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Confiança i garantia
Les instal·lacions de casa nostra i el seu correcte 
manteniment per part de professionals han de ser 
una prioritat: seguretat, economia i efi ciència
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Visita www.techsolar.cat/fotovoltaica
Descubreix el potencial solar de la teva vivenda

i personalitza la teva oferta en 1 minut.

Segueix-nos a través de   i 
www.techsolar.cat

Instal·ladors oficials Viesgo Solar i Sonnen
(bateries de liti d'alta gamma alemanyes)

Sonnen és el líder mundial en bateries de liti.
10.000 cicles de descàrrega, uns 27 anys de vida útil,

amb 10 anys de garantia.

Visita www.globe.sonnenbatterie.de i veuràs les més 
de 30.000 bateries instal·lades a tot el món.

T. 93 143 16 92  | Avda. Maresme, 161, local 3, Mataró

BENVINGUTS A LA REVOLUCIÓ SOLAR
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A 
ra que arriba el bon temps, és el moment ideal 
per revisar la caldera i deixar-la a punt per 
a una nova temporada. Tot i que la normati-

va obliga revisar-la cada dos anys, des de Graupera 
Instal·ladors tenen clar que el manteniment de la 
caldera és molt important i recomanen revisar-la 
anualment. És per això que ofereixen la possibilitat 
de comptar amb un servei de manteniment perso-
nalitzat i proper al client amb el seu servei oficial 
d’assistència tècnica.

Dos contractes
Per a adaptar-se a les necessitats de cada usuari, 
l’empresa familiar nascuda fa més de quaranta anys 
ofereix dos tipus de contracte de manteniment: el 
bàsic i el complet. Mentre que el primer cobreix la 
mà d’obra i el desplaçament en cas d’avaria i compta 

La millor època per  
revisar la caldera
La primavera i l’estiu són les millors 
estacions per revisar la caldera amb 
Graupera Instal·ladors

amb una revisió anual, el segon és un servei complet 
que cobreix tot el que pugui sorgir: la mà d’obra, les 

peces i els desplaçaments en cas 
d’avaria, revisions anuals i 15 anys 
de cobertura.

Saunier Duval i Hermann
Graupera Instal·ladors és l’empresa 
oficial al Maresme de manteniment 
tècnic de les calderes de la mar-
ca Saunier Duval i Hermann. Els 
seus tècnics estan especialitzats 
en aquesta marca i compten amb 
formació continuada per mante-
nir-se actualitzats i garantir un 
servei d'alta qualitat.

Situada al carrer Melcior de Palau 
de Mataró, l’empresa busca oferir 
un servei de proximitat a Mataró 
i caracteritzat per una gran efici-
ència i eficàcia en el servei. A més 
de centrar-se en el tracte persona-
litzat i en complir les expectatives 
dels clients, compleixen totes les 
normatives existents.
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C. Sant Pere 31, Mataró

C. del Parc 48, Mataró

T 93 796 18 80 · WWW.INTEGRALIA.CAT

ENS HEM
TRASLLADAT!

D
esprés que les federacions AGIC i FERCA 
decidissin fusionar-se fa poc més d’un any, 
creant així una nova organització, l’Assem-

blea General i la Junta Directiva d’AGIC-FERCA han 
decidit ara, fer un pas més i modifi car la denomina-
ció social de l’entitat. Mentre que fi ns ara era cone-
guda per AGIC-FERCA, ara compta amb una nova 
marca i logo: la Federació de Gremis d’Instal·ladors 

FEGICAT, defensa dels 
drets de les empreses 
instal·ladores
És la nova denominació d’AGIC-FERCA, 
la qual representa 20 associacions 
i més de 5.000 empreses
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de Catalunya (FEGICAT). D’aquesta manera, després 
d’un any de treball conjunt, les associacions i gremis 
que formen part de la nova federació comencen a 
treballar sota el paraigua d’una única marca nova i 
més actual. Aquesta es proposa representar l’esperit 
d’unió, cooperació i treball en equip existent entre 
els seus membres.

És l'entitat que 

substitueix l'antiga 

AGIC-FERCA, associada 

a la garantia en els 

serveis prestats

Entitat de primera ordre
FEGICAT representa a un total de vint associacions 
del gremi de la instal·lació. Aquestes compten amb 
unes 5.500 empreses que generen 29.000 llocs de 
treball directe i realitzen una facturació acumulada 
de 1.350 milions d’euros anuals. Aquesta xifra repre-
senta l’1,73% del PIB de Catalunya.

La nova FEGICAT desperta amb més força que mai, 
amb l’objectiu de defensar els drets de les empreses 
instal·ladores, emprenent actuacions que ajudin a 
dinamitzar i equilibrar el mercat actual, sent un pol 
de transferència de coneixement tecnològic i estra-
tègic de cara a associacions i empreses associades.
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 Si seguint els consells  
bàsics no s’aconsegueix resoldre  
el problema, serà necessari  
consultar un lampista per  
comprovar si es pot seguir  
mantenint la vella caldera o,  
finalment, serà necessari  
canviar la instal·lació.

S
i la calefacció fa soroll però funciona bé i dona 
calor, cal evitar renovar el sistema, i només 
caldrà fer-li un lleuger manteniment. El primer 

que s’ha de comprovar és si les abraçadores de les 
canonades transmeten els sorolls del desguàs a les 
parets. Si passa això, s’hauran de deixar una mica 
menys pressionades i introduir entre la canonada i 
l’abraçadora un trosset d’escuma o feltre. Una altra 
possibilitat és que hi hagi aire en el circuit de cale-
facció, per la qual cosa serà necessari purgar tots 
els radiadors de la casa. 

