ANNEX 1:
FITXES D’ESPECIFICACIONS
TÈCNIQUES D’ELEMENTS
D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES
D’AIGUA POTABLE

1

COMPTADOR MECÀNIC D’AIGUA FREDA
(VELOCITAT, Classe B)

05/02/2002

ELEMENT

DATA

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Reglamentació oficial

- Directiva Comunitat Econòmica Europea CEE 75/33
- Real decret 11 setembre 1985, número 1616/85 (Presidència). Metrologia.
Control de l’Estat.
- Real Decret 10 juny 1988, núm. 597/1988 (Ministeri d’Obres Públiques i
Urbanisme) Metrologia. Regula el Control Metrològic CEE.
- Aprovació de model i verificació primitiva: Ordre 28 desembre de 1988 del
Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. Comptadors d’aigua. Regula els d’aigua
freda (BOE 6 març 1989, núm. 55)

Normativa tècnica de
referència

- Norma ISO 4064-1

Tipologia

Velocitat, raig únic (DN<=15 mm) o raig múltiple (DN>=15 mm)

Classe metrológica

B

Posició

Horitzontal

Pressió nominal

16 bar

Temperatura de l’aigua Entre 0° y 30°C
Calibres (mm)

13

20

25

30

40

50

Cabal nominal (m3/h)

1,5

2,5

3,5

6,0

10

15

Tipus d’unió

Marcat

Unió roscada

Unió amb
brides

Obligatòriament: nom del fabricant, classe metrológica, cabal nominal (m3/h), any
de fabricació, número de sèrie del comptador, una o dos fletxes que indiquin el
sentit de flux, signe de aprovació del model, pressió màxima de servei, la lletra V o
H que indiqui si el comptador funciona correctament en posició vertical (V) o
horitzontal (H). Las marques de verificació se disposaran sobre una part visible del
comptador (Annex IV de la Ordre 28 de desembre de 1988).
MATERIALS

El comptador es fabricarà amb materials que tinguin una resistència y una estabilitat adequades a l’ús al que
se destinin; amb materials que resisteixin las corrosions internes y externes normals, protegint-se, en cas de
necessitat, mitjançant l’aplicació de tractaments superficials adequats. Tots els materials en contacte amb
l’aigua seran aptes per a ús alimentari. Las variacions de temperatura de l’aigua, que es produeixin dins del
rang de las temperatures de treball, no hauran d’alterar els materials que s’utilitzin en la seva fabricació.
(Annex III de la Ordre 28 de desembre de 1988)
REQUERIMENTS ADDICIONALS
-

Totalitzador orientable en totes las posicions
Estanc a l’aigua i a l’aire e insensible a l’entelat
Lectura numèrica
Transmissió magnètica, protegida contra l’acció de camps magnètics externs
Els comptadors de diàmetres ≤ 40 mm hauran de portar incorporat un filtre a l’entrada
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2

COMPTADOR MECÀNIC D’AIGUA FREDA
(VELOCITAT, Classe C)

05/02/2002

ELEMENT

DATA

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Reglamentació oficial

- Directiva Comunitat Econòmica Europea CEE 75/33
- Real decret 11 setembre 1985, número 1616/85 (Presidència). Metrologia.
Control de l’Estat.
- Real Decret 10 juny 1988, núm. 597/1988 (Ministeri d’Obres Públiques i
Urbanisme) Metrologia. Regula el Control Metrològic CEE.
- Aprovació de model i verificació primitiva: Ordre 28 desembre de 1988 del
Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. Comptadors d’aigua. Regula els d’aigua
freda (BOE 6 març 1989, núm. 55)

Normativa tècnica de
referència

- Norma ISO 4064-1

Tipologia

Velocitat, raig únic

Classe metrológica

C

Posició

Horitzontal

Pressió nominal

16 bar

Temperatura de l’aigua Entre 0° y 30°C
Calibres (mm)

15

20

25

30

40

50

65

80

100

Cabal nominal (m3/h)

1,5

2,5

3,5

6,0

10

15

20

30

50

Tipus d’unió

Marcat

Unió roscada

Unió amb brides

Obligatòriament: nom del fabricant, classe metrológica, cabal nominal (m3/h), any
de fabricació, número de sèrie del comptador, una o dos fletxes que indiquin el
sentit de flux, signe de aprovació del model, pressió màxima de servei, la lletra V o
H que indiqui si el comptador funciona correctament en posició vertical (V) o
horitzontal (H). Las marques de verificació se disposaran sobre una part visible del
comptador (Annex IV de la Ordre 28 de desembre de 1988).
MATERIALS

El comptador es fabricarà amb materials que tinguin una resistència y una estabilitat adequades a l’ús al que
se destinin; amb materials que resisteixin las corrosions internes y externes normals, protegint-se, en cas de
necessitat, mitjançant l’aplicació de tractaments superficials adequats. Tots els materials en contacte amb
l’aigua seran aptes per a ús alimentari. Las variacions de temperatura de l’aigua, que es produeixin dins del
rang de las temperatures de treball, no hauran d’alterar els materials que s’utilitzin en la seva fabricació.
(Annex III de la Ordre 28 de desembre de 1988)
REQUERIMENTS ADDICIONALS
-

Totalitzador orientable en totes las posicions
Estanc a l’aigua i a l’aire e insensible a l’entelat
Lectura numèrica
Transmissió magnètica, protegida contra l’acció de camps magnètics externs
Els comptadors de diàmetres ≤ 40 mm hauran de portar incorporat un filtre a l’entrada
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D’AIGUA POTABLE
ELEMENT

