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RESUM  

En el següent projecte es realitza el disseny de la instal·lació domòtica i elèctrica d’un 

habitatge unifamiliar amb restaurant a la planta baixa.  

Pel que fa a la instal·lació domòtica, en tot moment s’han intentat incorporar els nombrosos 

avantatges que poden oferir aquests sistemes dins els seus quatre eixos d’actuació principals: 

la seguretat (davant les intrusions i alarmes tècniques), el confort (climatització, il·luminació, 

so, etc.), les comunicacions (control remot de la llar i tenir en tot moment la màxima 

informació sobre el que està passant a l’habitatge) i l’estalvi econòmic (la regulació i control de 

la il·luminació i la climatització poden generar grans estalvis econòmics). 

D’altre banda, es dissenyarà una nova instal·lació elèctrica per a l’habitatge i el restaurant per 

resoldre els actuals problemes de sobrecàrrega i així poder donar resposta a totes les 

necessitats energètiques requerides en el dia a dia de l’habitatge i de la nova instal·lació 

domòtica. 

A l’hora de prendre les decisions que afecten aquest projecte s’han tingut en compte, dins la 

mesura del possible, factors mediambientals, la màxima comoditat per l’usuari i els costos de 

les tecnologies. 
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1 INTRODUCCIÓ 

L’edificació suposa una de les bases de la nostra societat, però ja no es pot concebre un edifici 

tal i com es feia 20 anys endarrere. Els edificis d’avui en dia ja no poden ser tant sols una 

estructura amb tancaments, revestiments i instal·lacions interiors de funcionalitat limitada. 

Cada vegada més es requereix d’un conjunt de instal·lacions que facilitin i millorin l’ús 

d’aquests habitatges.  

Actualment es disposa de tecnologies que permeten un major confort i alhora una reducció de 

les factures del consumidor, com per exemple: aïllaments exteriors més eficients, sistemes 

domòtics, il·luminació de baix consum...  

Per altra banda, els avenços tecnològics que s’estan produint en les àrees de telecomunicació, 

informàtica i electrònica han propiciat el desenvolupament de productes i sistemes pel control 

i la supervisió dels equipaments d’habitatges que es comuniquen de manera bidireccional amb 

els usuaris. 

En l’entorn domèstic, els usuaris demanen cada vegada més un augment de la seguretat 

(control d’accessos en els edificis o els sistemes de seguretat als habitatges). Al mateix temps, 

és cada vegada major el control que fem dels equipaments domèstics (sistema de 

climatització, rentadora, frigorífic, forn, etc.), que ens produeixen un nivell de confort més 

elevat i el conseqüent estalvi d’energia. Altres elements que cada cop són més habituals són 

els comandaments a distància per al control de persianes motoritzades, la regulació de la 

climatització, etc., així com la possibilitat de controlar tots els equipaments de l’habitatge per 

mitjà del telèfon o Internet. 

La realitat és que tot i que cada cop hi ha més demanda de la tecnologia domòtica, actualment 

encara existeix una gran limitació en la instal·lació d’aquesta tecnologia. L’actual problema és 

l’elevat cost d’adquisició i instal·lació d’aquestes tecnologies en habitatges que no siguin 

d’obra nova, i això està frenant molt la seva expansió. Existeixen construccions on fer arribar 

un cable a certs punts resulta quasi impossible, i d’altres on la renovació de la instal·lació 

elèctrica i la instal·lació d’un sistema domòtic a l’habitatge suposa un cost massa elevat per a la 

majoria de consumidors i per tant la majoria de les instal·lacions domòtiques s’acaben limitant 

a obra nova. 
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1.1 ANTECEDENTS 

La instal·lació elèctrica de l’habitatge amb restaurant feta el 1997 ha quedat obsoleta i no pot 

donar resposta a les necessitats energètiques del dia a dia de l’habitatge. 

Aprofitant la renovació de la instal·lació elèctrica s’instal·larà un sistema domòtic que faci la 

vida a la casa més fàcil i còmode. 

 

1.2 OBJECTE 

En el projecte es dissenya la instal·lació elèctrica i la instal·lació d’un sistema domòtic en un 

habitatge unifamiliar amb restaurant a la planta baixa.  

L’objecte de la part elèctrica del projecte és obtenir una instal·lació elèctrica capaç de donar 

resposta a totes les necessitats de l’habitatge i del sistema domòtic que s’instal·larà. 

L’objecte de la part domòtica és augmentar el confort, la seguretat i les comunicacions amb 

l’habitatge i alhora obtenir un estalvi energètic. Per tal d’aconseguir -ho, s’integrarà en el 

sistema domòtic aspectes com el control de la il·luminació, la climatització i les incidències 

relatives a la seguretat (detecció d’intrusos, d’incendis, d’inundació, etc.) 

 

1.3 ABAST 

Instal·lació domòtica: 

 Elecció dels diferents elements domòtics que permetin tenir un control global de la 

casa (il·luminació, climatització, sistemes de seguretat, etc.) 

Instal·lació elèctrica: 

 Es pretén realitzar la instal·lació elèctrica amb subministrament a un únic usuari. 

 Previsió de càrregues i elecció de la potència a contractar. 

 Organització de la instal·lació interior. 
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2 DESCRIPCIÓ I DISTRIBUCIÓ DE L’HABITATGE I RESTAURANT 

L’habitatge objecte del projecte està ubicat a la localitat de l’Escala, població situada a uns 40 

quilòmetres de la capital de província, Girona. Concretament es localitza en el nº 1 del carrer 

Figueres. 

La casa objecte del projecte disposa de 335 m2 útils de construcció repartits entre quatre 

nivells o plantes. Addicionalment disposa de 455 m2  de jardí amb piscina. 

La distribució de la casa és la següent: 

 La planta del soterrani està dividida en dues zones independents l’una de l’altre. Una 

d’elles és la que s’utilitza com a magatzem per al restaurant i on hi ha les cambres 

frigorífiques. Aquesta part del soterrani té una entrada pròpia i no comunica amb la 

resta de casa. L’altre part del soterrani són els lavabos del restaurant que comuniquen 

amb la planta baixa a través de les escales. 

Soterrani 

Estància Superfície 

WC 7,15 

Passadís 3,25 

Entrada 5,5 

Cambres frigorífiques 9,2 

Magatzem 1 22,8 

Magatzem 2 12,5 

TOTAL 60,4 

Taula 1. Estances del soterrani 

 La planta baixa és juntament amb la terrassa i el jardí la part de la casa destinada al 

restaurant. Aquest disposa d’una entrada principal que dóna a l’Avinguda Montgó 

(entrada pels clients) i una entrada pel carrer Figueres que dóna al garatge, al soterrani  

i a l’entrada al restaurant pels treballadors. La planta baixa consta de les següents 

estances: la cuina, l’office, la zona de la barra, la pizzeria, la sala del públic i de les 

escales que permeten anar als lavabos del restaurant o a les que pugen cap a 

l’habitatge. 
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Restaurant 
 

Jardí, garatge i piscina 

Estància Superfície 
 

Estància Superfície 

Office 10,5 
 

Jardí 424 

Cuina 26,5 
 

Garatge 20,3 

Barra 15,3 
 

Piscina 30 

Pizzeria 16 
 

TOTAL 474,3 

Sala del públic 57,4 
   TOTAL 125,7 
   Taules 2. Estances de la planta baixa 

 La primera planta és on comença pròpiament la part d’habitatge. Aquesta planta està 

separada del restaurant a través d’una porta ignífuga i disposa de la zona principal 

d’oci de l’habitatge, el menjador. A més, també hi ha una cuina, amb els elements de 

neteja de la llar (rentavaixelles, màquina de rentar la roba, etc.), dos dormitoris (un 

d’ells amb vestidor), un bany amb accés des dels dos dormitoris i  una terrassa. 

 La segona planta o altell és una zona que disposa d’un sol espai. Aquesta estança 

s’utilitza com a sala d’estudi.  

Habitatge (1ra i 2na planta) 

Estància Superfície 

Escales cap al 1r pis 3 

Menjador 26,25 

Dormitori 1 12 

Dormitori 2 9,6 

Vestidor 3,75 

Bany 6,5 

Cuina 10,8 

Terrassa 36 

Escales cap al 2n pis 2,5 

Passadís 8 

Estudi 9,75 

TOTAL 128,15 

Taula 3. Estances de la primera i segona planta 

Per entendre millor la explicació i veure la distribució de la casa es pot consultar l’apartat de 

plànols, on es veuen els diferents espais dibuixats a escala. 
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3 SISTEMA DOMÒTIC 

3.1 QUÈ ÉS LA DOMÒTICA? 

El terme domòtica prové de la unió de les paraules “domus” (que significa “casa” en llatí) i 

“tica” (“que funciona per si sola” del grec). S’entén per domòtica al conjunt de sistemes 

capaços d’automatitzar un habitatge, aportant serveis de gestió energètica, seguretat, 

benestar i comunicació, i que poden estar integrats per xarxes interiors i exteriors de 

comunicació (cablejades o sense cables). És pot definir com la integració de la tecnologia en el 

disseny intel·ligent d’un recinte. 

La domòtica és una tecnologia dissenyada i programada per fer més fàcil la vida de les 

persones. Treballa principalment en quatre aspectes claus: 

 Aconseguir un alt nivell de confort. La utilització d’un sistema integrat de 

comunicacions permet gaudir de comoditats a l’usuari com la d’utilitzar un 

comandament a distància,  la programació d’escenes i l’automatització de tasques com 

la de pujar o baixar persianes o obrir o tancar llums entre moltes altres. 

 Augmentar la seguretat de les persones i de les seves propietats. Seguretat tant pel 

que fa a alarmes tècniques (alarmes d’incendi, inundació fums, fuites de gas...) com 

protecció contra robatoris (simulacions de presència, detecció d’intrusos...). 

 Comunicació. És possible la connexió amb el sistema a distància, de manera que es 

pugui modificar i conèixer l’estat de funcionament de la instal·lació. Actualment les 

últimes tecnologies permeten la comunicació amb la instal·lació mitjançant els 

telèfons i internet (SMS i WAP). 

 Gestió de l’energia. La domòtica treballa per a l’optimització del consum elèctric i de la 

climatització (prevenció de situacions de consum innecessàries). Tot això és dur a 

terme mitjançant programacions horàries, termòstats, detectors de presència, sensor 

d’obertura de les finestres... Amb aquests dispositius s’aconsegueix un ús més racional 

de l’energia, i per tant, un estalvi energètic. 

