS+) i les seves aplicacions
segons el Reglament Electrotècnic de
Baixa Tensió (REBT).
és enllà dels cables AS,
més coneguts com a “lliures d’halògens”, existeixen
els cables resistents al foc (AS+) que
ens garanteixen el servei en cas d’incendi (842 ºC durant 90 minuts) i que
són d’obligat ús per alimentar serveis
de seguretat no autònoms o serveis
amb fonts autònomes centralitzades
(ITC-BT 28).

M

L´Afumex Firs és un cable que ens
manté l’alimentació fins i tot en cas
d’incendi en:
> Sistemes contra incendis

> Ascensors
> Enllumenats d’emergència
>I

en general tot servei de seguretat
urgent i indispensable

Més enllà dels
cables AS (“lliures d’halògens”)
podem trobar el
cablatge resistent al foc (AS+).

Esquemes pràctics
A continuació mostrem dos esquemes sobre la utilització del cable
Afumex Firs, (resistent al foc). Amb
aquests dos exemples hem pretès
reflectir la major quantitat de serveis
de seguretat possibles: detectors,
polsadors, emergències, equips de
bombeig contra incendis, extractors
(segons NBE-CPI 96), alarmes o
ascensors; i tots ells, amb diferents
alternatives vers el subministrament
de seguretat (2a derivació i grup electrogen, i amb diferents alternatives
vers la central de detecció (convencional i analògica).

En aquestes instal·lacions s’utilitza
Afumex Firs, (que com ja hem
esmentat és un cable resistent a l’incendi segons UNE EN 50200) per a
tot servei de seguretat i alguna línea
anterior al quadre de baixa tensió atès
que es pretén que el servei hi sigui
garantit. En bona lògica la forma de
garantir el subministrament és posar
el cable des de la sortida del transformador de BT en el cas de tenir un
centre de transformació d’abonat
(veieu esquema centre comercial),
des de la caixa general de protecció
(CGP) en el cas de no disposar de
transformador propi, o bé des de el
grup electrogen (veieu esquema cine-
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ma) en el cas que la alimentació de
seguretat es faci sortint d’aquest
equipament.

dors, i conseqüentment són alimentats amb l’esmentat cable de color
taronja.

moderna i versàtil, tot realitzant un
anell en que se situen tots els detectors, polsadors, mòduls d’alarma…. I
que en cas d’incendi no indica la
zona, a diferència del tipus abans
vist; sinó que tan sols assenyala el
punt exacte d’aquest. Totes les centrals de detecció tenen una bateria
interna que els hi garanteix autonomia suficient. Per això s’alimenten
des del quadre general de BT amb
cable Afumex convencional representat pel color verd.
Els ascensors també son considerats
serveis de seguretat pel reglament. El
seu subministrament es realitza amb
cable resistent al foc igualment (veieu
esquema centre comercial).

Els extractors dels garatges, aparcaments i cuines industrials, i la seva
alimentació elèctrica, han de garantir
el seu funcionament durant 90
minuts a 400ºC segons la NBE-CPI
96 al seu article 18, i per això
emprem cable resistent al foc (veieu
esquema centre comercial).
Tanmateix els bombeigs elèctrics
també han de funcionar durant un
temps determinat pe tal d’alimentar
accessos d’incendi equipats, ruixa-

Al centre comercial hi ha una central
de detecció convencional. Aquest
tipus de central distingeix diferents
zones i té un circuit per a cada zona
alimentat a 24V en corrent continu.
Com es pot veure, trobem detectors a
la zona comercial, detectors a la zona
de pàrking, polsadors a la zona
comercial i polsadors a la zona de
pàrquing.
La central analògica (també a 24 V en
corrent continu) del cinema, és més

Les emergències no autònomes del
centre comercial hi són connectades
amb cable Afumex Firs a una bateria
que els hi garanteix el subministrament de la mateixa forma que succeeix amb l’abalisat de l’esquema del
cinema.
En aquest cas les emergències del
cine, en ésser autònomes, la seva alimentació es pot fer amb cable
Afumex convencional i per això hem
representat la canalització del cable
de color verd. >
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Per recordar….
És important recordar que els cables
Afumex Firs són cables de 0,6/1 kV
que duen la inscripció AS+ a la seva
coberta i que són sempre de color
taronja. Els seus materials d’aïllament i de coberta poden correspondre a diferents composicions (RZ1-K,
SZ1-K…). En tot cas el que s’exigeix és
la superació dels assajos de foc que
figuren a la fitxa tècnica que es mostra a continuació.