TUB DE POLIETILÈ

DATA

3
05/02/2002

CARACTERÍSTIQUES GENERALS
Característiques de la
resina i del tub

PE 32 (baixa densitat) segons UNE 53131
PE 100 (alta densitat) segons UNE 53965-1 EX y UNE 53966 EX
PE 32: 10 bar

Pressió nominal (PN)

Dimensions i
toleràncies

PE 100: 10 bar (SDR=17, S=8)
16 bar (SDR=11, S=5)
PE 32: segons UNE 53131
PE 100: segons UNE 53966 EX
PE 32: Negre

Color
PE 100: Negre amb bandes blaves longitudinals
Dimensions i número
de bandes

DN<=63 mm: mínim 3 bandes
63<DN<=250 mm: mínim 4 bandes
PE 32: Segons UNE 53131

Marcat
PE 100: Segons UNE 53966 EX
PE 32: Per 25<=DN<=40 mm, en rotllos de 100 m
Per DN=50 mm, en rotllos de 50 ó 100 m
Per DN>50 mm s’utilitza el PE 100
Format

PE 100: Per 25<=DN<=50 mm, en rotllos de 100 m
Per DN=50 mm, en rotllos de 50 ó 100 m
Per 63<=DN<=75 mm, en rotllos de 50 ó 100 m o en barres de 6 m
Per 90<=DN<110 mm, en rotllos de 25 ó 50 m o en barres de 6 m
Per DN>=110 mm, en barres de 6 m
REQUERIMENTS ADDICIONALS

El tub es subministrarà amb taps de protecció en ambdós extrems.
A més del marcat especificat a la normativa, haurà de portat la inscripció "Apte ús alimentari" i/o el símbol
ASSAIGS
Totes les canonades aniran marcades amb la Marca de Qualitat AENOR per a certificar que han estat
sotmeses als controls i assaigs d’assegurament de qualitat especificades a las normes UNE 53131 per al PE
32 i en la UNE 53966 EX per al PE 100.
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES
D’AIGUA POTABLE
ELEMENT

COLLARÍ DE PRESA SENSE CÀRREGA
DATA
PER A CANONADA DE FOSA I
FIBROCIMENT
CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Pressió nominal

16 bar

Tipus de collarí

Capçal més banda, independents

4
05/02/2002

Diàmetre nominal de la
50 a 300 mm (gamma mínima)
canonada (DN)
Diàmetre nominal del
collarí (D)

Sortida roscada: DN ¾”, 1”, 1 ¼ ”, 1 ½”, 2”

Pas mínim fresa
El mateix que el diàmetre nominal del collarí
màquina de foradar (d)
Alçada cos de presa

Compatible amb la màquina de foradar a utilitzar

Marcat

El cos de presa ha de portar inscrita la marca, PN, DN i tipus de material; la banda
ha de portar el DN i el rang d’aplicació
MATERIALS (QUALITATS MÍNIMES)

Cos de presa

Fosa dúctil qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693)

Banda

Acer inoxidable AISI 304, amb banda protectora de cautxú

Connector per unió
Llautó
amb tub de PE
Revestiment del cos
Extern i intern amb resina epoxy, mínim 100 µm
de presa
Cargols

Acer inoxidable AISI 304 o acer amb recobriment DACROMET

Junta

Elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1)

ASSAIGS
Els assaigs a realitzar, per un laboratori acreditat, seran els següents:
-

Assaig d’estanqueïtat: P=2 PN durant 30 minuts.
Assaig d’agarrada del collarí: verificar que no existeix cap desplaçament del collarí sobre la canonada
aplicant un par de gir de 50 N·m en la part superior.
Assaig de corrosió: 240 h en cambra de boira salina segons UNE 112017
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES
D’AIGUA POTABLE
ELEMENT

COLLARÍ DE PRESA AMB CÀRREGA
DATA
PER A CANONADA DE FOSA I
FIBROCIMENT
CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Pressió nominal

16 bar

Tipus de collarí

Capçal més banda, independents

5
05/02/2002

Diàmetre nominal de la
50 a 300 mm (gamma mínima)
canonada (DN)
Diàmetre nominal del
Sortida roscada: DN ¾”, 1”, 1 ¼ ”, 1 ½”, 2”
collarí (D)
Pas mínim fresa
El mateix que el diàmetre nominal del collarí
màquina de foradar (d)
Obturació

Mitjançant espàtula o mitjalluna

Sistema de presa en
càrrega
Connector per unió
amb tub de PE

El cos de presa ha de portar incorporat un sistema que permeti la presa en
càrrega, aquest ha de quedar tapat un cop feta la presa.
Preferiblement, el cos de presa portarà un connector mecànic que permeti la unió
directa del tub de polietilè (escomesa)

Alçada cos de presa

Compatible amb la màquina de foradar a utilitzar
El cos de presa ha de portar inscrita la marca, PN, DN i tipus de material; la banda
ha de portar el DN i el rang d’aplicació
MATERIALS (QUALITATS MÍNIMES)

Marcat

Cos de presa

Fosa dúctil qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693)