 

3.2 ELECCIÓ DEL SISTEMA A INSTAL·LAR 

Un cop analitzats el gran ventall de possibilitats amb els quals es pot realitzar el projecte d’un 

habitatge digital, s’ha decidit implementar el sistema denominat KNX/EIB bàsicament per la 

seva versatilitat, compatibilitat i comunicació bidireccional. Aquest sistema disposa d’un gran 

ventall de possibilitats en quan a control de clima i d’una gran quantitat de passarel·les per 
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comunicar l’usuari amb qualsevol dels sistemes que es pugui trobar als edificis. En aquest 

aspecte ofereix els millors avantatges i la fiabilitat que dóna és molt elevada. 

El EIB (European Installation Bus) és un sistema domòtic que es va desenvolupar amb la 

protecció de la Unió Europea amb l’objectiu de disminuir el número d’importacions de 

productes del mateix tipus provinents dels mercats japonesos i nord-americans, on aquest 

tipus de tecnologies estaven més desenvolupades.  

Un dels grans avantatges d’aquest sistema és que no es tracta d’uns sistema propietari, és a 

dir, no existeix una marca comercial darrera de EIB. Els fabricants agrupats en l’associació 

anomenada EIBA són els que desenvolupen productes per a EIB (actualment més de 120 

empreses europees). La EIBA s’encarrega de crear un protocol estàndard que permeti 

compatibilitzar els productes provinents de diferents fabricants, essent aquest estàndard 

garantia de compatibilitat i interoperabilitat entre la gran multitud de productes diferents dels 

que disposen. 

El KNX/EIB és un sistema descentralitzat en el que cada dispositiu pot exercir una sèrie de 

funcions de forma autònoma o relacionada amb altres dispositius. D’aquesta manera, si un 

dispositiu falla, el sistema pot seguir funcionant parcialment. Això és gràcies a que tots els 

dispositius que es connecten al bus de comunicació tenen el seu propi microprocessador i 

electrònica d’accés al mitjà. Per tant, podríem dir que tots els components tenen intel·ligència 

pròpia i poden ser utilitzats tant per a petites com grans instal·lacions. 

KNX/EIB presenta les següents avantatges respecte els altres tipus de sistemes domòtics: 

 Reducció del cablejat i per tant també de les possibilitats d’incendis. 

 Reducció dels costos associats a la instal·lació. 

 Integració de diferents funcions en un sol sistema. 

 Flexibilitat per a ampliacions i modificacions futures. És possible re programar el 

funcionament de la instal·lació connectant un ordinador al sistema o inclús a distància 

mitjançant el telèfon mòbil o internet. 

 Utilització d’un únic sistema de software per a programar tots els dispositius  de la 

instal·lació. 

 Qualitat dels dispositius garantida, ja que els dispositius Konnex compleixen amb la 

normativa ISO 9001 i la norma europea de Sistemes Electrònics en Habitatges i Edificis 

(EN 5009-2-2). 



Memòria i Annexos                       Instal·lació domòtica i elèctrica d’un habitatge amb restaurant 
 

18 | P à g i n a  
 

Un dels competidors que es van plantejar a l’inici del projecte va ser X10, un sistema molt vàlid 

enfocat sobretot a usuaris amateurs. És un sistema sense control de clima i unidireccional. És a 

dir, no es comprova si el telegrama arriba al destí. Per aquesta raó es va desestimar la seva 

utilització en aquest projecte. 

 

3.3 FUNCIONAMENT I ELEMENTS BÀSICS DE LA INSTAL·LACIÓ DOMÒTICA 

Per entendre el funcionament del sistema domòtic, primer hem de saber com s’organitza la 

informació i els seus elements principals. 

La estructura topològica del sistema domòtic esta compresa per sectors i línies. La línia és la 

unitat mínima i pot abastar fins a 64 integrants del bus. 64 components no són suficients per a 

un sistema domòtic, i per tant existeixen els acobladors de línia (AL) que connecten les línies 

entre elles. Una àrea o sector compren un màxim de 12 línies i una línia principal. És possible 

utilitzar fins a 15 àrees, que es connecten entre elles mitjançant acobladors d’àrea (AA). 

D’aquesta manera, el sistema domòtic més ampli podria arribar a gestionar fins a 11.520 

integrants de bus. S’ha de tenir en compte que tant la línia principal com les secundaries han 

de tenir cada una la seva pròpia font d’alimentació. 

La distribució del bus es pot realitzar de la manera que desitgem: en línia, en arbre o en 

estrella, però no es pot tancar (forma d’anell). 
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Figura 1. Topologia d’una instal·lació EIB [13] 

Un cop vista les possibilitats d’organització de les línies de bus, anem a parlar dels seus 

components bàsics. Al marge dels components auxiliars que possibiliten el funcionament del 

sistema EIB com són les fonts d’alimentació, els filtres i els cables, els components més 

importants de la instal·lació són aquells que estan dotats de certa “intel·ligència”. Al tractar-se 

d’un sistema distribuït, les funcions a realitzar es troben programades en forma d’objectes 

d’aplicació en els sensors i actuadors que intercanvien informació, possibilitant així les 

realització de les accions de control. Comencem per explicar el funcionament dels acobladors 

al bus, els sensors i els actuadors.  

 L’acoblador al bus: és un aparell universal que conté l’electrònica necessària per 

gestionar l’enllaç d’enviament i recepció de telegrames, execució dels objectes 

d’aplicació, filtrat de direccions físiques i de grup per reconèixer els telegrames 

destinats al dispositiu, comprovació d’errors, enviaments de reconeixement, etc. 

L’acoblador examina cíclicament la interfície de l’aplicació per detectar canvis de 

senyal. 
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 Els sensors: són els elements del sistema EIB que tenen com a missió percebre els 

canvis d’estat i transmetre aquesta informació en una estructura de telegrama als 

actuadors. Consten d’un acoblador al bus i d’un mòdul terminal. En les instal·lacions de 

EIB, tots els sensors van connectats al bus, i un mateix sensor pot servir per varies 

funcions. 

 Els actuadors: reben els telegrames procedents dels sensors i reaccionen nomes 

aquells als que va dirigit el telegrama. El tipus d’actuació depèn de la funció de 

l’actuador. Els actuadors també tenen un acoblador al bus i un mòdul terminal, però 

generalment aquests van integrats dins el propi actuador. Per exemple: actuadors 

d’il·luminació, d’obrir o tancar un relé, actuadors de calefacció, etc. 

Tots els elements que existents en una instal·lació EIB queden perfectament identificats 

gràcies al sistema de direccions. Existeixen dos tipus de direccions: físiques i de grup. 

 Les direccions físiques identifiquen unívocament cada dispositiu i corresponen amb la 

seva localització dins la topologia global del sistema (àrea – línia secundaria – 

dispositiu). La direcció física consta de 3 camps que es representen separats per punts. 

Aquest 3 camps són: 

o Àrea (4 bits): identifica una de les 15 àrees possibles. 

o Línia (4 bits): identifica les possibles línies dins de cada àrea. L=0 s’utilitza per a 

la línia principal de cada àrea. 

o Dispositiu (8 bits): identifica cada un dels possibles dispositius dins d’una línia. 

D=0 es reserva per l’acoblador de línia. 

Per a la connexió de diferents línies i àrees s’utilitza la unitat d’acoblament, que és la 

mateixa en ambdós casos, l’únic que les diferencia és la direcció física que rep (segons 

aquesta actuarà com a AL o AA). Aquest acoblador actua com a encaminador (router), i 

manté una taula interna de direccions de la subxarxes que connecta per aïllar el tràfic 

entre elles. 

 Les direccions de grup s’utilitzen per definir funcions específiques del sistema i són les 

que determinen les associacions de dispositius en funcionament. Les direccions de 

grup assignen la correspondència entre elements d’entrada al sistema (sensors) i els 

elements de sortida (actuadors). Es poden utilitzar dos tipus de direccions de grup: de 

dos i tres nivells, depenent de les necessitats en la jerarquització de les funcions del 

sistema. 
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Habitualment el camp de grup principal s’utilitza per englobar grups funcionals 

(alarmes, il·luminació, control de persianes, etc.) Es poden utilitzar valors de l’1 al 13, i 

el 0 està reservat a les funcions del sistema. 

En les instal·lacions EIB, l’assignació de direccions de grup és bàsica per al correcte 

funcionament. Les direccions de grup que associen sensors amb actuadors, es poden 

assignar a qualsevol dispositiu de qualsevol línia. Les úniques normes que s’han de 

respectar són les següents: 

o Els sensors només poden enviar a una direcció de grup (només poden tenir 

associada una direcció de grup). 

o Varis actuadors poden tenir la mateixa direcció de grup, i per tant, respondre 

al mateix missatge o telegrama. 

o Els actuadors poden respondre a més d’una direcció de grup (poden estar 

associats a varis sensors simultàniament). 

Finalment, la programació del sistema és l’etapa final del projecte. Normalment es realitza 

connectant un ordinador al bus mitjançant una passarel·la (EIB-RS232 o EIB-USB). En aquesta 

etapa es realitza la programació de les direccions físiques dels dispositius, la càrrega dels 

programes d’aplicació en els components i la programació de les direccions de grup. També es 

programen les taules de filtres en els acobladors de línia i àrea si n’hi han. Per a la programació 

s’utilitza software específic com l’ETS. Des de les pàgines web dels fabricants de components 

EIB podem descarregar les bases de dades dels components de cada fabricant i importar-les al 

software ETS per començar la programació. Aquest procés de programació, així com les 

tasques de diagnòstic i modificació de la programació es poden realitzar en mode local o 

mitjançant connexions a través de línia telefònica o internet. La programació de la instal·lació 

la portarà a terme una persona especialitzada en aquest tipus d’instal·lacions.  

Un cop explicat com funciona un sistema domòtic, cal descriure cadascun dels  seus elements 

bàsics. Dits elements bàsics, explicats  breument explicats en aquest punt i altres elements de 

la instal·lació ,utilitzats per a poder complir amb els objectius del projecte ,detallen les seves 

funcions i especificacions a l’annex de la memòria. 