Liardo Recio
Product Manager
Mercado General & Industrias
Pirelli Cables y Sistemas

Fitxa tècnica:

Descripció:
o Conductor : coure nu classe 5 segons UNE 21022
o Aïllament: silicona (fins a 10 mm2, designació SZ1-K) o de XLPE (des de
16 mm2, designació RZ1-K)
o Coberta: mescla tipus Afumex lliure d’halògens (color taronja)

Característiques:
o Norma de disseny: UNE 21123-4
o Màxima temperatura al conductor: 90ºC en servei permanent i 250ºC en curtcircuit.
o Tensió nominal de servei: 0,6/1 kV
o Assaig de tensió en c.a.: 3500 V durant 5 minuts
o Assajos de foc:

Resistència al foc segons UNE EN 50200
o No propagació de la flama segons UNE EN 50265-2-1
o No propagació de l’incendi segons UNE EN 50266-2-4
o Densitat de fums (opacitat) segons UNE EN 50268
o Corrosivitat de gasos segons UNE EN 50267-2-3

UNE 21123 parts 4 o
5, apartat 3.4.6

Aplicacions:
o Serveis de seguretat no autònoms o serveis amb fonts autònomes centralitzades. Especialment dissenyat per seguir donant servei en condicions extremes
durant un incendi, (Enllumenats d’emergència, alarmes, detecció d’incendis,
equips de bombeig de sistemes contra incendis, extractors de fums, ascensors
en locals de publica concurrència, ….)
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LA IL·LUMINACIÓ AMB LES
DICROIQUES (II)
( A la darrera revista vam explicar la
tipologia i característiques a tenir en
compte del material necessari: el
portalàmpades, l’anell encastable, el
transformador i la bombeta, amb la
qual hi continuem )

4. Bombetes halògenes dicroiques.
Aquí tenim la gran problemàtica d’explicar-li al client per què ha de pagar
una bombeta a un preu d’entre 7 i
10€ quan ell ha vist una bombeta
similar, fins i tot de la mateixa marca
d’un fabricant reconegut, al supermercat per 1,50 o 2€.
Aquí hem d’exposar els tres factors
que augmenten la qualitat, i per tant,
el preu, de la bombeta:

a) Vida útil:

Mentre les bombetes
de marques desconegudes o de primeres marques però de gamma
baixa, tenen una vida que ronda les
2.000 hores de funcionament (funcionament continuat, cosa que significa que la seva llargada de vida baixarà en funció de les apagades i ence-

ses de la mateixa bombeta), les bombetes de gamma mitja-alta o alta, se
situen entre les 4.000 i les 6.000
hores d’ús.
Així doncs, amb un simple càlcul,
podem fer entendre al client que no

sempre la bombeta més barata és la
menys cara:
Suposem que una bombeta de
gamma baixa que ens ha costat uns
2€ tingui una vida d’1 any, l’electricista cobrarà un mínim de mitja >
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hora per a col·locar-la. Si el client té
sort i l’electricista no li cobra desplaçament ni la sortida de taller, aquesta
mitja hora li pot sortir entre 9 i 10€
aproximadament. Això ho sumem al
preu de la bombeta i tenim un total
de 11 o 12€ que li ha costat al client
una bombeta per un any. Tenint en
compte que a l’any següent s’ha de
repetir la operació, multipliquem per
dos i ens dóna entre 22 i 24€ gastats
en dos anys.
En canvi, la bombeta de gamma alta
que podem pagar a 8€, durarà com a
mínim el doble, suposant que siguin
només dos anys, i prenent els preus
de l’anterior electricista, tindrem que
en dos anys el client pagarà entre 17 i
18€, com veiem, al cap de dos anys,
el preu és inferior i guanyem en lluminositat, que és el proper punt a
tractar.

