
QUADRE DE MATERIALS 

     

Nº CODI DESIGNACIÓ QUANTITAT 

1 mt08tan010be Tub d'acer negre, amb soldadura longitudinal per resistència elèctrica, 
de 1/2" DN 15 mm de diàmetre, segons UNE-EN 10255, amb el preu 
incrementat el 20% en concepte d'accessoris i peces especials. 

2,00 m  

2 mt08tan010de Tub d'acer negre, amb soldadura longitudinal per resistència elèctrica, 
de 1" DN 25 mm de diàmetre, segons UNE-EN 10255, amb el preu 
incrementat el 20% en concepte d'accessoris i peces especials. 

6,00 m  

3 mt08tan010ee Tub d'acer negre, amb soldadura longitudinal per resistència elèctrica, 
de 1 1/4" DN 32 mm de diàmetre, segons UNE-EN 10255, amb el preu 
incrementat el 20% en concepte d'accessoris i peces especials. 

125,53 m  

4 mt08tan010fe Tub d'acer negre, amb soldadura longitudinal per resistència elèctrica, 
de 1 1/2" DN 40 mm de diàmetre, segons UNE-EN 10255, amb el preu 
incrementat el 20% en concepte d'accessoris i peces especials. 

13,04 m  

5 mt08tan010ge Tub d'acer negre, amb soldadura longitudinal per resistència elèctrica, 
de 2" DN 50 mm de diàmetre, segons UNE-EN 10255, amb el preu 
incrementat el 20% en concepte d'accessoris i peces especials. 

20,11 m  

6 mt08tan010he Tub d'acer negre, amb soldadura longitudinal per resistència elèctrica, 
de 2 1/2" DN 63 mm de diàmetre, segons UNE-EN 10255, amb el preu 
incrementat el 20% en concepte d'accessoris i peces especials. 

36,44 m  

7 mt08tan330b Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades 
d'acer, de 1/2" DN 15 mm. 

2,00 Ut  

8 mt08tan330d Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades 
d'acer, de 1" DN 25 mm. 

6,00 Ut  

9 mt08tan330e Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades 
d'acer, de 1 1/4" DN 32 mm. 

125,53 Ut  

10 mt08tan330f Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades 
d'acer, de 1 1/2" DN 40 mm. 

13,04 Ut  

11 mt08tan330g Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades 
d'acer, de 2" DN 50 mm. 

20,11 Ut  

12 mt08tan330h Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades 
d'acer, de 2 1/2" DN 63 mm. 

36,44 Ut  

13 mt16lki020jca Manta de llana mineral natural (LMN), revestida per una de les seves 
cares amb alumini reforçat, subministrada en rotllos, Climarollo (TI 312 
RA) "KNAUF INSULATION", de 50 mm d'espessor, segons UNE-EN 
13162, resistència tèrmica 1,25 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,04 
W/(mK), Euroclasse A2 - s1,d0 de reacció al foc, amb codi de designació 
MW-EN 13162-T2-Z15, d'aplicació com aïllant tèrmic i acústic a col·locar 
per l'exterior de conductes metàl·lics de distribució d'aire. 

192,37 m²  

14 mt17coe055di Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, a força de cautxú sintètic flexible, 
d'estructura cel·lular tancada, amb un elevat factor de resistència a la 
difusió del vapor d'aigua, de 23,0 mm de diàmetre interior i 25,0 mm de 
gruix. 

2,00 m  

15 mt17coe080db Camisa aïlant cilíndrica modelada de llana de vidre, oberta 
longitudinalment per la generatriu, de 42,0 mm de diàmetre interior i 
40,0 mm de gruix. 

125,53 m  

16 mt17coe080ec Camisa aïlant cilíndrica modelada de llana de vidre, oberta 
longitudinalment per la generatriu, de 48,0 mm de diàmetre interior i 
50,0 mm de gruix. 

13,04 m  

17 mt17coe080fc Camisa aïlant cilíndrica modelada de llana de vidre, oberta 
longitudinalment per la generatriu, de 60,0 mm de diàmetre interior i 
50,0 mm de gruix. 

20,11 m  

18 mt17coe080gc Camisa aïlant cilíndrica modelada de llana de vidre, oberta 
longitudinalment per la generatriu, de 76,0 mm de diàmetre interior i 
50,0 mm de gruix. 

36,44 m  

19 mt17coe110 Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica. 0,05 l  

20 mt17coe120 Emulsió asfàltica per a protecció de camises aïllants de llana de vidre, 
segons UNE 104231. 

225,64 kg  

21 mt17coe130a Pintura protectora de polietilè clorosulfonat, de color blanc, per a 
aïllament en exteriors. 

18,78 kg  



22 mt27pfi030 Imprimació antioxidant amb poliuretà. 4,10 kg  

23 mt35aia090ma Tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de color negre, de 16 
mm de diàmetre nominal, per a canalització fixa en superfície. 
Resistència a la compressió 1250 N, resistència al impacte 2 joules, 
temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP 547 
segons UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la 
flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. Fins i tot p/p 
d'abraçadores, elements de subjecció i accessoris (corbes, maneguets, 
tes, colzes i corbes flexibles). 