 Fonts d’alimentació EIB: produeixen i regulen la tensió del sistema EIB. Proporcionen 

una tensió de 24 V CC al bus i corrents de 160, 320 o 640 mA depenent del nombre de 

components que formen la línia. La línia del bus està desacoblada elèctricament de la 

tensió d’alimentació de 230 V AC a través d’una bobina integrada. La tensió 
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d’alimentació està connectada a la línia de bus mitjançant un terminal de connexió al 

bus. 

 Acoblador de línia: connecta una línia amb la línia principal per a la transferència de 

dades. Aquest element permet aïllar elèctricament la línia. Al mateix temps els 

telegrames poden ser filtrats, d’aquesta manera només passen el telegrames que es 

desitgi. 

 Terminal de zona: està dissenyat per actuar com a interconnexió entre els sensors de 

seguretat comuns i EIB. Aquí es connectaran els detectors passius com els contactes 

magnètics, detectors d’inundació, detectors de CO, etc. Necessita una font 

d’alimentació auxiliar de 12 V. 

 Actuadors de sortides: són aparells capaços d’accionar un determinat nombre de 

càrregues independents mitjançant contactes lliures de potencial. Podran accionar 

tantes càrregues com sortides tingui. El límit de la càrrega el marcarà el corrent màxim 

que suporti cada actuador a través de les seves sortides. Els actuadors poden ser 

accionats de forma manual a través de l’element situat en el frontal (que a la vegada 

indica l’estat de l’actuador). Els utilitzarem bàsicament per a l’accionament de 

il·luminació o electrovàlvules. 

 Controlador de fan coil: controla vàlvules motoritzades, accionades per calor i 

refrigeració. Ens permet controlar fan coils i per tant la climatització a diferents 

estances. Necessita alimentació de 230 V AC. 

 Unitat meteorològica: capaç de processar dades meteorològiques independents que 

són detectades pel sensor meteorològic. A més de poder visualitzar la informació 

meteorològica, ens permet adaptar la il·luminació de les habitacions, actuar sobre 

persianes, etc. 

 Gateway EIB port LAN/RDSI: permet la comunicació entre el sistema domòtic i l’usuari 

des de dins i fora de l’habitatge via connexió a internet, SMS i WAP. Amb aquest 

component podrem: visualitzar l’estat de la nostre instal·lació, programar accions, 

connexió a càmeres de seguretat TCP/IP, re-programar la instal·lació, control de la 

il·luminació, etc. 

 Interface USB: permet la comunicació entre el PC i la instal·lació EIB. Per tant permet 

transferir la programació dissenyada en el PC directament als components del bus. 

Aquest Interface simplement es connecta al bus. 

 L’acoblador de bus: és un dispositiu encastat utilitzat per connectar la unitat 

d’aplicació amb el bus (elèctricament i per a la transmissió de dades). Ens permetrà la 
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connexió al sistema EIB dels següents components: polsadors, sensors de moviment i 

termòstats.  Emmagatzema la direcció física i el programa d’aplicació amb la direcció 

de grup. Posseeixen un anell de suport per a la fixació mitjançant cargols en caixes 

d’encastar universals. 

 Polsadors: poden enviar telegrames de control de connexió, il·luminació i persianes als 

actuadors EIB. El nombre de canals determina el nombre de càrregues que es poden 

controlar.  

 Sensors de moviment: poden connectar la calefacció, aire a condicionat o sistemes 

lluminosos. També és possible integrar el sensor en el sistema d’alarma. 

 Sensors de moviment exterior: Funcionen de la mateixa manera que els sensors de 

moviment interiors, però aquests estan preparats per ser instal·lats en parets a 

l’exterior (grau de protecció IP55). Tenen una gama més amplia de detecció i disposen 

del seu propi acoblador al bus. 

 Sensors magnètics: s’utilitzen per a la vigilància d’obertura de portes i finestres. 

Consten de 2 components diferents: un imant i un contacte-llengüeta. Generalment, 

l’imant va col·locat al marc de la finestra o porta. El contacte va sobre l’imant però 

enganxat a la porta. Quan estan junts es tanca l’influencia del camp magnètic, però si 

s’obre la porta o finestra aquests es separen i s’envia un telegrama al bus. 

 Detector d’incendis o de fums: s’utilitza per detectar el fum amb rapidesa i evitar 

possibles d’anys materials en cas d’incendi. S’alimenta mitjançant una bateria interna 

de 9 V DC, i es connecta al terminal de zona per disparar el telegrama al bus en cas 

d’alarma. 

 Sensor de gasos i CO: detecta concentracions incrementades de gasos a l’aire i és 

sensible a gasos com el propà, el butà, gas ciutat, gas natural, CO, etc.  Va connectat a 

una font d’alimentació auxiliar. 

 Detectors d’inundació: Al rebre l’alarma de fuga d’aigua s’activa una electrovàlvula 

que talla el subministrament d’aigua a la casa. Aquests detectors, detecten una pujada 

del nivell d’aigua a ras de terra a través de 4 elèctrodes externs que sobresurten 1 mm 

de la vora de la carcassa del detector. 

 Sirena de senyalització òptica i acústica: Indiquen l’aparició d’una averia, intent 

d’intrusió, alarma d’emergència, etc. 

 Pantalla tàctil: S’utilitza com a control, monitorització i unitat indicativa de la 

instal·lació domòtica EIB al complet. Algunes de les funcions que inclou són: 

programacions horàries, selecció d’escenes, senyals d’alarma, simulacions de 
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presència, regulació dels termòstats, realitzador de funcions lògiques, control del 

televisor i aparells d’àudio, etc. Disposa del seu propi carregador. 

 Videoporter: es comunica amb el sistema domòtic mitjançant la passarel·la Twinbus-

KNX, que ens permetrà tenir el control d’accés a la casa. 

 

3.4 FUNCIONS DEL SISTEMA DOMÒTIC 

3.4.1 CONTROL DE LES COMUNICACIONS 

A l‘hora de centralitzar el control del nostre habitatge hi ha diferents opcions. Podem utilitzar 

un PC central, una pantalla tàctil i/o una central IP. 

La més recomanable, tant per la relació qualitat preu com per les prestacions, és la central IP. 

És millor que un PC perquè és un dispositiu que té la seva pròpia CPU per realitzar una funció 

específica, no requereix de ventiladors i no està subjecte a virus. També és millor que una 

pantalla tàctil perquè permet la comunicació amb l’exterior, cosa que la pantalla tàctil per si 

sola no ens permetria. 

En la nostra instal·lació volem disposar de comunicació amb l’exterior i volem tenir un control 

fàcil, interactiu, i avantguardista de la nostra llar, i alhora, disposar de la possibilitat de tenir 

una àmplia llista de funcions que es podran programar i modificar-ne fàcilment la programació 

dins la llar. Per tant, en la nostra instal·lació hem decidit instal·lar una central IP i també 

adaptarem un conjunt de iPad perquè funcioni com a pantalla tàctil. 

Central IP 

La central IP té la funció bàsica de connectar l’habitatge amb l’exterior, però a més, és el 

dispositiu que ens permetrà interactuar amb el nostre habitatge des de qualsevol lloc a través 

d’Internet gràcies al servidor web que incorpora. 

Quan nosaltres connectem amb el servidor web podrem accedir a tot allò que hi haguem 

configurat. Podem obrir i apagar llums, crear escenes, engegar la calefacció, tancar la clau de 

l’aigua, etc. 

Pantalla tàctil 

L’opció de la pantalla tàctil és una opció prescindible si es volgués reduir el pressupost inicial, 

ja que totes les funcions que incorpora poden ser controlades a través del servidor web, ja 

sigui per mitjà d’un PC o d’una PDA. S’ha  afegit bàsicament com a complement de disseny, 

que a més, ens permet controlar-ho tot des de qualsevol estança. 
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La seva funció serà la de control central, tindrà un suport per penjar-la al menjador on donarà 

un caire innovador gràcies a la funcionalitat i al disseny futurista que ens ofereix, però en tot 

moment es podrà despenjar i desplaçar per tota la casa. A part de fer les funcions de controlar 

la casa amb l’aplicació específica, podrà ser utilitzada com a tableta normal. 

Cablejat 

El bus que s’utilitza en una instal·lació de KNX/EIB és l’estàndard definit per Konnex. En la 

instal·lació el bus serà implementat en parell trenat KNX/EIB/TP1. 

El tipus de línia utilitzada serà YCYM 2×2×0’8 que disposa de quatre fils. Un parell són de colors 

vermell (+) i negre (-) per a les línies de bus, i dos fils restants, groc i blanc, que es poden 

utilitzar per aplicacions addicionals, o també com a línies de bus addicionals. 

En el sistema EIB les dades s’envien com una senyal alterna superposada sobre una tensió 

d’alimentació continua de 24 V, cosa que implica que els dispositius connectats al bus 

necessitin desacoblar aquestes dues senyals. Per tant, tal i com s’ha explicat, la funció del bus 

és doble: 

 Subministra l’alimentació als components dels sistema. 

 Transmet el telegrama codificat per a la comunicació entre components. Tots els 

components del sistema tenen la possibilitat de intercanviar dades a través del bus. 

Alguns dispositius de la instal·lació domòtica s’alimentaran directament de la línia de bus 

(normalment els sensors), la resta de components també hauran de connectar-se a la línia de 

força corresponent al seu circuit. 

Cada bus recorrerà la part de la casa que li correspon de forma lineal realitzant bifurcacions a 

totes les estances on necessitem la línia de bus. Les línies de bus aniran encastades a la paret i 

dins un  tub. 

Contractació amb el proveïdor de serveis 

Per a poder complir amb moltes de les funcions que s’instal·laran a l’habitatge caldrà tenir 

accés a Internet, per tant, serà necessari que el client contracti un servei d’ADSL o de fibra 

òptica  amb un proveïdor d´aquest servei. 

Això permetrà que sigui possible el control de la llar i la seguretat, des de l’interior i exterior de 

la casa. 
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A més, caldrà contractar una IP pública fixa amb el proveïdor del servei de Internet per poder 

accedir remotament des de l’exterior. El cost aproximat d’aquest servei és d’entre 6 i 8 euros 

al mes depenent de la companyia.  

Xarxa Ethernet 

La xarxa ethernet recorre tota la llar des del switch (commutador de xarxa) fins  a les preses de 

les parets, o directament connectat amb el dispositiu en qüestió. En cap cas es superen els 90-

100 m que disposa com a límit de longitud del cable per assegurar la comunicació. 

