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L’objectiu de l’equilibrat hidràulic és que la 
instal·lació sempre sigui capaç de disposar 
de la temperatura d’impulsió desitjada, 
tant si és un sistema de calefacció com 
de climatització. Permet subministrar el 
cabal necessari per aconseguir el confort 
ambiental adequat en cada estança. Crea 
una uniformitat de cabal de subministra-
ment en cada servei. Els usuaris obtenen 
el clima que paguen!

L’equilibrat crea una pèrdua de càrrega 
adequada en cada circuit, de manera que 
totes les unitats terminals puguin rebre el 
cabal de disseny quan ho necessitin. Les 
vàlvules d’equilibrat limiten el cabal en els 
circuits més afavorits i asseguren la dispo-
nibilitat instantània dels cabals de disseny 
en els circuits desfavorits.

Com a regla general, en un sistema de 
canonades, l’aigua tendeix a desplaçar-se 
en la direcció que troba menys resistència. 
A la pràctica, això significa que el flux 
circularà per les zones més properes a la 
bomba i que els usuaris més allunyats o 
crítics tindran un mal subministrament de 
cabal. Amb la qual cosa tindran un nivell 
de confort tèrmic insatisfactori.

Equilibrat hidràulic en instal·lacions sanitàries 
Estalvi energètic
El principal benefici d’un sistema equilibrat és 
aconseguir un bon confort tèrmic, ja que tots 
els usuaris reben l’energia necessària en totes 
les condicions. No hi ha un consum inneces-
sari d’energia.

L’estalvi energètic ve donat per la combinació 
de diversos efectes:
• En reduir la pressió disponible en els circuits 
més afavorits, tenim una regulació més preci-
sa i un control de la temperatura més ajustat.
• En reduir la pressió, també es redueix la 
velocitat del cabal d’aigua calenta i, per tant, 
les pèrdues de calor a la canonada.
• En augmentar la pressió disponible en els 
circuits més desfavorits desapareix la deman-
da d’una major temperatura a la sortida de la 
caldera.

La majoria dels problemes de sorolls a la 
instal·lació s’eviten en un sistema equilibrat. 
Els cabals molt alts prop de la bomba sovint 
obliguen les vàlvules termostàtiques a treballar 
amb una obertura molt reduïda, cosa que pro-
voca sorolls a la instal·lació per una caiguda 
brusca de la pressió. La manera de mesurar 
el cabal és la relació que existeix entre el flux 
a través d’un orifici i la pèrdua de pressió a 
través d’aquest orifici. La funció de la vàlvula 
d’equilibrat és proporcionar una regulació del 
cabal, de manera que es correspon amb el 
cabal de disseny. Bàsicament es necessita 

la capacitat d’ajustar el cabal de la vàlvula 
de manera que sigui capaç de determinar el 
cabal.

La manera de mesurar el cabal es la relació 
que existeix entre el flux que travessa un 
orifici i la pèrdua de pressió a través d’aquest 
orifici. L’equació bàsica en totes las vàlvules 
d’equilibrat està basada en la fórmula del 
cabal: Q  = Kv x √Δp 
Q = Cabal; 
Kv = Coeficient de la vàlvula;
Δp = Pressió diferencial

La equació del cabal, ens diu que el cabal 
es pot calcular si es coneix l’àrea de pas i 
la caiguda de pressió, a través del pas per 
la mateixa. Cada tub crea una fricció en el 
líquid que passa a través del mateix. Això es 
transforma en pèrdua de energia, i en pèrdua 
de pressió.

Tipus de vàlvules
Hi ha dos dissenys de vàlvules d’equilibrat: 
regulació de pas variable i de pas fix. La vàl-
vula de regulació de pas variable és la primera 
generació de vàlvules d’equilibrat, i encara és 
la més comunament utilitzada. La diferència 
de pressió es mesura a través del seient. El 
seient és l’òrgan que s’ha d’establir per modi-
ficar la configuració del valor d’ajust (Kv). Per 
tant, l’orifici entre les dues preses de pressió 
és variable. El mesurament dóna la pèrdua de 



  111

L’INFORMATIU
DEL CAATEEB 

NOVEMBRE 
2013

ESPAI 
EMPRESA 

INSTAL·LACIONS

pressió real a través de la vàlvula. Una vàlvula 
de control de pas variable assegura una molt 
bona estimació de la caiguda de pressió 
generada per la vàlvula, però no del cabal.

La vàlvula de regulació de pas fix s’obté amb 
la inserció de la tovera Venturi, que és un tub 
amb una reducció en la vàlvula de regulació. 
Tenim una vàlvula de pas fix que incorpora 
molts avantatges, un dels quals és la lectura 
directa del cabal. A la pràctica, això significa 
que l’equilibrat en la vàlvula és molt ràpid. 
L’orifici de Venturi fix proporciona un senyal 
10 vegades superior al normal d’un orifici 
tradicional.

Una vàlvula de control de pas fix assegura una 
molt bona estimació del cabal, no de la pèrdua 
de càrrega generada.

Una vàlvula estàtica es pot definir com una 
vàlvula en què el valor d’ajust (valor Kv) no 
serà modificat pels canvis en el circuit. Ja sigui 
per l’augment del cabal de la bomba o perquè 
les vàlvules termostàtiques d’una part de 
l’edifici es tanquin, el valor d’ajust no canvia.

D’altra banda, una vàlvula dinàmica es pot 
definir com una vàlvula en què el valor Kv és 
compensat per una membrana, per mantenir 
l’ajust constant (cabal, pressió diferencial o 
temperatura) i auto adaptar-se a les modifica-
cions del circuit.

Les característiques de les vàlvules d’equilibrat 
dinàmic són:
• Mesurament directe del flux
• Equilibrat automàtic
• Una posada en marxa simple
• Un perfecte control del flux
• Fàcil selecció de les vàlvula
• Instal·lació flexible
• Es pot muntar un actuador

Per realitzar la regulació, amb aquest tipus de 
vàlvules es redueixen de una forma considera-
ble el  temps de la posada en servei. Si en cap 
moment de la vida de la instal·lació es modi-
fica una vàlvula, la instal·lació s’autoregularà 
mantenint els valores preassignats. Las vàl-
vules de control del cabal (PICV) s’adapten 
especialment be a qualsevol circuit on es 
necessiti un caudal constant; fan-coils i unitats 
de tractament d’aire. Els actuadors a les vàl-
vules de las unitats terminals estan controlats 
per BMS o per termòstats (on/off o modulats).

La vàlvula d’equilibrat termostàtic, es una vàl-
vula multifuncional d’equilibrat tèrmic que te 
la seva utilitat en instal·lacions centralitzades 
de ACS, per garantir a tots els retorns de la 
xarxa de distribució, una temperatura prèvia-
ment assignada. Suprimeix els sobrecabals 
i efectua una millora de cabal a les sortides 
desfavorides. La vàlvula permet realitzar la 
neteja tèrmica contra la legionella.

Habitualment, les vàlvules d’equilibrat es 
col·loquen en els retorns, d’aquesta forma, 
si hi ha qualsevol interferència entre el 
subministrament i el retorn que modifica el 
cabal, que no podem veure, al posar la vàl-
vula en el retorn, evitem el problema.

Per una adequada posada en marxa i per 
aconseguir una futur funcionament de la 
instal·lació en las òptimes condicions de 
confort i eficiència energètica, en necessari 
que les vàlvules d’equilibrat incorporin con-
nexions on es pugui fer el mesurament de 
cabal, temperatura i pressió diferencial amb 
els instruments de mesurament adients i 
així, realitzar la correcta regulació de la 
instal·lació.
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