3,00 m  

24 mt35cun040aa Cable unipolar H07V-K amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) 
de 1,5 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V), sent la seva tensió 
assignada de 450/750 V. Segons UNE 21031-3. 

6,00 m  

25 mt37cic020a Comptador d'aigua freda, per roscar, de 1/2" de diàmetre. 1,00 Ut  

26 mt37sgl020d Purgador automàtic d'aire amb boia i rosca de 1/2" de diàmetre, cos i 
tapa de llautó, per a una pressió màxima de treball de 6 bar i una 
temperatura màxima de 110°C. 

2,00 Ut  

27 mt37sve010b Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1/2". 2,00 Ut  

28 mt37sve010c Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 3/4". 14,00 Ut  

29 mt37sve010d Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1". 3,00 Ut  

30 mt37svr010a Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 1/2". 1,00 Ut  

31 mt37www050g Maneguet antivibració, de goma, amb rosca de 2", per a una pressió 
màxima de treball de 10 bar. 

2,00 Ut  

32 mt37www060b Filtre retenidor de residus de llautó, amb tamis d'acer inoxidable amb 
perforacions de 0,4 mm de diàmetre, amb rosca de 1/2", per a una 
pressió màxima de treball de 16 bar i una temperatura màxima de 
110°C. 

1,00 Ut  

33 mt37www060h Filtre retenidor de residus de llautó, amb tamis d'acer inoxidable amb 
perforacions de 0,5 mm de diàmetre, amb rosca de 2", per a una pressió 
màxima de treball de 16 bar i una temperatura màxima de 110°C. 

1,00 Ut  

34 mt38www012 Material auxiliar per a instal·lacions de calefacció i A.C.S. 0,10 Ut  

35 mt42bch010uwc Bomba de calor reversible, aire-aigua, model EWXBZ 2002 "HITECSA", 
potència frigorífica nominal de 50 kW (temperatura d'entrada de l'aire: 
35°C; temperatura de sortida de l'aigua: 7°C, salt tèrmic: 5°C), potència 
calorífica nominal de 53 kW (temperatura humida d'entrada de l'aire: 
7°C; temperatura de sortida de l'aigua: 45°C, salt tèrmic: 5°C), amb 
grup hidràulic (vas d'expansió de 10 l, pressió nominal disponible de 
82,4 kPa) i dipòsit d'inèrcia de 350 l, cabal d'aigua nominal de 8,6 m³/h, 
cabal d'aire nominal de 21996 m³/h, i potència sonora de 77,5 dBA; 
amb presostat diferencial de cabal, manòmetres, vàlvula de seguretat i 
purgador automàtic d'aire. 

1,00 Ut  

36 mt42cnt010a Controlador de planta (BC), "HIDROFIVE", amb capacitat de gestionar 
fins a 60 fancoils via bus de comunicacions configurable per a 2 tubs 
només fred o només calor, 2 tubs fred i calor amb o sense suport de 
resistències elèctriques i 4 tubs. 

1,00 Ut  

37 mt42cnt020a Adaptador de refrigeradora (relé + bornes), "HIDROFIVE". 1,00 Ut  

38 mt42cnt030a Transformador per a controlador de planta, "HIDROFIVE". 1,00 Ut  

39 mt42cnt040a Interfície home-màquina (HMI), ACX84.910 "HIDROFIVE", per a 
visualització i configuració, amb pantalla LCD il·luminada, amb 8 línies 
de text en multillenguatge (inclòs castellà). 

1,00 Ut  

40 mt42cnt050a Sonda de temperatura exterior per a controlador de planta, 
"HIDROFIVE". 

1,00 Ut  

41 mt42cnt060a Caixa de PVC per a controlador de planta, de 380x300x120 mm, 
"HIDROFIVE". 

1,00 Ut  

42 mt42cnt080a Targeta de comunicació OPC, "HIDROFIVE", per a integració en BMS / 
Telegestió: comunicació bidireccional, OPC/Web server protocol TPC/IP 
via ethernet. 

1,00 Ut  

43 mt42cnt090a Controlador de fancoil (FCC), "HIDROFIVE", configurat com esclau, amb 
acció proporcional sobre vàlvula i gestió automàtica de fins a 3 velocitats 
de ventilació, entrada digital amb funció configurable des de controlador 
central del sistema. 

6,00 Ut  



44 mt42cnt090f Controlador de fancoil (FCC), "HIDROFIVE", configurat com mestre, amb 
acció proporcional sobre vàlvula i gestió automàtica de fins a 3 velocitats 
de ventilació, entrada digital amb funció configurable des de controlador 
central del sistema. 