El cable necessari pel bon funcionament de la xarxa ethernet és el cable UTP de categoria 6. 

Xarxa d’Àrea Local (LAN) i Xarxa d’Àrea Local Sense Fil (WLAN) 

Per la pròpia configuració de la casa i per les prestacions i comoditats que es volen obtenir a la 

llar s’ha pensat en la instal·lació d’una xarxa d’àrea local sense fils (WLAN) i d’una xarxa d’àrea 

local (LAN), per les següents raons: 

 Es vol disposar d’accés a la xarxa d’Internet des de tots els racons de la casa,  jardí, 

piscina i terrasses. 

 Es vol disposar de recursos compartits: els dispositius connectats a la xarxa local 

comparteixen dades, aplicacions, perifèrics i elements de comunicació. 

 Es vol evitar estar lligat als cables per poder-nos desplaçar amb els ordinadors portàtils 

a qualsevol punt de la casa,  però alhora, també volem poder connectar qualsevol 

ordinador de sobretaula a qualsevol estança, ja sigui perquè no disposi de targeta de 

xarxa sense fils o bé per la simple raó que l’ordinador de sobretaula sempre està fix en 

una estança i es volen evitar problemes de cobertura. 

 S’escollirà un router estàndard que ens asseguri la compatibilitat amb la tecnologia Wi-

Fi que utilitzen la majoria dels portàtils. 

De la mateixa manera que hi ha grans avantatges en la tecnologia sense fils, per contra, també 

podem citar-ne alguns inconvenients: 

 Ens podem trobar amb possibles interferències depenent del temps o d’altres 

dispositius. 

 També té certes limitacions a l’hora de travessar els senyals per murs sòlids.  

Per a minimitzar aquests efectes adversos de la tecnologia sense fils caldrà instal·lar punts 

d’accés de suport per a poder arribar a tots els racons de la casa. 
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La instal·lació de la línia telefònica per a disposar de banda ampla ADSL a la llar començarà al 

PTR (punt de terminació de xarxa) d’entrada a la casa, ubicada a les escales que van cap a 

l’habitatge. Des d’allà es farà la distribució de la línia telefònica per la llar, sortint parells de 

cables telefònics des del PTR directament un per a cada planta, i en cada planta el cablejat es 

distribuirà en paral·lel per a cada presa que s’instal·larà. 

Les preses de telèfon estaran repartides de la següent manera: semisoterrani (cap presa), 

planta baixa, (dues preses: una a la sala del públic i la del PRT a les escales cap al primer pis), 

primera planta (quatre preses, dos al dormitori 1, una al menjador i una a la cuina) i a l’altell 

(una presa). 

Per a disposar d’accés a la xarxa de Internet a la llar, s’instal·larà el router Wi-Fi (amb punt 

d’accés sense fils incorporat) a la sala del públic amb connexió a la xarxa de telefonia 

contractada. Caldrà per això, que la companyia ens ofereixi un router d’alta qualitat, que 

asseguri una bona cobertura per tota la planta baixa i al jardí, terrassa i piscina, ja que els 

dispositius senzills no donen les mateixes prestacions, ni de fiabilitat ni de cobertura.  

El router també estarà directament connectat amb un cable de xarxa amb la central IP per tal 

que la instal·lació tingui comunicació amb l’exterior, i així poder desenvolupar moltes funcions 

des de fora de casa i de control de la instal·lació via web. 

Des del router Wi-Fi també enllaçarem amb un cable de xarxa cap a un altre router que hi 

haurà al dormitori 1 de la primera planta, que s’encarregarà d’interconnectar i de desplegar la 

xarxa sense fils per el primer pis, fent possible que quasi totes les estances tinguin cobertura 

Wi-Fi. 

Des del switch es farà el cablejat amb cable de xarxa amb connector RJ45 cap a les preses fixes 

d’internet de quasi totes les estances, i cap als dos punts d’accés sense fils.  

La ubicació dels punts d’accés i de les preses d’internet es mostra als plànols de la instal·lació. 

3.4.2 CONTROL DE LA SEGURETAT 

L’objectiu d’aquesta àrea és garantir la seguretat de l’habitatge en tots els aspectes que puguin 

afectar a la seva integritat. Aquesta àrea queda dividida en dues subàrees segons si tractem els 

problemes de seguretat relacionats amb accidents a les instal·lacions de l’habitatge, o bé si 

tractem les intrusions.  

Aquest apartat de la domòtica tracta d’evitar determinats accidents, i en el cas que succeeixin, 

minimitzar-ne les conseqüències. 
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En el primer cas, la seguretat associada a les instal·lacions de l’habitatge (alarmes tècniques) té 

com a objectiu garantir que les possibles fallades en les instal·lacions (aigua, gasoil, electricitat, 

etc.) no afectin a la integritat de la construcció ni a la dels seus habitants. 

Per evitar aquests problemes, estaríem parlant d’utilitzar alarmes tècniques de: 

 Detecció d’incendis 

 Detecció de fuites d’aigua 

 Detecció de monòxid de carboni 

Una altra de les mesures addicionals de seguretat que es portaran a terme serà la desconnexió 

de certs aparells com la TV, els aires a condicionats, etc. Això permetrà augmentar la seguretat 

i reduir el consum. 

Pel que fa a la seguretat associada a les intrusions, es busca assegurar la integritat dels usuaris 

davant possibles incidents provocats per la intrusió de persones no desitjades. Estaríem 

parlant de mesures de seguretat com: 

 Detecció d’intrusos 

 Control d’accessos 

 Simulacions de presència 

A continuació s’explicarà com s’instal·laran tots i cadascun dels detectors/sensors i com 

actuaran davant diferents situacions per tal de mantenir la seguretat global. 

 

Sensors de CO 

El monòxid de carboni és un gas molt tòxic generat per combustions deficients de combustible: 

estufes de carbó, de butà, brasers, escalfadors d’aigua, forns, llars de foc, fum del tabac… El 

gas no fa olor, no té color i no és irritant, per la qual cosa, la seva presència pot passar 

completament desapercebuda. 

Els valors màxims permesos de CO en locals tancats són de 10 mg/m3 (9 ppm) en vuit hores, o 

30 mg/m3 (26 ppm) en una hora. Per això, el valor límit escollit en la nostra instal·lació perquè 

s’activin els sistemes de protecció serà la detecció de 24 ppm en una hora. 

En el nostre cas els sensors es col·locarien a la sala del públic on tenim la llar de foc i al garatge 

per evitar accidents per combustió deficient de la caldera de gasoil. 
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Els dos sensors de gas de CO que s’instal·laran es connectaran al bus, de manera que quan 

detectin el valor de concentració límit de monòxid de carboni, s’enviarà una ordre de tall del 

subministrament elèctric a la caldera de gasoil (sempre i quan la senyal provingui del garatge) i 

al mateix temps s’activarà un senyal sonor d’alarma a la casa i la pantalla tàctil avisarà de la 

incidència per pantalla. 

En aquest apartat, quan la pantalla tàctil actua com a central d’alarmes podrem accionar totes 

les seves funcions, com activar o desactivar les alarmes, execució de comandaments, llistat 

d’esdeveniments, gestió de números pin i visualització d’esdeveniments en el display. 

La caldera de gasoil és del tipus estanca (l’entrada d’aire i l’extracció de fums de la combustió 

es fa a través de dos conductes aïllats, un d’aspiració i l’altre d’expulsió, que són concèntrics) i 

mixta (serveix per a la calefacció i per generar aigua calenta sanitària). La caldera disposa d’un 

ventilador que força la circulació de l’aire d’entrada i dels fums de sortida. Tot i ser una caldera 

estanca, s’instal·larà un detector de CO al garatge, com a mesura de seguretat davant d’una 

possible fuita de gasos de la caldera o tubs de conducció de fums. Aquest detector de CO 

també s’utilitzarà per detectar males combustions del vehicles aparcats al garatge. 

Al garatge s’instal·larà una sortida de fums reglamentaria a la part superior per ajudar a 

ventilar la sala en cas d’alguna fuita de gas. 

En el cas del detector de la sala del públic del restaurant, al detectar el valor límit de 

concentració de CO a l’ambient s’activarà un senyal sonor d’alarma indicant al display de l’iPad 

la incidència abans d’arribar a nivells de concentració perillosos per tal de permetre a l’usuari 

actuar personalment sobre la llar de foc amb un cert temps de marge, ja sigui per una mala 

extracció dels fums de la combustió com per altres causes, alhora que s’activarà l’extractor  

d’aire de la llar de foc. 

La reposició del sistema es realitzarà mitjançant qualsevol dels iPad amb central d’alarmes o a 

través de la interfície web, amb la intermediació de la central IP. 

La ubicació exacte dels sensors de monòxid de carboni queda reflectida als plànols. 

Detectors d’inundació 

Pel control d’inundació s’ha previst la col·locació d’una electrovàlvula en la instal·lació de 

fontaneria de l’habitatge. Aquesta electrovàlvula actuarà en conseqüència tallant el pas de 

l’aigua quan la central d’alarmes indiqui una alarma tècnica per la detecció d’una fuita d’aigua 

a la casa, activant una senyal sonora i mostrant per pantalla dels iPad un avís de la incidència. 
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Es preveu la instal·lació de dos detectors d’inundació ja que tenim sis estances que volem 

controlar i cada detector que s’instal·larà admet l’entrada de tres sondes d’inundació. Les 

estances on instal·lar sondes són: la cuina, els lavabos i el magatzem del restaurant i les altres 

3 sondes a la cuina, el bany i l’estudi de l’habitatge. 

En la nostra instal·lació s’instal·laran detectors que permeten una longitud màxima de cable 

entre tots els seus elements de cinquanta metres. El repartiment dels detectors serà el 

següent: un a la barra del restaurant, amb tres sondes connectades, la de la cuina, la dels 

lavabos i la del magatzem. L’altre detector amb tres sondes connectades s’instal·larà a la 

primera planta: per la cuina, el bany i l’altell, com a mesura de seguretat en cas de qualsevol 

accident (goteres, finestres obertes quan plou, etc.). 

Així doncs, amb aquest repartiment aconseguirem unes longituds màximes de cable per a cada 

detector inferiors a cinquanta metres. 

