
29

ARTICLE TÈCNIC

THEKNOS 186 SETEMBRE DE 2014

El bany no ha de mante-
nir-se aliè a aquesta classe 
de dispositius, perquè ex-
cepte en els processos in-
dustrials, és on es produeix 
el consum més gran d’ai-
gua; per tant, els elements 
de control de consum po-
den donar lloc a un estalvi 
important d’aquest bé escàs 
que redunda en benefici de 
la factura.

SOLUCIONS dOMòTIQUES 
INTEGRAdES 
El grup Presto Ibérica ja va 
ser el pioner en l’ús de solu-
cions domòtiques integrades 
per a banys col·lectius arran 
del Reial decret 865/2003 
contra la legionel·la en les 
instal·lacions. Aquestes so-
lucions centralitzaven l’ús 
de les dutxes, lavabos, etc., 
mitjançant caixes progra-
mables de control, de ma-
nera que es podien establir 
diversos paràmetres de fun-
cionament i fer desinfecci-
ons periòdiques contra la 
legionel·la. D’aquesta mane-
ra se solucionaven els dos 
problemes principals a l’ho-
ra de fer una desinfecció tèr-

polsadors mecànics de dut-
xa com a sensors electrònics 
d’activació. L’esquema repre-
senta el segon cas (vegeu la 
figura 1).

Per apujar la temperatu-
ra del sistema, s’ha de dispo-
sar d’un sistema de control 

En una societat cada vegada més tecnològica, les tècniques constructives van incloent 
elements de la domòtica i de la gestió intel·ligent dels edificis en els procediments de 
construcció, fet que ha contribuït al desenvolupament tecnològic i als certificats ener-
gètics. Aquests elements de la domòtica i de la immòtica, normalment, són utilitzats per 
millorar l’eficiència energètica, la climatització, l’ús de les persianes, etc., però gairebé 
mai no s’hi recorre per millorar l’eficiència en l’ús de l’aigua.
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mica automàtica: l’elevació 
de la temperatura del siste-
ma i l’obertura de les aixe-
tes perquè surti l’aigua pels 
ruixadors durant un temps 
suficient que garanteixi la 
desinfecció. Aquests siste-
mes són possibles gràcies a 
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que permeti fer programa-
cions de funcionament i de 
temperatura, de manera que 
la desinfecció es faci en el 
moment establert i a la tem-
peratura necessària gràcies 
a la seva interconnexió amb 
una vàlvula electrònica que 
el gestiona.  

dIFERENTS 
TEMPERATURES d’ÚS
En aquest sistema es poden 
ajustar tres temperatures 
d’ús: normal, de desinfecció 
i d’estalvi d’energia. Aques-
ta última opció és molt in-
teressant des del punt de 
vista energètic, atès que  
es pot estalviar molta ener-
gia abaixant la tempera-
tura de l’anell en els mo-
ments en què no s’utilitza 
la instal·lació.

En la manera normal de 
funcionament, la vàlvula as-
segura la temperatura d’ús 
programada en el circuit de 
dutxes mitjançant una capsa 
programadora. Aquesta cap-
sa es connecta a la centraleta 
de control, que regula la uti-
lització de les dutxes quant 
al temps i la manera. Així, 
quan l’usuari va a la dutxa, 
activa el sensor de presèn-
cia, l’electrovàlvula s’obre i 
l’aigua raja pel ruixador a la 
temperatura de confort esta-

blerta i de la manera com ha 
estat programada.

Per la seva banda, el 
sistema d’estalvi d’energia 
permet d’abaixar la tempe-
ratura de l’anell, per la qual 
cosa es pot estalviar energia 
de calefacció en els elements 
en què la instal·lació no s’ha 
d’utilitzar. Per això, es fixa 
una altra temperatura a 
la capsa de control, amb la 
qual cosa la vàlvula abaixa 
automàticament la tempe-
ratura d’ús en el moment 
programat. Això és molt 
útil, per exemple, en polies-
portius, gimnasos i altres 
instal·lacions que tanquen 
durant la nit o els caps de  
setmana.

La desinfecció té lloc en 
el moment programat i a la 
temperatura programada. 
Per això, la capsa programa-
da de control dóna dues or-
dres: l’una a la vàlvula per-
què apugi la temperatura i 

l’altra a la centraleta de con-
trol perquè obri les dutxes 
durant el temps establert. La 
centraleta activa els detec-
tors volumètrics de presèn-
cia, de manera que si algú 
s’acosta al lloc que es desin-
fecta, el sistema es para. Una 
vegada feta la desinfecció, es 
fa un buidatge automàtic de 
l’anell mitjançant la vàlvula 
amb la finalitat d’abaixar la 
temperatura. En acabar el 
procés de desinfecció, el sis-
tema torna automàticament 
als seus paràmetres d’utilit-
zació normal.

Algunes de les empreses 
més importants del país, 
com Repsol o la Caixa, han 
confiat en aquesta classe 
de sistemes per a les seves 
instal·lacions.

PRESTO·RAdA OUTLOOK
El grup Presto Ibèrica fa 
un pas més i ofereix el sis-
tema Presto-Rada Outlo-
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les tasques  
de desinfecció
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ok. Aquest sistema encara 
és més senzill que l’ante-
rior, perquè no hi ha cap  
comandament programa-
dor, sinó que tots els parà-
metres de funcionament, de 
desinfecció, d’ús, etc., són 
implantats per mitjà d’un 
ordinador personal (vegeu 
la figura 2). La instal·lació 
és molt senzilla, perquè en 
una mateixa capsa hi ha 
la vàlvula mescladora i les 
electrovàlvules, que obren 
les aixetes de dutxa o lava-
bo quan detecten presència 
o són accionades en cas que 
s’utilitzi un sensor tàctil pi-
ezoelèctric. 

Com es veu a l’esquema 
(vegeu la figura 3), cada 
vàlvula serveix per a sis 
aplicacions (lavabos o dut-
xes), però es permeten com-
binacions, de manera que 
es pot gestionar un edifici 
sencer amb el mateix ordi-
nador. La gestió mitjançant 

l’ordinador, a més d’es-
tablir els paràmetres de 
funcionament, permet te-
nir un control més gran 
del consum d’aigua, així 
com facilitar el manteni-
ment, perquè el sistema 
indica si hi ha cap error. 
El software guarda totes 
les dades d’un any a fi 
que sigui possible d’eme-
tre informes durant 
aquest període.

A més d’establir el fun-
cionament i de progra-

mar desinfeccions periòdi-
ques contra la legionel·la, 
el sistema també controla 
la il·luminació i la venti-
lació de l’habitació on hi 
ha les aixetes, per la qual 
cosa també fa de sistema 
d’estalvi d’energia elèctri-
ca, atès que funciona no-
més quan és requerit.

El sistema Presto–Rada 
Outlook funciona amb 
sensors piezoelèctrics o 
d’infrarojos. En cas que 
s’utilitzi en lavabos, hi ha 
tres brocs murals de 150, 
190 i 225 mm de longi-
tud que porten integrat al  
mateix broc el sensor de 
funcionament. 

Aquest sistema està 
pensat especialment per a 
edificis d’oficines, hotels, 
instal·lacions esportives, 
col·legis, etc., i és el primer 
pas per dur el control do-
mòtic de les instal·lacions 
dels banys. n
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