Banda

Acer inoxidable AISI 304, amb banda protectora de cautxú

Connector per unió
amb tub de PE
Revestiment del cos
de presa

Llautó
Extern i intern amb resina epoxy, mínim 100 µm

Cargols

Acer inoxidable AISI 304 o acer amb recobriment DACROMET

Junta

Elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1)
ASSAIGS

Els assaigs a realitzar, per un laboratori acreditat, seran els següents:
-

Assaig d’estanqueïtat: P=2 PN durant 30 minuts.
Assaig d’agarrada del collarí: verificar que no existeix cap desplaçament del collarí sobre la canonada
aplicant un par de gir de 50 N·m en la part superior.
Assaig de corrosió: 240 h en cambra de boira salina segons UNE 112017
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6

COLLARÍ DE PRESA SENSE CÀRREGA
PER A CANONADA DE PE I PVC

05/02/2002

ELEMENT

DATA

CARACTERÍSTIQUES GENERALS
Pressió nominal

16 bar

Cos collarí

Tipus abraçadora, dos cossos en forma de mitja lluna, totalment desmuntables;
muntatge mitjançant 4 cargols com a mínim

Junta

Ha de cobrir com a mínim la superfície interior del cos superior

Diàmetre nominal de la
50 a 250 mm (gamma mínima)
canonada (DN)
Diàmetre nominal del
Sortida roscada: DN ¾”, 1”, 1 ¼ ”, 1 ½”, 2”
collarí (D)
Pas mínim fresa
El mateix que el diàmetre nominal del collarí
màquina de foradar (d)
El cos de presa ha de portar inscrita la marca, PN, DN i diàmetre de la rosca de
Marcat
sortida
MATERIALS (QUALITATS MÍNIMES)
Fosa dúctil qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693)

Cos

Revestiment del cos
Extern i intern amb resina epoxy, mínim 100 µm
de presa
Cargols

Acer inoxidable AISI 304 o acer amb recobriment DACROMET

Junta

Elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1)
ASSAIGS

Els assaigs a realitzar, per un laboratori acreditat, seran els següents:
-

Assaig d’estanqueïtat: P=2 PN durant 30 minuts.
Assaig d’agarrada del collarí: verificar que no existeix cap desplaçament del collarí sobre la canonada
aplicant un par de gir de 50 N·m en la part superior.
Assaig de corrosió: 240 h en cambra de boira salina segons UNE 112017
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7

COLLARÍ DE PRESA AMB CÀRREGA PER
A CANONADA DE PE I PVC

05/02/2002

ELEMENT

DATA

CARACTERÍSTIQUES GENERALS
Pressió nominal

16 bar

Cos collarí

Tipus abraçadora, dos cossos en forma de mitja lluna, totalment desmuntables;
muntatge mitjançant 4 cargols com a mínim

Junta

Ha de cobrir com a mínim la superfície interior del cos superior

Diàmetre nominal de la
50 a 250 mm (gamma mínima)
canonada (DN)
Diàmetre nominal del
collarí (D)

Sortida roscada: DN ¾”, 1”, 1 ¼ ”, 1 ½”, 2”

Pas mínim fresa
El mateix que el diàmetre nominal del collarí
màquina de foradar (d)
Sistema de presa en
càrrega

El cos de presa ha de portar incorporat un sistema que permeti la presa en
càrrega, aquest ha de quedar tapat un cop feta la presa

Marcat

El cos de presa ha de portar inscrita la marca, PN, DN i diàmetre de la rosca de
sortida
MATERIALS (QUALITATS MÍNIMES)
Fosa dúctil qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693)

Cos

Revestiment del cos
Extern i intern amb resina epoxy, mínim 100 µm
de presa
Cargols

Acer inoxidable AISI 304 o acer amb recobriment DACROMET

Junta

Elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1)

ASSAIGS
Els assaigs a realitzar, per un laboratori acreditat, seran els següents:
-

Assaig d’estanqueïtat: P=2 PN durant 30 minuts.
Assaig d’agarrada del collarí: verificar que no existeix cap desplaçament del collarí sobre la canonada
aplicant un par de gir de 50 N·m en la part superior.
Assaig de corrosió: 240 h en cambra de boira salina segons UNE 112017
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8

T DE DERIVACIÓ PER A CANONADES DE
FOSA , FIBROCIMENT, PVC I PE

05/02/2002

ELEMENT

DATA

CARACTERÍSTIQUES GENERALS
Característiques del
material

Fosa dúctil (nodular o esferoïdal) de característiques segons UNE-EN 545

Espessor de paret

Espessor mínim K=14 (UNE-EN 545)

Dimensions i
toleràncies

Segons norma UNE-EN 545

Revestiment exterior i
interior

Pintura bituminosa de manera que l’espessor mig de la capa no sigui inferior a 70
µm

Marcat

Segons norma UNE-EN 545

Tipus de brida

Orientable per DN ≤ 300 mm
Fixa u orientable DN > 300 mm

Pressió nominal
mínima de la brida

PN 16 bar

Forat de la brida

Segons UNE 1092-2 (ISO 2531)
Canonada de fosa dúctil:
- Amb brides amb junta d’elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1)
- Amb junta mecànica amb junta d’elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1) i
contrabrida mòbil foradada i subjecta amb pern d’ancoratge

Tipus d’unió

Canonada de fibrociment:
- Amb brides amb junta d’elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1)
Canonada de PVC o PE:
- Amb brides amb connexió a pressió o a pressió amb anell d’atapeïment amb
junta d’elastòmer EPDM o NBR (Veure fitxa 9)

Cargols

Acer inoxidable AISI 304 o acer amb recobriment DACROMET
ASSAIGS

Els assaigs especificats en la norma UNE-EN 545. El fabricant presentarà la documentació oficial que ho
acrediti.