1,00 Ut  

45 mt42cnt100a Termòstat ambient (RU) multifuncional, ACC88.401 "HIDROFIVE", amb 
sonda de temperatura incorporada i display digital per a ajustament i 
visualització de temperatura, mode de funcionament i velocitat de 
ventilació. 

1,00 Ut  

46 mt42cnt110f Sonda de temperatura d'impulsió, "HIDROFIVE". 1,00 Ut  

47 mt42cnt120a Cable de bus de comunicacions d'un parell, de 1 mm² de secció, trenat 
de 5 voltes per metre. 

98,00 m  

48 mt42con020 Cinta autoadhesiva d'alumini de 50 microns d'espessor i 65 mm d'ample 
a base de resines acríliques, pel sellejat i fixació de l'aïllament. 

262,32 m  

49 mt42con205g Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer inoxidable, de 225 
mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m. 

0,78 m  

50 mt42con205k Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer inoxidable, de 355 
mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, amb reforços, subministrat en trams 
de 3 o 5 m. 

55,23 m  

51 mt42con205l Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer inoxidable, de 400 
mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, amb reforços, subministrat en trams 
de 3 o 5 m. 

3,34 m  

52 mt42con205m Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer inoxidable, de 450 
mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, amb reforços, subministrat en trams 
de 3 o 5 m. 

57,49 m  

53 mt42con205n Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer inoxidable, de 500 
mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, amb reforços, subministrat en trams 
de 3 o 5 m. 

13,17 m  

54 mt42con205o Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer inoxidable, de 560 
mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, amb reforços, subministrat en trams 
de 3 o 5 m. 

7,21 m  

55 mt42con205p Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer inoxidable, de 600 
mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, amb reforços, subministrat en trams 
de 3 o 5 m. 

1,25 m  

56 mt42con500i Brida de 225 mm de diàmetre i suport de sostre amb barnilla per a 
fixació de conductes circulars d'aire en instal·lacions de ventilació i 
climatització. 

0,08 Ut  

57 mt42con500n Brida de 355 mm de diàmetre i suport de sostre amb barnilla per a 
fixació de conductes circulars d'aire en instal·lacions de ventilació i 
climatització. 

9,36 Ut  

58 mt42con500o Brida de 400 mm de diàmetre i suport de sostre amb barnilla per a 
fixació de conductes circulars d'aire en instal·lacions de ventilació i 
climatització. 

0,64 Ut  

59 mt42con500p Brida de 450 mm de diàmetre i suport de sostre amb barnilla per a 
fixació de conductes circulars d'aire en instal·lacions de ventilació i 
climatització. 

12,32 Ut  

60 mt42con500q Brida de 500 mm de diàmetre i suport de sostre amb barnilla per a 
fixació de conductes circulars d'aire en instal·lacions de ventilació i 
climatització. 

3,14 Ut  

61 mt42con500r Brida de 560 mm de diàmetre i suport de sostre amb barnilla per a 
fixació de conductes circulars d'aire en instal·lacions de ventilació i 
climatització. 

1,92 Ut  

62 mt42con500s Brida de 600 mm de diàmetre i suport de sostre amb barnilla per a 
fixació de conductes circulars d'aire en instal·lacions de ventilació i 
climatització. 

0,36 Ut  

63 mt42fth020f Fancoil de sostre d'alta pressió, model BSW 20 "HITECSA", sistema de 
dos tubs, potència frigorífica total nominal de 7,05 kW (temperatura 
humida d'entrada de l'aire: 19°C; temperatura d'entrada de l'aigua: 7°C, 
salt tèrmic: 5°C), potència calorífica nominal de 8,51 kW (temperatura 
d'entrada de l'aire: 20°C; temperatura d'entrada de l'aigua: 50°C), de 3 
velocitats, cabal d'aigua nominal de 1,215 m³/h, cabal d'aire nominal de 
1423 m³/h i potència sonora nominal de 69 dBA. 

7,00 Ut  



64 mt42trx105jA Reixeta de retorn, de xapa perfilada d'acer galvanitzat, amb lamel·les 
horitzontals regulables individualment, de 525x325 mm, TR-
A/525x325/A1/0/S7 "TROX", fixació mitjançant cargols vistos (amb marc 
de muntatge de xapa d'acer galvanitzat). 

15,00 Ut  

65 mt42trx235oh Difusor circular d'alumini, amb placa frontal 598x598 mm, ADLR-Q-
C/8/0/0/0/RAL 9010 "TROX", pintat en color RAL 9010, amb comportes 
de regulació de cabal ajustables des de la part frontal. 

37,00 Ut  

66 mt42vsi010id Vàlvula de tres vies amb bypass (4 vies), model VMP47.15-2,5 
"HIDROFIVE", amb actuador STP71HDF; inclús connexions. 

7,00 Ut  

67 mt42www050 Termòmetre bimetàl·lic, diàmetre d'esfera de 100 mm, amb presa 
vertical, amb beina de 1/2", escala de temperatura de 0 a 120°C. 

2,00 Ut  

     
 