En últim lloc, cal indicar que, al garatge, tot i haver-hi una sortida d’aigua amb una aixeta, no hi 

instal·larem cap detector d’inundació perquè hi haurà una reixa per on es filtrarà l’aigua. Els 

líquids abocats al terra del garatge, amb l’ajuda de la pendent del terra del garatge, es 

conduiran cap a una reixa i posteriorment passaran per un separador de greixos per prevenir 

que els olis procedents dels vehicles, ja siguin del motor, de la direcció, del canvi, de qualsevol 

altre part del vehicle, o procedents del rentat dels vehicles s’aboquin a la xarxa de 

clavegueram. 

Per exemple, si estacionem el cotxe al garatge venint del carrer quan està fent una forta pluja, 

i l’aigua que arrossegava el cotxe va a parar al terra del garatge, no ens interessarà que s’activi 

l’alarma d’inundació; raó per la qual prescindim del detector d’inundació en aquesta estança. 

Les sondes d’inundació s’han de connectar als detectors d’inundació i integrar-los dins el 

sistema domòtic per mitjà de les entrades dels mòduls relé. Aquestes sondes s’alimenten amb 

la tensió de bus. 

Les sondes dels detectors d’inundació, en la mesura del possible, s’han de col·locar en zones 

que quedin integrades en l’entorn, on no suposin cap molèstia pels usuaris de l’habitatge i on 

disposi d’un fàcil accés per al seu assecament i manteniment. 

La ubicació de les sondes d’inundació queda reflectida als plànols. 
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Detectors d’incendis 

El sistema antiincendis preveu la instal·lació de detectors de fum a les estances on residim més 

temps i amb major risc potencial. Per exemple, un dormitori no sol implicar gaires problemes 

en aquest sentit, per la qual cosa n'hi hauria prou amb col·locar un detector de fums al 

passadís que comunica les habitacions. Tanmateix el risc augmenta si hi ha un fumador/a o si 

hi ha una televisió, una manta elèctrica o algun aparell que pugui provocar un curtcircuit, en 

aquests casos, és recomanable col·locar un detector al dormitori. 

En la nostra instal·lació es preveu la futura instal·lació d’aparells electrònics a les habitacions 

com ordinadors, televisió, i es contempla la possibilitat d’utilitzar mantes elèctriques, per tant, 

s’instal·laran detectors d’incendis a les habitacions. 

Els llocs on no s'aconsella la col·locació d'un d'aquests aparells són les cuines (els fums dels 

menjars poden fer saltar l'alarma sense sentit), el bany (la calor de la dutxa o la humitat poden 

afectar negativament el funcionament del detector) i golfes petites, poc ventilades i on 

s'assoleixin temperatures extremes. 

Per tant, en la nostra instal·lació col·locarem detectors d’incendis a casi totes les estances, 

excepte en els banys i a la cuina, per les raons explicades anteriorment. 

No obstant això, és aconsellable protegir la cuina de possibles incendis, per tant, hi instal·larem 

un sensor (el termovelocímetre) per a detectar variacions de temperatura sobtades dins 

l’espai. Es considera així ja que, si per un cas, tinguéssim les portes d’accés al menjador 

tancades no hi hauria cap altre detector que ens avisaria d’un incendi a la cuina de forma 

relativament ràpida. 

Els detectors d’incendis de la instal·lació presentaran una sortida relé lliure de potencial que 

indicarà l’estat de la mateixa, en repòs o en alarma. El dispositiu, al detectar una certa 

quantitat de partícules de fum que es generen al iniciar-se la combustió o al detectar una 

variació brusca de la temperatura de la cuina, donarà avís a la central d’alarmes, a més d’avisar 

mitjançant indicadors acústic (s’activarà la senyal d’alarma de la casa per poder-nos-en 

assabentar des de tots els racons). A les pantalles del sistema domòtic s’indicarà la incidència i 

el lloc on es produeix. 

Aquests dispositius no es connecten directament al bus, sinó als mòduls relé accionant una 

entrada, i els mòduls són els encarregats de transmetre la informació al control central. El 

restabliment del sistema es farà des de qualsevol dels punts de control de la casa (pantalla 

tàctil o via web). 
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La ubicació dels sensors de fum i el termovelocímetre queden reflectits als plànols. 

Sensors de presència 

Es plantegen dos escenaris diferents per tal de controlar les intrusions indesitjables: quan 

estiguem fora de casa i quan estiguem dormint. 

En el primer cas, la seguretat contra intrusions de l’habitatge en l’escenari “fora de casa” 

utilitza tots els sensors de presència de la casa dedicats a l’alarma, sensors d’obertura de 

portes d’accés a la casa (porta principal i porta del garatge), sensors d’obertura de les portes 

d’accés a l’interior de la casa, pels sensors d’obertura de les finestres i pels dispositius 

d’alarma. 

Els detectors de presència a vegades s’utilitzen per a controlar l’encesa de la il·luminació de la 

casa en algunes ocasions, però en aquest projecte no es farà així. Disposarem de detectors de 

presència dedicats a la seguretat (alarma i detecció d’intrusions) i uns altres detectors de 

presència dedicats a l’encesa de la il·luminació d’algunes estances de la casa, com és el cas del 

garatge, dels passadissos i les escales. A la resta de les estances no es controla l’encesa de la 

il·luminació amb detectors de presencia, sinó que la resta de detectors seran exclusivament 

usats per a deteccions d’intrusió. 

Els detectors de presència per a l’encesa de llums de la casa, envien ordres (telegrames) que 

provoquen que s’encenguin els llums. Els altres en canvi, quan l’usuari està fora de casa, els 

seus telegrames provoquen un senyal d’alarma, de manera que quan el control central rebi 

aquest telegrama s’activaran diverses mesures: 

 Sonarà la sirena exterior de la casa per alertar al veïnat i intimidar l’intrús. 

 S’alertarà a l’usuari amb trucada telefònica i e-mail perquè tingui constància de la 

intrusió i de l’activació de les mesures de protecció de la casa, i si els mitjans li 

permeten, visionar les càmeres de la casa via Internet. 

 S’activarà el sistema de gravació de les càmeres. 

 El sistema donarà un senyal d’avís a la companyia de seguretat contractada. 

L’escenari “fora de casa” es podrà activar des de: un polsador situat a l’office, a través de l’iPad 

o via web. Un cop activat l’escenari disposarem de tres minuts per sortir de casa abans que 

s’activin tots els sistemes anti-intrusió. Per activar l’escenari “fora de casa” caldrà que les 

finestres i portes que conformen la seguretat estiguin tancades, sinó el sistema ens avisarà 

amb un missatge per pantalla. 
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Per a la desactivació de l’escenari “fora de casa”, s’haurà de desactivar l’escenari a través del 

telèfon mòbil, tableta o polsador de l’office. Després d’això disposarem de dos minuts per a la 

desactivació de l’alarma a través del seu panell corresponent. Això és fa així i no directament 

des de l’aplicació del telèfon o la tableta per raons de seguretat i perquè la companyia 

d’assegurances no posi problemes. Els dispositius utilitzats per a serveis d’alarma han d’estar 

homologats com a tal, i aquestes aplicacions del telèfon i tableta que ens permeten controlar 

la casa no ho estan. Es per aquest motiu que es requereix un cop desactivada l’escena, entrar 

el codi al dispositiu de l’alarma.  

Per fer-nos memòria de la desactivació de l’escenari abans que s’activi l’alarma, a l’obrir 

qualsevol porta d’accés, sonarà una soroll d’alarma intermitent que s’apagarà un cop haguem 

desactivat l’escenari “fora de casa”.  

En el segon cas, quan estigui activat l’escenari “dormint” entraran en alerta els sensors 

d’obertura de portes d’accés a la casa i finestres de la planta baixa i els sensors de presència de 

la zona del soterrani, la planta baixa i la piscina i el jardí. 

La casa en qüestió  no disposa de persianes i no es volen instal·lar, per tant no es podran 

instal·lar sensors per detectar el moviment de les persianes . No comptarem amb aquesta 

mesura de seguretat, però també s’ha de dir que les finestres i portes exteriors de la primera 

planta tenen un difícil accés des de l’exterior, i en qualsevol cas els intrusos haurien de 

travessar el jardí i per tant serien detectats pels sensors de presència distribuïts a la part 

exterior de la casa. 

A la zona del jardí la sensibilitat dels sensor de moviment serà inferior a la dels utilitzats a 

l’interior de la casa ja que s’hi instal·laran sensors de moviment immunes a animals domèstics 

o d’altres animals de mida petita; així evitarem falses alarmes d’intrusió. Podria ser que hi 

passés qualsevol gat, ocell, etc. i l’alarma s’activés, fet que no ens interessa. 

L’escenari “dormint” es podrà activar/desactivar des de la pantalla tàctil i amb programació 

horària o via web. 

Per activar l’escenari “dormint” caldrà que les finestres i portes que conformen la seguretat 

estiguin tancades, excepte les de la primera planta, sinó el sistema ens avisarà amb un 

missatge per pantalla a través dels iPad o aparells electrònics que sol·licitin l’activació de 

l’escena. A la pantalla s’indicarà la porta o finestra oberta. 

Al detectar-se una intrusió sonarà l’alarma interior de la casa en tots els casos. També 

s’encendran els llums del dormitori 2, els de la zona del jardí i la piscina per intimidar el 
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possible intrús i alhora poder  verificar en persona des de les finestres de la primera planta. 

També s’activarà la gravació de les càmeres amb visió nocturna que podrem visionar des de 

qualsevol aparell electrònic amb connexió a internet, també a través de la pantalla tàctil. 

En l’escenari “dormint” no s’activarà l’alarma immediatament a l’obrir la porta principal  amb 

la clau corresponent o al obrir la porta del garatge, sinó que tindrem dos minuts per indicar-li, 

a través de la pantalla tàctil o telèfon mòbil, que la persona és usuària de la casa, entrant una 

clau secreta que evitarà que s’activin els sistemes de protecció. Un cop introduïda la clau 

secreta, la casa continuarà estant en l’escenari “dormint”. 

Per avisar-nos que l’escenari “dormint” està actiu a l’obrir qualsevol de les dues portes d’accés 

a la casa, s’encendrà un pilot indicador d’alarma activada al garatge i office de forma 

intermitent, que s’apagarà un cop haguem entrat la clau secreta al panell  de la central 

d’alarmes. 