T per unió amb brides

Unió amb junta mecànica
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9

ACCESSORIS DE FOSA PER A
CANONADA DE PVC I PE

05/02/2002

ELEMENT

DATA

CARACTERÍSTIQUES GENERALS
Pressió nominal

PN 16 bar

Tipus d’unió

Brida (dimensions i forats a PN 16 segons UNE-EN 1092-2) i connexió a pressió o
a pressió amb anell d’atapeïment, ambdós contratracció

Marcat

Ha de portar inscrit: marca, PN i DN canonada
MATERIALS (QUALITATS MÍNIMES)

Cos

Fosa dúctil qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693)

Revestiment

Extern i intern amb resina epoxy, mínim 100 µm

Cargols

Acer inoxidable AISI 304 o acer amb recobriment DACROMET

Anell d’atapeïment

Llautó o resina acetàlica

Junta

Elastòmer EPDM o NBR
ASSAIGS

Assaig de corrosió: 240 h en cambra de boira salina segons UNE 112017

Connexió a pressió

Connexió a pressió
amb anell d’atapeïment
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10

ACCESSORIS DE POLIETILÈ PER A
CANONADA DE PE

05/02/2002

ELEMENT

DATA

CARACTERÍSTIQUES GENERALS
Característiques de la
resina i del accessori

PE 100 (alta densitat) segons UNE 53965-1 EX i UNE 53966 EX

Pressió nominal

PN 16 bar

Dimensions i
toleràncies

Segons UNE 53966 EX

Color

Negre

Marcat

Tipus de resina

Brida

Material: acer RSt 37-2.
Foradada a PN 16 (segons ISO 7005-1)
REQUERIMENTS ADDICIONALS

Les peces seran injectades, no manipulades.
Les peces es subministraran de forma individualitzada en bosses de plàstic.
ASSAIGS
Els descrits a la norma UNE 53965-1 EX. El fabricant presentarà la documentació oficial que ho acrediti.
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11

T DE DERIVACIÓ ELECTROSOLDABLE
PER A CANONADES DE PE

05/02/2002

ELEMENT

DATA

CARACTERÍSTIQUES GENERALS
Característiques de la
resina i de la T

PE 100 (alta densitat) segons UNE 53965-1 EX i prEN 12201-3

Pressió nominal

PN 16 bar

Dimensions i
toleràncies

prEN 12201-3 (Compatible amb les dimensions del tubs segons UNE 53966 EX)

Marcat

Tipus de resina, PN, fabricant, DN, tensió del fusió, temps de fusió i de refredament
i codi de barres amb la informació necessària per a la fusió

Color

Negre

Tensió d’alimentació

Entre 8 i 48 Vac

Dimensions del
connector

Diàmetre 4 mm (Sistema Continental) o 4,7 mm (Sistema Americà o Anglès)

Brida

Material: acer RSt 37-2. Foradada a PN 16 (segons ISO 7005-1)
REQUERIMENTS ADDICIONALS

-

-

Les peces seran injectades, no manipulades, excepte les que portin incorporada la brida.
Les peces disposaran d’indicadors de soldadura correcta, en el seu defecte la màquina de soldar ha
de detectar l’error en la soldadura (resistència trencada).
La longitud de les Tes iguals o reduïdes, així com les reduccions tindran unes dimensions el més
aproximades possible als seus homòlegs en fosa dúctil i es subministraran, si així es requereix, amb
una brida ja muntada.
Les peces es subministraran de forma individualitzada en bosses de plàstic.
ASSAIGS

Els assaigs especificats en la norma UNE 53965-1 EX. El fabricant presentarà la documentació oficial que ho
acrediti.

Te electrosoldable

Maniguet electrosoldable
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12

VÀLVULA PER A COMPTADOR DE
DIÀMETRE ≤ 20 mm

05/02/2002

ELEMENT

DATA

CARACTERÍSTIQUES GENERALS
Pressió nominal

PN 16 bar

Diàmetre nominal

DN 13, 20 mm

Dimensions

Segons UNE 19804

Tipus d’obturador

Maniobra

Bola o assentament pla
Amb tancament tipus torpede, activat per pestell, guiat de tal manera que no sigui
permès el moviment lateral, amb junta de tancament tipus retén
Vàlvula d’entrada:
- Entrada: Accessori per a unió amb tub de polietilè
- Sortida: Rosca a esquerres més maniguet de doble rosca esquerra/dreta
de la mètrica corresponent al comptador o rosca boja
Vàlvula de sortida:
- Entrada: Rosca a esquerres més maniguet de doble rosca esquerra/dreta
de la mètrica corresponent al comptador o rosca boja
- Sortida: Accessori per a unió amb tub de polietilè
S’ha de mantenir el DN en tot el recorregut del aigua amb la vàlvula totalment
oberta
Manual, mitjançant papallona

Sentit de tancament

Horari

Marcat

Segons UNE 19804

Antiretorn

Tipus d’unió

Pas

MATERIALS (QUALITATS MÍNIMES)
Cos
Obturador
Eix de maniobra
Juntes d’estanqueïtat
Antiretorn
Cargols
Mecanisme
d’obturació
Antiretorn
Sistema antifrau
Element d’unió amb el
tub