Per últim, s’ha de tenir en compte que la responsable 
d’aquests molestos sorolls pot ser una pressió insu-
ficient de l’aigua. Si el sistema de calefacció forma 
un circuit tancat, s’ha d’augmentar la pressió a la 
clau de pas. Si, al contrari, el circuit és obert, s’hau-
rà d’alçar la cisterna d’expansió. Si seguint aquests 
consells no s’aconsegueix resoldre el problema, serà 
necessari consultar un lampista per comprovar si es 
pot seguir mantenint la vella caldera o, finalment, 
serà necessari canviar la instal·lació.

Quan la calefacció  
fa soroll...
Si disposeu d’un sistema de calefacció 
centralitzada que fa soroll, heu de tenir 
en compte diverses opcions per  
poder-lo reduir 
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E
l passat desembre va entrar en vigor un nou 
reglament d'instal·lacions contra incendis.  
Aquest nou reglament canvia substancialment 

en relació al reglament anterior L’Administració va 
publicar una primera guia d'aplicació per als profes-
sionals el passat mes d’octubre i amb data febrer de 
2018 ha publicat la segona revisió; en aquesta ver-
sió ja queden definits els requisits de les empreses 
instal·ladores i dels instal·ladors. Són preceptes que 
obliguen als propis professionals i a qui els contracta.

Atents a la normativa anti-incendis
Ha entrat en vigor un nou reglament de les instal·lacions com extintors  
o mànegues, que cal conèixer i exigir

Complir amb la normativa vigent és in-
dispensable i exigible en la relació entre 
instal·ladors i clients en tots els àmbits. 
En els d'aquests elements de seguretat, 
sovint corresponents a comunitats, la 
cobertura legal ho requereix del tot
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L
a marca BIASI, present a més de 40 països 
arreu del món, ofereix un gran ventall de cal-
deres amb el màxim rendiment i fiabilitat, 

mantenint-se com un dels líders en la indústria d’ai-
gua calenta i calefacció en molts països europeus. 

BIASI fou creada originàriament a Itàlia per Leopoldo 
Biasi al 1930, on s’hi pot trobar la seva central de pro-
ducció a la ciutat de Pordenone. Més tard, al 1986, 
va expandir-se fins a arribar a les nostres terres, on 
ha estat i es manté a l'avantguarda del desenvolupa-
ment de nous productes referents dins del sector de 
la climatització. Una de les seves calderes estrella, 
és el model RINNOVA COND PLUS. Una caldera de 
condensació classe 6 baix NOx, que s’avança a la 

Ara és el moment  
de posar a punt la  
nostra caldera
Aquests aparells han treballat intensi-
vament durant aquests mesos d'hivern 
on el fred ha estat el protagonista, i ara 
és el moment de revisar, regular, nete-
jar, o fins i tot substituir els aparells an-
tics i col·locar un altre de nou que pugui 
oferir-nos aquest confort tan merescut 
dins les nostres llars

Instal·ladors
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nova normativa RITE i ofereix la màxima eficiència 
estacional i una molt alta producció d’aigua calenta 
amb disponibilitat immediata. Disposa d’un nou in-
tercanviador primari d’acer inoxidable de gran ro-
bustesa. Aquesta caldera té un funcionament molt 
intuïtiu i de gran comoditat d’ús, molt fàcil d’utilitzar 
per a tots els membres de la família.

BIASI confia en MIGUEL CARNERO S.L. com al Servei 

Es recomana disposar d'un 

servei de manteniment 

amb formació oficial de la 

marca BIASI

Tècnic Oficial de la marca gràcies als més de 40 anys 
d’experiència dins del sector, oferint una cobertura de 
qualitat a tota la comarca del Maresme, i Badalona. 
MIGUEL CARNERO S.L. recomana disposar d’un ser-
vei de manteniment amb formació oficial de la marca 
BIASI, per a realitzar la revisió anual obligatòria del 
seu aparell, així com per a reparar i allargar la vida 
útil de la seva caldera. L’experiència i la formació és 
la millor garantia perquè vostès puguin gaudir del 
seu aparell del màxim confort sense preocupacions.
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CALEFACCIÓ    BOMBA DE CALOR    INVERTER

39 SERVEI ASSISTÈNCIA PROPI
tècnics especialitzats en:

Reparació
Manteniment
Projectes

OFERTES
DE TEMPORADA

PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS

AIRE CONDICIONAT

FINANÇAMENT EN 12 MESOS SENSE INTERESSOS

Camí Ral, 572· Mataró· Tel. 937 574 943· info@maresmesertec.com · www.maresmesertec.com

A 
l'hora de contractar els serveis d'un instal·lador 
no et direm que no miris l'import a què puja, 
però no t'enceguis per rebaixes miraculoses 

perquè normalment tenen gat amagat. Demana sem-
pre pressupost i, també, que t'acreditin la formació  
i el reconeixement com a professionals. L'intrusisme 
professional no només rebenta preus, també acaba 
per oferir mala praxis, clients amb les instal·lacions 
danyades i economia submergida.

Demana pressupost,  
no facis el pirata!
L'intrusisme professional segueix sent 
un dels principals problemes ja no pel 
sector de les instal·lacions, sinó també 
per la relació amb els clients

Instal·ladors
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EL TOT MATARÓ i MARESME | el primer setmanari i més llegit de catalunya | www.totmataro.cat

importa el què, 
el quan,
el qui,  
el com  
i el perquè:

importa  
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