Els factors a tenir en
compte a banda del
preu, són la vida útil, la
lluminositat i la
tecnologia (qualitat del
vidre i del reflector)

tat, mesures d’entre 650 i 715 lux. Les
bombetes de gamma mitja-alta i alta,
van donar resultats entre els 950 i els
1175 lux.
Al cap de tres mesos, vam tornar a
mesurar la lluminositat, i les dades
es van distanciar encara més, de les
bombetes de gamma baixa, no n’hi
havia cap que superés els 320 lux,
cosa que ens indica que havien perdut un mínim del 50%. En canvi, de
les bombetes de gamma alta, no n’hi
havia cap que hagués perdut més de
20 lux, cosa que vol dir, que al cap de
tres mesos, com a mínim tripliquen
la lluminositat de les bombetes de
gamma baixa.
Als sis mesos vàrem realitzar la
darrera mesura, les bombetes de
gamma baixa se situaven entre els
150 i els 250 lux, mentre les bombetes de gamma alta seguien estant
entre els 900 i els 1100 lux, només
amb això ja podem assegurar que la
diferència de preu és sostenible.

b) Lluminositat: Aquí no partim de

c) Tecnologia: d’unes bombetes de

cap estudi científic, les dades que
donarem són les obtingudes en una
instal·lació de diferents marques i
classes de bombetes que s’han pres
amb un luxímetre a 1,8 metres de la
bombeta, més o menys el que seria la
llum que arriba a sobre una taula o
per veure el que duem a la mà.
Un cop instal·lades, les bombetes de
gamma baixa van donar com a resul-

gamma baixa a unes de gamma alta,
no tan sols varia el filament que dóna
més o menys llum, també hi trobem
d’altres elements:

- Qualitat del vidre: en bombetes de
gamma baixa el vidre s’engrogueix i
es deteriora, cosa que atura part de la
llum, i canvia el color d’aquesta llum

- Qualitat del reflector: en bombetes de gamma baixa no existeix
aquest reflector, simplement hi ha
una capa de pintura platejada sobre
el vidre, pintura que va desapareixent
amb el pas del temps, cosa que fa
que no només no reflecteixi la llum,
sinó que a més la deixi passar cap
amunt, on es perd. Això també provoca que la bombeta desprengui
molta escalfor a la seva part posterior, arribant a cremar la pols que circula pel fals sostre i que provoca allò
tan lleig com veure els anells encastats envoltats de brutícia negre. En
canvi, el reflector en bombetes de
gamma alta són d’alumini o de materials de gran qualitat, cosa que evita
tant el pas de l’escalfor com la pèrdua de la lluminositat.
A part d’això, la tecnologia avança
poc a poc, i actualment ja trobem
bombetes que consumeixen 45W oferint una lluminositat equiparable a
les bombetes de 50W de gamma alta.
Amb això es consumeix menys i solucionem el problema dels transformadors elèctrics, això sí, com sempre,
pagant més.

Lluís Batlle i López
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www.gencat.net/treballiindustria/
industria_energia
Pàgina web d’indústria on trobarem diversa informació
referent a carnets, centres homologats, requisits, dates
d’examen... També trobem els preus de l’energia elèctrica
així com diversa informació relativa a instal·lacions i subvencions sobre la formació dels treballadors. Cal tenir-la
present.

www.municat.net/mapes/carrers/
mapa_carrers.htm
Pàgina web molt útil a l’hora de fer els plànols de situació
de les memòries tècniques, ja que ofereix una base extensa de plànols de carrers de moltes poblacions en format pdf. Tota una eina per desplaçar-nos per aquells municipis que no
coneixem del tot.
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38_DIGUES LA TEVA

Espai de participació pels associats.
Per participar en aquesta secció, feu-nos arribar els vostres sugeriments per carta, fax o correu electrònic, on ens
indiqueu el text com voleu que surti publicat (anunci de compra o venda, suggeriments...), el vostre nom, mòbil i
correu-e. Si esteu interessats en algun text, només cal que us identifiqueu a l’Adicae i ens dieu la referència perquè
us passem les dades.

ADICAE
C. Borrassà, 39 - 1r
17600 Figueres
Fax: 972 513 703
associacio_adicae@yahoo.es