Llautó
Vàlvula de bola: resina acetàlica, llautó o llautó amb recobriment de tefló
Vàlvula d’assentament pla: Elastòmer EPDM, NBR o SBR
Llautó
Elastòmer EPDM, NBR, SBR o PTFE
Material antioxidant, preferentment Nylon, Rilsan o Poliacetal. Molla d’acer
inoxidable
Acer amb recobriment DACROMET
REQUERIMENTS ADDICIONALS
Per a vàlvula d’assentament pla ha de permetre ser reemplaçat sense desmuntar
la vàlvula de la instal·lació
El dispositiu antiretorn anirà incorporat a la vàlvula de sortida
La vàlvula d’entrada ha de permetre instal·lar un sistema antifrau sense haver
d’interrompre l’alimentació general
Ha de complir les especificacions exigides als accessoris de llautó per a tub de
polietilè (Veure fitxa 14)
ASSAIGS

Els assaigs a realitzar tant a la vàlvula com al dispositiu antiretorn es faran en un laboratori acreditat i seran
els recollits a la norma UNE 19804.
A més es farà un assaig de corrosió. 240 h en cambra de boira salina segons UNE 112017

Vàlvula d’entrada

Vàlvula de sortida

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE
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VÀLVULA PER A COMPTADOR DE
DIÀMETRE 25 ≤ φ ≤ 40 mm

05/02/2002

ELEMENT

DATA

CARACTERÍSTIQUES GENERALS
Pressió nominal

PN 16 bar

Diàmetre nominal

DN 1”, 1 ¼“, 1 ½” i 2”

Extrems

Roscats: rosca 1”, 1 ¼“, 1 ½” i 2”

Tipus d’obturador

Assentament elàstic

Pas

Total amb el obturador obert

Marcat

Haurà de portar inscrit la marca, PN i DN

Retenció

Haurà d’instal·lar-se una vàlvula de retenció de llautó amb unions roscades

Cos i casquet

MATERIALS (QUALITATS MÍNIMES)
Fosa dúctil EN-GJS-400-18 (EN 1563) o GGG-400 (DIN 1693)

Revestiment

Interior i exterior d’epoxy mínim 200 µm

Obturador

CuZn39Pb3 (Ms-58) amb elastòmer vulcanitzat

Eix

Acer inoxidable St. 1,4121
Hexagonals enfonsats i protegits contra la corrosió mitjançant la junta plana del
casquet
Elastòmer EPDM, NBR, SBR o PTFE

Cargols
Juntes d’estanqueïtat

Cos

Comporta (Obturador)
Eix

REQUERIMENTS ADDICIONALS
- No s’admetran assentaments d’estanqueïtat afegits ni cap tipus de mecanització;
pas rectilini en la seva part inferior
- S’assegurarà el correcte moviment vertical de la comporta mitjançant un
sistema de guies laterals o per la mateixa geometria del cos, de tal manera que
s’evitin desplaçaments horitzontals
- Permetrà reemplaçar el mecanisme d’obertura/tancament sense desmuntar la
vàlvula de la instal·lació
- Presentarà estanqueïtat total
- Disposarà d’una base de recolzament
- Presentarà una allotjament per a la rosca de maniobra que impedirà els seu
moviment durant l’obertura/tancament
- En posició oberta no es produiran vibracions
- Estarà realitzat d’un única peça
- No podrà desplaçar-se durant la maniobra
ASSAIGS

Els assaigs a realitzar estan recollits a les normes UNE-EN 1074-1 i UNE-EN 1074-2. El fabricant presentarà
la documentació oficial que ho acrediti.
A més es farà un assaig de corrosió. 240 h en cambra de boira salina segons UNE 112017

Instal·lació horitzontal

Instal·lació vertical

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE
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VÀLVULA PER A COMPTADOR DE
DIÀMETRE ≥ 50 mm

05/02/2002

ELEMENT

DATA

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Pas

PN 16 bar
Amb brides de forat a PN 16 segons UNE-EN 1092-2 o equivalents (ISO 7005-2).
Distància entre brides segons UNE-EN 558-1 “Válvulas de compuerta. Embridado
serie básica 14 (corta)” o equivalents (ISO 5752, DIN 3202 Part 1 – Sèrie F4
Total amb el obturador obert

Marcat

Segons UNE-EN 19, o l’equivalent ISO 5209

Retenció

Haurà d’instal·lar-se una vàlvula de retenció de fosa amb unions amb brides

Pressió nominal
Extrems

MATERIALS (QUALITATS MÍNIMES)
Cos i tap

Fosa dúctil EN-GJS-400-15 (EN 1563) o GGG-400 (DIN 1693)

Revestiment

Interior i exterior d’epoxy mínim 200 µm
Fosa dúctil EN-GJS-400-15 (EN 1563) o GGG-400 (DIN 1693) revestida
enterament d’elastòmer EPDM, NBR o SBR (UNE-EN 681-1)

Comporta (obturador)
Eix de maniobra

Acer inoxidable (13% de Cr) AISI 420

Rosca de maniobra

Llautó o bronze

Juntes tòriques

Elastòmer EPDM, NBR o SBR (UNE-EN 681-1)

Cos

Comporta (Obturador)
Eix

REQUERIMENTS ADDICIONALS
- No s’admetran assentaments d’estanqueïtat afegits ni cap tipus de mecanització;
pas rectilini en la seva part inferior
- S’assegurarà el correcte moviment vertical de la comporta mitjançant un
sistema de guies laterals o per la mateixa geometria del cos, de tal manera que
s’evitin desplaçaments horitzontals
- Permetrà reemplaçar el mecanisme d’obertura/tancament sense desmuntar la
vàlvula de la instal·lació
- Presentarà estanqueïtat total
- Disposarà d’una base de recolzament
- Presentarà una allotjament per a la rosca de maniobra que impedirà els seu
moviment durant l’obertura/tancament
- En posició oberta no es produiran vibracions
- Estarà realitzat d’un única peça
- No podrà desplaçar-se durant la maniobra
ASSAIGS