Simulació de presència 

La simulació de presència és una eina amb finalitat intimidadora per prevenir les intrusions 

indesitjables. El sistema realitzarà l’encesa i apagada d’alguns llums de l’interior de la casa, 

sobretot dels llums de les estances que estan al nivell del carrer, com són els llums del jardí i la 

piscina, els de la sala de públic, els dormitoris del primer pis i el menjador. 

La simulació s’activarà quan activem l’escenari “fora de casa”. 

Control d’accessos 

El control d’accessos el formaran totes aquelles eines que ens permetran decidir i tenir el 

control sobre l’accés a la casa, ja sigui des de dins de la mateixa com des de l’exterior. 

Pel control d’accessos s’instal·larà un videoporter que visionarà l’entrada pel carrer Figueres. 

Aquesta càmera es podrà visionar des de dos punts de la casa amb petits monitors ubicats a 

l’office del restaurant i a la cuina de la primera planta. Des de l’altell no es preveu la instal·lació 

de cap mecanisme d’obertura. En aquest cas caldrà baixar a la primera planta per visionar 

l’entrada des del monitor del videoporter. Es pot obrir la porta exterior sense saber qui és des 

de la pantalla tàctil també. Es podria instal·lar un dispositiu que ens permetés controlar i 

visualitzar la càmera del videoporter des de la pantalla de l’iPad i via web, per raons de cost i 

prestació s’ha desestimat en aquest projecte. En qualsevol cas podria plantejar.se la seva 

instal·lació en un futur. 
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L’accionament d’obertura de la primera porta exterior del carrer serà manual o des del 

videoporter o pantalla tàctil. L’obertura de la porta principal d’entrada a la casa es podrà fer de 

diverses maneres: 

 Mitjançant la clau física corresponent. 

 Des de qualsevol punt de control del sistema domòtic de la casa (pantalla tàctil, via 

web) i des dels monitors del videoporter. Aquest fet ens permetrà obrir la porta des de 

la feina en cas que algú es deixi les claus de casa i en aquell moment no hi hagi ningú a 

l’interior, o per si se’ns tanca la porta i estem a fora. Aquest sistema només serà 

efectiu si la porta no ha estat tancada amb doble volta per una clau. És a dir, si 

nosaltres obrim la porta i la tanquem però sense passar la clau, llavors podríem usar 

aquest sistema per obrir-la, però si nosaltres sortim de casa i la tanquem amb clau, 

llavors aquest sistema no obriria la porta. 

L’obertura de la porta del garatge es farà amb el telèfon mòbil o la pantalla tàctil, i la baixada 

estarà temporitzada amb retard. També hi haurà un polsador manual al garatge que actuarà 

igual que el telèfon o pantalla tàctil. En tot moment la posició de la persiana estarà controlada 

pel sistema de control de la porta, però el sistema domòtic coneixerà l’estat de la porta 

(oberta/tancada). La fotocèl·lula instal·lada a la porta detectarà si hi ha algun obstacle a sota 

mentre baixa la persiana, si el sistema detecta un obstacle, aleshores deixarà de baixar la porta 

i començarà a pujar. Quan desaparegui l’obstacle tornarà a baixar la persiana. 

La porta del garatge també tindrà l’opció d’obertura amb pany i clau, pel cas que caigués la 

tensió de la xarxa elèctrica. 

 

3.4.3 CONFORT I ENERGIA 

Control de la il·luminació 

La il·luminació de l’habitatge s’accionarà tant de forma centralitzada mitjançant els elements 

de control de tota la instal·lació, com descentralitzada mitjançant interruptors o sensors. 

Aquests elements seran capaços d’encendre, apagar i regular la il·luminació. 

Segons en quines zones de la casa, hi haurà interactivitat amb detectors de moviment, de 

manera que l’encesa de determinats llums s’ajustarà al pas o presència humana. 
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Per aconseguir la il·luminació adequada per la casa utilitzarem un sistema força nou conegut 

com a regulació DALI (Digital Addresable Lighting Interface). Aquest és un sistema de 

comunicació digital que funciona amb direccions per sistemes de il·luminació.  

Aquest sistema és internacional i segueix la norma IEC 62386, que assegura la compatibilitat i 

intercanvi d’equips de diferents fabricants. Tots els seus productes porten el següent logotip 

(figura 2): 

 

 

Figura 2. Logotip DALI [12] 

La “Interface” de regulació que segueix aquest sistema és bidireccional i es basa en una 

estructura mestre-esclau, on la informació va des del controlador que opera com a mestre fins 

als equips de il·luminació que operen com a esclaus. 

Aquestes comunicacions es realitzen a través de la línia de bus. 

Tots els equips lluminosos es comuniquen en paral·lel al bus sense tenir en compte la seva 

agrupació, només evitant crear una topologia en bucle o d’anell tancat. 

No es necessiten relés mecànics ni resistències d’acabament de bus. DALI és un sistema simple 

de cablejat amb una gran flexibilitat en el disseny de la instal·lació. 
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Figura 3. Exemple estructura DALI [12] 

La configuració del sistema de il·luminació DALI es realitza via software. Aquesta es una gran 

avantatge, ja que pots crear sempre que vulguis diferents escenes, donar una direcció als 

equips de forma individual (màxim 64 llums) o per grups (màxim 16 grups) sense modificar el 

cablejat. 

A part d’aquestes avantatges, el sistema DALI permet regular la intensitat de tots els seus 

llums (com si es tractés d’un regulador d’intensitat). Aquesta regulació de la il·luminació 

permetrà aconseguir un ambient que garanteixi un màxim confort i, alhora, es podrà 

aconseguir una reducció del cost de la factura elèctrica. Evidentment, aquesta regulació només 

serà possible en els dispositius lluminosos que ho permetin, per exemple, els fluorescents no 

podran regular la seva intensitat, només obrir-se i apagar-se. 

Al garatge, passadissos i escales, els llums s’activaran segons ho consideri necessari el sensor 

crepuscular de l’estació meteorològica juntament amb la programació que s’hagi donat al 

sistema d’il·luminació. El propòsit és la comoditat de l’encesa i apagada automàtica de llums i 

l’estalvi energètic que representa el fet de que la il·luminació dels llocs de pas (passadís, 

escales i garatge) sols estigui activa en aquells moments que s’hi circula i en els moments que 

cregui necessari el sensor crepuscular de l’estació meteorològica. 

Els llums de totes les estances estaran controlats pel sistema domòtic, connectats al sistema 

DALI, i aquesta a la vegada amb els sistema KNX amb una interfície que permet la comunicació 

entre els 2 sistemes. 
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Els llums que s’utilitzaran en les estances que s’hagin de substituir seran en la mesura del 

possible del tipus LED, ja que tot i necessitar una inversió inicial considerable, són més eficients 

que els halògens, els d’incandescència i els de baix consum. A més, la vida útil i el consum 

d’aquests llums marquen una gran diferència respecte les bombetes halògenes, de baix 

consum i les d’incandescència. Els llums LED arriben a una vida útil de fins a 50.000 hores, a 

diferència de les d’incandescència que duren unes 750 a 1000 hores, les halògenes tenen una 

vida útil de aproximadament 1.500 hores, i les de baix consum, unes 8.000 hores. Tenint en 

compte aquests factors, i que últimament ja s’ha obert un debat sobre les implicacions que les 

bombetes de baix consum poden tenir per la salut, degut principalment al contingut de 

mercuri, s’ha decidit muntar llums tipus LED en el cas de que es necessiti canviar algun llum. 

- Sensors de presència o moviment 

Els sensors de presència o moviment dels passadissos, escales i garatge, segons ho consideri 

necessari el sensor crepuscular de l’estació meteorològica, informaran al sistema de quan 

s’han d’encendre i apagar els llums d’aquestes estances. S’opta per aquesta solució perquè són 

llocs de pas que se sol encendre el llum quan hi comences a passar i aquest sol quedar-se 

encès innecessàriament, fet que pot suposar un estalvi en la factura elèctrica força 

considerable, i de ràpida amortització. En el cas del garatge, més que un lloc de pas, el que ens 

interessa és que al entrar o sortir amb qualsevol vehicle (moto, cotxe, bicicleta…) o a peu, ens 

encengui i apagui el llum automàticament. 

- Configuració d’encesa i apagada de llums a cada estança 

Cal assenyalar que al llarg del projecte s’utilitzaran caixes de polsadors de tants canals com 

tecles tingui la caixa, excepte per comandar tendals, que una mateixa tecla utilitzarà dos 

canals. 

o Piscina 

La piscina disposarà de llum a la zona de la cascada amb 2 focus, i quatre llums dins la piscina. 

Això permetrà banyar-se de nit i millorar la imatge del jardí i la terrassa del restaurant. Els 

llums de dins la piscina podran canviar de color per poder donar diferents sensacions de 

benestar. Els llums s’encendran amb polsadors des de la barra o des de la pantalla tàctil. 

o Dormitoris 

Els llums principals de l’habitació aniran amb regulació d’intensitat, però hi haurà varis punts 

d’encesa de llums i en varies localitzacions (tauleta de nit, escriptoris,…), que no tindran 

aquesta regulació.  Així doncs, podrem encendre els llums de la ubicació que ens interessi i 

podrem apagar la resta aconseguint sempre l’ambient que més ens agradi.  
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La ubicació dels punts de llum i dels interruptors queda reflectida als plànols. 

o Passadís, escales, i garatge 

En aquestes estances els llums s’accionaran a partir de l’ordre donada dels detectors de 

moviment ja que són zones que es poden considerar de pas. 

o Sala del públic, menjador i altell 

Aquestes estances són llocs on es gaudeix de l’estada i el descans a la casa, per tant, es 

decideix incorporar una regulació de la lluminositat que es podrà escollir a voluntat per tal 

d’aconseguir el màxim confort possible. 

Hi haurà diverses situacions que podrem escollir un nivell d’il·luminació o un conjunt de 

variables que ens ajustaran el nivell de confort: 

 Amb polsadors podrem regular la il·luminació de la zona. 

 O podrem fer la regulació de la intensitat de la llum a desig indicar-li al sistema que 

posi en marxa l’escena desitjada prèviament configurada. Per exemple, al menjador de 

la primera planta podríem configurar 2 escenes: 

o “Sopant”: il·luminarà la zona de la taula on s’està menjant amb una intensitat 

del 100% i la resta de llums més apagades. 

o “Cinema”: il·luminarà la zona amb una intensitat del 30% i apagarà la resta de 

llums. 