Els assaigs a realitzar estan recollits a les normes UNE-EN 1074-1 i UNE-EN 1074-2. El fabricant presentarà
la documentació oficial que ho acrediti.
A més es farà un assaig de corrosió: 240 h en cambra de boira salina segons UNE 112017
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ACCESSORIS DE LLAUTÓ PER A
CANONADA DE POLIETILÈ

05/02/2002

ELEMENT

DATA

CARACTERÍSTIQUES GENERALS
Pressió nominal

PN 16 bar

Característiques de
l’accessori

Segons norma DIN 8076

Tipus d’unió

Connexió a pressió amb rosca d’atapeïment

Núm. de dents de
l’anell d’atapeïment

Mínim 3

Marcat

Ha de portar inscrit: marca, PN, DN canonada i tipus de llautó (CW617N o
CW602N)
MATERIALS (QUALITATS MÍNIMES)

Accessori

Tots els elements de l’accessori, excepte la junta, seran de llautó (EN 12165), de
composició CuZn40Pb2 o CuZn36Pb2As i fabricat mitjançant un procés d’estampat
en calent

Junta

Elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1)
ASSAIGS

Els assaigs a realitzar estan recollits a les normes UNE-EN 712, UNE-EN 713 i UNE-EN 715. El fabricant
presentarà la documentació oficial que ho acrediti.
A més es farà un assaig de corrosió. 240 h en cambra de boira salina segons UNE 112017
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BATERIA PER A COMPTADORS
DIVISIONARIS

05/02/2002

ELEMENT

DATA

BATERIA D’ACER INOXIDABLE
CARACTERÍTIQUES GENERALS
Tipologia i dimensions Segons UNE 19900 Part 0
Material

Acer inoxidable segons UNE 19900 Part 1, unions soldades

Tipus de brida

Orientable o fixa (perpendicular o paral·lela al col·lector de la bateria)

Recobriment

Segons norma UNE 19900 Part 1

Marcat

Segons norma UNE 19900 Part 0
REQUERIMENTS ADDICIONALS

-

La bateria ha de disposar de l’homologació corresponent emesa per un organisme acreditat
La bateria ha de tenir el menor nombre de soldadures possible
ASSAIGS

Assaig especificats en la norma UNE 19900 Part 0. El fabricant presentarà la documentació que ho acrediti.

BATERIA DE POLIPROPILÈ
CARACTERÍTIQUES GENERALS

Normativa

Les bateries de polipropilé compliran totes les especificacions actualment
establertes per Resolució amb data 7 de juny de 1988 per la que s’aproven les
normes bàsiques per a la instal·lació interior de subministre d’aigua i la instrucció
específica per a tubs de material plàstic per a sistemes de distribució d’aigua fins a
60ºC.

Tub

Segons DIN 8077 / 78

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE

ANNEX 2:
FITXES D’ESPECIFICACIONS
TÈCNIQUES PER A L'INSTAL·LACIÓ
D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER A LA INSTAL·LACIÓ
D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE

A1

ESCOMESES AMB COMPTADORS DE
DN ≤ 20 mm

05/02/2002

ELEMENT

DATA

INSTAL·LACIÓ A LA FAÇANA DE L’EDIFICI

Límit
propietat

Vàlvula entrada
comptador

Armari
comptador
Tub
d’alimentació

Arqueta vàlvula
registre
Vàlvula sortida
comptador amb
vàlvula de
retenció

Collarí
de presa
Vàlvula de
registre

ELEMENTS
-

Collarí de presa (Veure fitxes 4, 5, 6 i 7).
Tub de polietilè 1 ¼” ó 1 ½” segons diàmetre del comptador (entubat a la façana dins d’un tub 2
diàmetres superior) (Veure fitxa 3).
Vàlvula d’entrada al comptador de llautó amb unió roscada (Veure fitxa 12).
Comptador (Veure fitxes 1 i 2). Haurà de portar incorporat filtre.
Vàlvula de sortida del comptador de llautó amb unió roscada (Veure fitxa 12) amb sistema antiretorn
incorporat.
Accessoris de polietilè electrosoldable o accessoris de llautó amb unió roscada (Veure fitxes 11 i 15,
respectivament).
En alguns casos es podrà instal·lar una vàlvula de registre dins d’una arqueta d’obra a la vorera, fora
del límit de la propietat.
ALLOTJAMENT
S’instal·larà dins d’un armari de poliéster reforçat amb fibra de vidre amb
aïllament tèrmic total. Es col·locarà entre 50 i 80 cm de terra i la porta tindrà
unes dimensions de 30x45 cm. El tancament es farà amb clau segons
Companyia Subministradora.
La porta de l’armari haurà de portar un pictograma d’una aixeta i disposar d’un
espai reservat per a posar el nom de la Companyia Subministradora i/o
Ajuntament.
L’armari portarà integrades les vàlvules d’entrada i sortida del comptador.
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER A LA INSTAL·LACIÓ
D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE

A2

ESCOMESES AMB COMPTADORS DE
DN ≤ 20 mm

05/02/2002

ELEMENT

DATA

INSTAL·LACIÓ AL LÍMIT DE PARCEL·LA
ELEMENTS
-

Collarí de presa (Veure fitxes 4, 5, 6 i 7)
Tub de polietilè 1 ¼” ó 1 ½” segons diàmetre del comptador (Veure fitxa 3)
Vàlvula d’entrada al comptador de llautó amb unió roscada (Veure fitxa 12)
Comptador (Veure fitxes 1 i 2). Haurà de portar incorporat filtre.
Vàlvula de sortida del comptador de llautó amb unió roscada (Veure fitxa 12) amb sistema antiretorn
incorporat.
Accessoris de polietilè electrosoldable o accessoris de llautó amb unió roscada (Veure fitxes 11 i 15,
respectivament).
En alguns casos es podrà instal·lar una vàlvula de registre dins d’una arqueta d’obra a la vorera, fora
del límit de la propietat.
ALLOTJAMENT
S’instal·larà dins d’un armari de formigó prefabricat.
La porta serà de poliester reforçat amb fibra de vidre i aïllament tèrmic. Haurà
de portar un pictograma d’una aixeta i disposar d’un espai reservat per a posar
el nom de la Companyia Subministradora i/o Ajuntament. El tancament es farà
amb un pestell accionat mitjançant una clau segons Companyia
Subministradora.

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER A LA INSTAL·LACIÓ D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER A LA INSTAL·LACIÓ
D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE

A3

ESCOMESES AMB COMPTADORS DE
DN ≤ 20 mm

05/02/2002

ELEMENT

DATA

INSTAL·LACIÓ A TERRA DINS D’UNA ARQUETA

Límit
propietat

Arqueta
comptador

Collarí de
presa
Vàlvula
d’entrada al
comptador

Vàlvula de
sortida amb
vàlvula de
retenció

Tub
passamurs

ELEMENTS
-

Collarí de presa (Veure fitxes 4, 5, 6 i 7)
Tub de polietilè 1 ¼” ó 1 ½” segons diàmetre del comptador (Veure fitxa 3)
Vàlvula d’entrada al comptador de llautó amb unió roscada (Veure fitxa 12)
Comptador (Veure fitxes 1 i 2). Haurà de portar incorporat filtre.
Vàlvula de sortida del comptador de llautó amb unió roscada (Veure fitxa 12) amb sistema antiretorn
incorporat.
Accessoris de polietilè electrosoldable o accessoris de llautó amb unió roscada (Veure fitxes 11 i 15,
respectivament).
Tub passamurs. Es considera instal·lació interior i per tant, anirà a càrrec de l’abonat.
ALLOTJAMENT
S’instal·larà dins d’una arqueta de fosa de ferro.
L’arqueta portarà incorporada una vàlvula de tancament esfèric, de pas total,
abans del comptador i una vàlvula de retenció a la sortida del comptador. A
més, portarà els accessoris per la connexió del tub de polietilè en cada
extrem.
L’arqueta s’instal·larà fora de la zona de rodadura.
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER A LA INSTAL·LACIÓ
D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE

B1

ESCOMESES AMB COMPTADORS DE
25 ≤ DN ≤ 40 mm

05/02/2002

ELEMENT

DATA

INSTAL·LACIÓ A LA FAÇANA DE L’EDIFICI

Límit
propietat

Vàlvula entrada
comptador

Armari
comptador
Tub
d’alimentació

Arqueta vàlvula
registre
Vàlvula sortida
comptador amb
vàlvula de
retenció

Collarí
de presa
Vàlvula de
registre

ELEMENTS
-

Collarí de presa (Veure fitxes 4, 5, 6 i 7).
Tub de polietilè 1½ ” ó 2” segons diàmetre del comptador (entubat a la façana dins d’un tub 2
diàmetres superior) (Veure fitxa 3).
Vàlvula d’entrada al comptador de fosa dúctil amb unió roscada (Veure fitxa 13).
Comptador (Veure fitxes 1 i 2). Haurà de portar incorporat filtre.
Vàlvula de retenció de fosa dúctil amb unió roscada.
Vàlvula de sortida del comptador de fosa dúctil amb unió roscada (Veure fitxa 13 ).
Accessoris de polietilè electrosoldable o accessoris de llautó amb unió roscada (Veure fitxes 11 i 15,
respectivament).
En alguns casos es podrà instal·lar una vàlvula de registre dins d’una arqueta d’obra a la vorera, fora
del límit de la propietat.
ALLOTJAMENT

S’instal·larà dins d’un armari de obra. La porta serà de xapa d’acer i tindrà
unes dimensions de 50x60 cm. El tancament es farà amb clau segons
Companyia Subministradora.
La porta de l’armari haurà de portar un pictograma d’una aixeta i disposar d’un
espai reservat per a posar el nom de la Companyia Subministradora i/o
Ajuntament.
Es col·locarà entre 50 i 80 cm de terra.