Control de tendals 

El control del tendal es podrà fer mitjançant polsadors i/o amb control automàtic, depenent de 

la climatologia o d’un horari establert. 

S’instal·laran tendals motoritzats, de forma que pugui ser controlada l’extensió i replegament 

de  del tendal, per mitjà d’un polsador doble, amb la pantalla tàctil i via web. 

Quan algun fenomen meteorològic ho requereixi, detectat per l’estació meteorològica, el 

sistema domòtic actuarà segons cada cas: 

 Si plou, es replegaran els tendals. 

 Si fa vent moderat o intens, els tendals es replegaran. 

 Durant tot l’any, al detectar-se que es fa fosc el sensor crepuscular de l’estació 

meteorològica o a partir d’un horari establert replegarà els tendals. 
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 En època de forta calor, a les hores centrals del dia, els tendals s’estendran per frenar 

l’impacte del sol i conseqüentment aconseguir un estalvi de consum en la refrigeració 

de la llar. 

Control de la televisió i els sistemes d’àudio 

Gràcies a les noves tecnologies, el sistema domòtic ens permetrà tenir control absolut de la 

televisió i els sistemes d’àudio de la casa. Per això haurem de dotar aquests aparells de la 

tecnologia necessària i connectar-los al bus. 

Instal·larem una Smart TV amb home cinema 5.1 i un equip de música al menjador i diferents 

altaveus a diverses parts de la casa. 

Aquest control pot aportar un alt nivell de confort i benestar i també podria arribar a actuar 

com a control parental (si volem vigilar als petits de la casa). Per exemple, podríem d’aquesta 

manera saber a través dels telèfons mòbils si la televisió està encesa o no. 

Pel que fa al confort, podríem des de la pantalla tàctil posar una pel·lícula emmagatzemada en 

un disc dur connectat a la xarxa de la casa a la TV, o bé connectar música de la radio o d’algun 

CD a la sala del públic i la terrassa com a música ambient al restaurant. Aquesta acaba essent 

una manera molt còmode de controlar els diversos aparells multimèdia de la casa. 

A part de tot el comentat anteriorment, col·locarem 3 zones d’àudio independents a la casa. 

Aquestes funcionaran a través d’un únic equip de música instal·lat al menjador, el qual 

disposarà d’ altaveus repartits per diferents estances de la casa. A cadascuna d’aquestes 

estances instal·larem un aparell que li permeti als altaveus tenir autonomia i per tant la 

possibilitat de repertori diferent a les diferents sales. 

Les sales que disposaran d’aquesta tecnologia seran: 

 La sala del menjador. 

 La sala del públic. 

 La terrassa del restaurant. 

Això permetrà crear diferents ambients al restaurant que coordinats amb la regulació de les 

llums permetran crear una sensació de confort realment excepcional, proporcionant al client 

sensacions úniques. 

Control de la climatització 

Per fer el control de la climatització caldrà tenir en compte la temperatura ambiental i l’època 

de l’any a l’hora de dissenyar un sistema que ofereixi confort en l’estada a la llar. 



Memòria i Annexos                        Instal·lació domòtica i elèctrica d’un habitatge amb restaurant 

41 | P à g i n a  
 

- Època càlida 

En primer lloc, en èpoques de calor farem un control de la climatització de la llar només en 

espais habitats durant el dia. 

En principi, la temperatura de confort que s’estableix com a consigna a l’estiu és de 25ºC, ja 

que per cada grau que es baixi a partir d’aquesta temperatura suposaria en la nostra factura 

elèctrica un augment d’entre el 7 i 10%. El valor de temperatura ambient, per això, pot variar 

segons la distribució i l’espai on ens trobem, per tant, en cas de considerar-ho necessari 

l’usuari, hauria de modificar manualment el valor de la temperatura de consigna. A més a més, 

a vegades hi ha persones més sensibles a la calor o el fred, fet que caldria considerar-se sobre 

la pràctica. 

Per a la refrigeració de la llar utilitzarem uns Split de Panasonic que ja estan instal·lats i 

permeten un elevat grau de control sobre l’ambient. Nosaltres els dotarem d’un elevat grau 

d’automatització a través de fan coils. En principi aquests Split  s’utilitzaran per cobrir les 

necessitats durant l’estiu juntament amb els ventiladors de la sala del públic, i en cas 

d’urgència o averia de la caldera de gasoil es podrà utilitzar a l’hivern. 

Els Split estan col·locats a la sala del públic i al menjador.  

Les unitats de refrigeració es podran controlar de forma individual amb un canal de l’actuador 

de climatització, a través del comandament a distància de cada unitat interior, a través del 

termòstat de la estança o a través de la pantalla tàctil i via web. La unitat exterior associada als 

Split interiors estarà activada sempre i quan algun dels Split tingui el canal de l’actuador 

activat. 

El sistema, al detectar una finestra o porta oberta que doni a l’exterior de la mateixa estança, 

actuarà sobre el canal de l’actuador de climatització del Split corresponent desactivant-lo. Això 

si, l’apagada anirà amb retard a la desconnexió d’un minut des del moment que es detecta la 

porta o finestra cap a l’exterior oberta. Un cop passats trenta segons, la central d’alarmes 

generarà un avís sonor pels altaveus que ens avisarà de que hi ha alguna porta o finestra 

oberta, disposant aleshores de mig minut més abans que els sistema ordeni la desconnexió de 

la unitat de climatització corresponent. Per la pantalla tàctil s’indicarà l’estança amb la porta o 

finestra en qüestió oberta. En el cas que no s’exhaureixi el minut de marge, la unitat de 

refrigeració no s’apagarà. 

Els Split de la casa tenen en compte l’estat anterior quan s’activen de nou, així doncs, si se’ns 

desconnecten per haver tingut les finestres obertes més d’un minut, o bé activem qualsevol 
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escenari que desconnecti els aparells, quan desactivem aquell escenari no caldrà configurar de 

nou l’aparell a la temperatura desitjada en aquell nou moment. 

- Època freda 

De cara a la temporada de fred s’utilitza un sistema de calefacció alimentat per gasoil. 

La casa disposa de caldera de gasoil amb varis circuïts per l’alimentació del sistema de 

calefacció, així que el control del clima que s’ha pensat anirà enfocat en aquest sentit, establint 

perfils de temperatura individuals. D’aquesta manera podem arribar a obtenir un estalvi 

d’energia de fins el 30%. A més a més, cal destacar que la climatització d’una llar suposa un 

percentatge de la despesa total d’un 70% aproximadament. 

Així doncs, s’ha intentat adequar la temperatura d’una manera justa, ni per excés ni per 

defecte, ja que, per exemple, per cada grau de més que programem en una estança al llarg del 

temps, movent-nos en un rang de temperatures habitual a la llar, suposaria un increment 

aproximat del consum d’energia d’un 8%. 

De la caldera en sortiran tres circuits d’aigua calenta. Un dedicat a l’aigua calenta sanitària i 

dos dedicats a la calefacció  i distribuïts de la següent manera. Un que alimentarà els radiadors 

del restaurant i  un segon per a la primera i segona planta. 

La primera i segona planta disposaran d’un col·lector de calefacció a partir del qual en sortiran 

varis circuits d’aigua calenta cap a les diferents estances, amb una vàlvula termoelèctrica / 

electrovàlvula governada pels termòstats de cada estança, així es podrà tenir un control del 

perfil de temperatures per a cada estança, i conseqüentment, aconseguir un estalvi d’energia 

notable. A cada planta hi haurà una caixa de registre de col·lectors, a poder ser es col·locarà en 

un lloc central de la planta. La caixa de registre contindrà els col·lectors de calefacció amb les 

corresponents vàlvules termoelèctriques. 

Cal remarcar que la té un sistema de by-pass per evitar que la bomba es quedi bloquejada en 

el cas de tancar la majoria o tots els radiadors. 

S’intentarà obtenir el màxim confort pels habitants, però alhora amb el màxim estalvi 

d’energia possible. S’establirà una temperatura de confort a l’hivern de 22ºC durant el dia a les 

estances més concorregudes; a vegades també anomenades zones de dia i, a les zones de nit 

(dormitoris), per tal d’obtenir un millor descans durant la nit reduirem la temperatura de 

confort tres graus, fins a 19ºC, i l’apagarem o la reduirem a d’altres plantes de la llar 

desocupades. 
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El sistema, per a totes les estances, al detectar una finestra o porta oberta que doni a 

l’exterior, actuarà sobre l’electrovàlvula de l’estança en qüestió apagant-ne momentàniament 

la calefacció. Això si, l’apagada anirà precedida d’un avís sonor pels altaveus que ens avisarà de 

que hi ha alguna porta o finestra exterior oberta, disposant aleshores de mig minut abans que 

els sistema ordeni la desconnexió de l’electrovàlvula de l’estança. En el cas que no s’exhaureixi 

el temps de marge, la calefacció no s’apagarà. 

Els termòstats per regular el clima seran d’accionament digital en comptes de manuals. El 

termòstat anirà incorporat en els teclats dels polsadors, d’aquesta manera el sistema KNX/EIB 

podrà variar la temperatura de les estances segons les franges horaris. Aquests termòstats 

regularan a la vegada els Split de l’estança (en el cas que n’hi hagi) i els radiadors. Aquests 

termòstats podran anar regulats a través de la pantalla pròpia, l’iPad, via web o a través de 

programació horària. 

Aquest termòstat estarà incorporat en l’estètica dels polsadors de l’estança.  

El termòstat anirà connectat al bus amb el mateix acoblador de bus que utilitza el teclat de 

polsadors. 

A continuació especifiquem la distribució de temperatures de dia i nit de les diferents 

estances: 

 Soterrani: no hi haurà control de la temperatura de les estances, només de les 

cambres frigorífiques i congeladors. 

 Planta baixa: el circuït de calefacció de la planta baixa tindrà una única sortida 

comandada per el termòstat col·locat a la barra que regularà la temperatura de la sala 

del públic i la barra. La temperatura de consigna programada durant el dia serà de 

22ºC a la sala del públic, ja que és molt important el confort dels clients del restaurant 

a la sala. En canvi, a partir de certa hora de la nit la temperatura programada serà de 

19ºC. Hi haurà la possibilitat de modificar la temperatura segons preferència en 

qualsevol moment a través de la pantalla del termòstat o de l’iPad. 