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER A LA INSTAL·LACIÓ D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER A LA INSTAL·LACIÓ
D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE

B2

ESCOMESES AMB COMPTADORS DE
25 ≤ DN ≤ 40 mm

05/02/2002

ELEMENT

DATA

INSTAL·LACIÓ A TERRA DINS D’UNA ARQUETA

Límit
propietat

Arqueta
comptador

Collarí de
presa
Vàlvula
d’entrada al
comptador

Vàlvula de
sortida amb
vàlvula de
retenció

Tub
passamurs

ELEMENTS
-

Collarí de presa (Veure fitxes 4, 5, 6 i 7).
Tub de polietilè 1½ ” ó 2” segons diàmetre del comptador (Veure fitxa 3).
Vàlvula d’entrada al comptador de fosa dúctil amb unió roscada (Veure fitxa 13).
Comptador (Veure fitxes 1 i 2). Haurà de portar incorporat filtre.
Vàlvula de retenció de fosa dúctil amb unió roscada .
Vàlvula de sortida del comptador de fosa dúctil amb unió roscada (Veure fitxa 13).
Accessoris de polietilè electrosoldable o accessoris de llautó amb unió roscada (Veure fitxes 11 i 15,
respectivament).
Tub passamurs. Es considera instal·lació interior i per tant, anirà a càrrec de l’abonat.
ALLOTJAMENT
S’instal·larà dins d’una arqueta de fosa de ferro.
L’arqueta portarà incorporada una vàlvula de tancament esfèric, de pas total,
abans del comptador i una vàlvula de retenció a la sortida del comptador. A
més, portarà els accessoris per la connexió del tub de polietilè en cada
extrem.
L’arqueta s’instal·larà fora de la zona de rodadura.
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER A LA INSTAL·LACIÓ
D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE

C

ESCOMESES AMB COMPTADORS DE
DN ≥ 50 mm

05/02/2002

ELEMENT

DATA

INSTAL·LACIÓ A TERRA DINS D’UNA ARQUETA

ELEMENTS
-

T de derivació (Veure fitxes 8, 9, 10 i 11).
Tub de polietilè 75, 90, 110 ó 125 mm segons diàmetre del comptador (Veure fitxa 3).
Vàlvula d’entrada al comptador de fosa dúctil amb unió amb brides (Veure fitxa 14).
Carret de desmuntatge.
Filtre d’obertura superior.
Comptador (Veure fitxes 1 i 2).
Vàlvula de retenció de fosa dúctil amb unió amb brides.
Vàlvula de sortida del comptador de fosa dúctil amb unió amb brides (Veure fitxa 14).
Accessoris de fosa dúctil o polietilè electrosoldable (Veure fitxa 8, 9, 10 i 11).
ALLOTJAMENT

L’arqueta s’instal·larà fora de la zona de rodadura.
La tapa serà de fosa dúctil. El tancament es farà amb clau segons Companyia Subministradora.
Haurà de ser manipulable per una sola persona.
Es creuarà la façana de l’edifici amb un tub passamurs. Es considera instal·lació interior i per tant, anirà a
càrrec de l’abonat.
Es deixarà una zona més baixa on col·locar la bomba per al desguàs total de l’arqueta en cas d’inundació.
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER A LA INSTAL·LACIÓ
D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE

D

ESCOMESES AMB BATERIA DE
COMPTADORS

05/02/2002

ELEMENT

DATA

Vàlvula de sortida
del comptador
Comptador
amb vàlvula de
retenció

Vàlvula entrada
comptador

Límit propietat

Bateria
comptadors

Arqueta
vàlvula
registre

Vàlvula de retenció
Vàlvula de pas

Collarí de
presa

Vàlvula
de
registre

Tub
passamurs

Tub d’alimentació

ELEMENTS
-

-

Collarí de presa o T de derivació (Veure fitxes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11).
Bateria de comptadors d’acer inoxidable o polipropilé (Veure fitxa 16).
Tub de polietilè (Veure fitxa 3) i accessoris de llautó (Veure fitxa 15) o polietilè electrosoldable (Veure
fitxa 11) per bateries d’acer inoxidable de 2 ó 3 comptadors. Les vàlvules seran de fosa dúctil amb
unions roscades (Veure fitxa 13).
Tub de polipropilé i accessoris electrofusionables per bateries de 4, 6, 8 ó 10 comptadors. Les
vàlvules seran de fosa dúctil amb unions roscades (Veure fitxa 13).
Tub de polipropilé i accessoris electrofusionables per bateries de 12 ó mes comptadors. Les vàlvules
seran de fosa dúctil amb unió amb brides (Veure fitxa 14).
Vàlvula de registre dins d’una arqueta d’obra
Tub passamurs
Vàlvula de pas
Vàlvula de retenció
Comptadors amb vàlvula d’entrada i vàlvula de sortida (Veure fitxa 12)
ALLOTJAMENT

L’allotjament de la bateria ha de quedar situat a la planta baixa, en un lloc de fàcil accés i d’ús comú de
l’immoble. Haurà de quedar aïllat d’altres dependències que allotgin instal·lacions d’altres serveis.
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER A LA INSTAL·LACIÓ
D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE

E

ESCOMESES SENSE COMPTADOR PER
PRESA CONTRAINCENDIS INTERIORS

05/02/2002

ELEMENT

DATA

ELEMENTS
-

Collarí de presa o T de derivació (Veure fitxes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11)
Vàlvula de comporta (Veure fitxes 13 i 14)
Vàlvula de retenció
Derivació formada per collarí de presa, vàlvula de bola i manòmetre d’esfera amb un bany de
glicerina (el manòmetre ha d’estar dins de l’arqueta)
ALLOTJAMENT

S’instal·larà dins d’una arqueta d’obra de dimensions mínimes 40x40 cm i tapa de fosa dúctil
ALTRES CONSIDERACIONS
La capacitat i la pressió a l’escomesa sense comptador per a presa contraincendis serà la de la xarxa general
en aquell punt, quedant a càrrec del propietari de l’escomesa les instal·lacions necessàries per a tenir la
capacitat i pressió requerides per la normativa corresponent.
L’instal·lador haurà de presentar un certificat que acrediti que es compleix la Normativa bàsica Contraincendis
i un plànol de la xarxa interior contraincendis.
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