 Primera planta: el circuït de calefacció de la primera planta tindrà un col·lector amb 

cinc sortides, cinc electrovàlvules comandades per cinc termòstats, un per a cada una 

de les següents estances: dormitori 1, dormitori 2, menjador, cuina i l’estudi de l’altell. 

La temperatura de la primera planta es programarà a 19ºC durant el dia i la nit, a 

excepció del menjador que es programarà a 22ºC. Les habitacions es programen a 

19ºC  doncs  en principi, no són espais concorreguts de la llar, però hi haurà la 
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possibilitat de modificar la temperatura segons preferència a qualsevol estança en 

qualsevol moment a través de la pantalla tàctil del termòstat o de l’iPad. 

Per altra banda, hi haurà un polsador al bany que temporitzarà la connexió i desconnexió de 

l’eixuga-tovalloles elèctric per tal d’augmentar el confort tèrmic.  

Quan tinguem pensat estar uns dies fora de casa activarem l’escenari “de vacances” (que és el 

mateix escenari que “fora de casa” però amb una petita variació en la regulació de la 

climatització). Aquest escenari vigilarà que la temperatura de la casa no baixi per sota de 7ºC a 

l’hivern a l’interior de la casa, evitant possibles gelades de l’aigua a les canonades i les 

conseqüents fuites d’aigua produïdes pel trencament de les mateixes. 

Els termòstats s’ubicaran a ser possible a l’entrada de cada estança juntament amb els 

polsadors. 

Control d’exteriors 

Per control d’exteriors entenem tot el que queda fora de la pròpia casa. En concret ens referim 

fonamentalment al jardí de la casa, la piscina i la zona de terrassa. 

Per la zona de jardí de la casa, el sistema de reg és per aspersió, utilitza difusors amb 

embocadures de diferents orientacions segons el punt de reg, ja que ens permet regar una 

superfície de gespa de radis petits com és el nostre cas. A més, aquest sistema proporciona 

una pluviometria constant a la superfície escollida. 

El sistema es podrà controlar manualment, i de forma automatitzada. La programació i control 

del reg es programarà via la pantalla tàctil d’acord amb els sensors de l’estació meteorològica. 

Es farà la programació de manera que s’accioni l’electrovàlvula que deixi passar l’aigua tres 

cops al dia durant sis minuts, temps suficient per a que l’aigua penetri a la gespa una distancia 

aproximada aconsellada d’uns vint centímetres. Les tres sessions de reg es faran a les set del 

matí, a les dues del migdia i a dos quarts de deu del vespre. Però,  tindrà les restriccions 

següents: 

 Si a la zona de la piscina el detector de presència detecta presència de persones el 

sistema retardarà el reg cinc minuts. I així, successivament fins que no detecti 

presència de persones al jardí, fins a un màxim de dues hores d’aplaçament. A les dues 

hores s’anul·larà la sessió actual de reg. 

 Si l’estació meteorològica detecta que plou quan es disposa a regar, aquella sessió de 

reg no s’activarà. Si tenint en compte el registre de valors de l’estació meteorològica, 
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la pantalla tàctil detecta que plou durant més de vint minuts al dia, el reg s’ajornarà 

fins l’endemà. 

 Un altre cas que es retardarà el reg deu minuts serà en cas que faci vent fort o vent de 

força 7 (a partir de 13,9 m/s). Però, en el cas de no poder regar ni matí ni migdia, al 

vespre s’activarà de forma forçada durant vuit minuts. 

Un altre aspecte a considerar a la piscina serà el fet d’evitar que sobreïxi en cas de pluja. Per 

assolir l’objectiu, la piscina disposa d’un sobreeixidor uns centímetres per sobre de la meitat 

de la boca de succió de superfície, que enviarà l’aigua a un dipòsit que es farà servir 

posteriorment per a compensar l’evaporació. Per impulsar l’aigua cap a la piscina es farà servir 

una bomba que impulsa aigua. El nivell de l’aigua, en condicions normals estarà ben bé a la 

meitat de la boca de succió per tal d’obtenir un òptim funcionament del sistema de depuració, 

i per sota del sobreeixidor, i així permetre captar elements flotants de la superfície de l’aigua. 

Per evitar que el dipòsit sobreeixí, disposarà d’un sobreeixidor que desviarà l’aigua cap al 

clavegueram. 

La depuradora d’aigua de la piscina es programarà en diferents hores del dia segons l’època de 

l’any. 

A l’hivern s’ha de protegir l’aigua de la piscina de les gelades a la nit, per tant, a més a més de 

tapar la piscina per evitar o reduir la presència d’ elements com: terra, herbes, fulles, es 

programarà la depuradora durant la nit (de 23 h a les 9 h del matí) en espais de temps poc 

espaiats per remoure l’aigua i evitar així que es congeli, tot i que la temperatura exterior 

estigui per sota de zero. Per exemple, funcionarà uns cinc minuts cada mitja hora. A més, la 

coberta, al mantenir la calor de l’aigua ajuda en aquest procés. S’opta per aquesta solució 

perquè seria més costós buidar la piscina al final de l’estiu i reomplir-la de nou a l’inici del 

pròxim estiu. 

A l’estiu la depuradora funcionarà quatre hores al dia, repartides entre les hores de més calor 

per atacar amb major efectivitat a les algues que poden malmetre l’aigua en el moment de 

major activitat, alhora que hi afegim els productes de manteniment a la piscina al forat de la 

boca de succió. Per exemple, programarem la connexió de la depuradora dues hores al matí-

migdia, i dues hores a la tarda. 
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Control d’energia i subministraments 

- Energia elèctrica 

Es preveu la instal·lació d’un sistema d’alimentació ininterrompuda (SAI), dispositiu que, en cas 

d’apagada, permetrà subministrar energia elèctrica a tots els elements que tingui connectats 

gràcies a les seves bateries. Farem ús d’aquest sistema per mantenir l’alimentació a les 

càrregues crítiques de la casa. 

Per càrregues crítiques considerarem tot allò referent a la seguretat de la casa (preses de 

corrent de les càmeres de videovigilància) i les preses de corrent dels elements bàsics pel 

funcionament del sistema domòtic (pantalla tàctil de control, central IP, central d’alarmes, 

vídeo-gravador digital IP, switch i el router). 

Aquesta canalització elèctrica per les càrregues crítiques neix al soterrani. Aquesta 

canalització, que utilitzarà la canalització elèctrica general del circuït elèctric d’automatització i 

seguretat (C4) que s’explica en la part del disseny elèctric de la instal·lació, es distribueix per 

les diferents plantes de la casa subministrant corrent a totes aquestes càrregues crítiques. 

L’autonomia del SAI de 2 kVA serà com a màxim d’uns 90 minuts funcionant al 25% de la 

càrrega, d’uns 40 minuts funcionant al 50% de la càrrega, i d’uns 20 minuts funcionant al 100% 

de la càrrega. Però, si se li connecta un acumulador addicional de 12 Ah, aquestes autonomies 

es poden doblar, fet que ens interessa força en la nostra instal·lació, bàsicament per poder 

mantenir les mesures de seguretat durant més temps; temps necessari perquè el sistema 

domòtic doni avís a la companyia de seguretat al caure la tensió de la xarxa elèctrica. 

Pel sistema domòtic KNX/EIB no es necessita aquesta alimentació ja que disposa de les seves 

pròpies fonts d’alimentació ininterrompuda amb els seus propis acumuladors. 

Per evitar que el sistema de bus KNX/EIB es quedi sense subministrament elèctric quan hi ha 

una caiguda de la tensió de la xarxa elèctrica es col·loquen fonts d’alimentació ininterrompuda 

amb filtre integrat. Es col·locarà una font d’alimentació i dos acumuladors a cada línia de bus.  

El consum màxim del conjunt d’elements connectats al circuït C4 no superarà els 500 W de 

potència. D’aquesta manera, incorporant dos acumuladors en paral·lel a la font d’alimentació 

per alimentar aquest circuït, en cas d’una caiguda de la tensió de la xarxa elèctrica, els 

acumuladors tindran una autonomia d’aproximadament una hora, ja que associant-los en 

paral·lel aconseguirem una capacitat dels acumuladors de 25 Ah consumint una potència 

elèctrica màxima de 500 W a partir d’una tensió de sortida dels acumuladors col·locats en 



Memòria i Annexos                        Instal·lació domòtica i elèctrica d’un habitatge amb restaurant 

47 | P à g i n a  
 

paral·lel de 12 V, tensió que posteriorment serà convertida per la font per alimentar el bus a la 

tensió de 24 V DC. 

- Aigua 

o Accionament i regulació de les aixetes de la casa 

A la dutxa del bany de la primera planta hi instal·larem una aixeta termostàtica on podrem 

triar la temperatura de sortida de l’aigua per mitjà d’un selector amb escala de graus. Aquest 

sistema ens permetrà estalviar temps i aigua i guanyar comoditat. La resta d’aixetes de la casa 

seran de tipus convencional, amb palanca per escollir manualment la temperatura de sortida 

de l’aigua en cada moment. 

o Obtenció d’aigua calenta 

Al garatge hi ha instal·lada una caldera mixta de gasoil que ens permetrà escalfar la casa a 

l’hivern i obtenir aigua calenta sanitària, tant a l’estiu com a l’hivern. La caldera disposarà d’un 

dipòsit acumulador d’aigua calenta per a poder-ne disposar de forma quasi instantània en 

qualsevol moment. De la caldera en sortirà un conjunt de conduccions d’aigua adaptat pel 

sistema de calefacció i per les sortides d’aigua sanitària de la casa. 

o Gasoil de calefacció 

Caldrà controlar que el nivell del dipòsit de gasoil no baixi d’un cert nivell, i en cas que així sigui 

avisar a l’usuari per tal que faci la comanda. Hi haurà un detector de nivell de líquids que al 

baixar el nivell del gasoil per sota d’un llindar donarà una senyal al sistema i generarà un avís a 

l’usuari via correu electrònic amb l’ajuda de la central IP, i a través dels panells de la central 

d’alarmes. 

 

3.4.4 CONTROL DE LES FUNCIONS DE L’HABITATGE 

En primer lloc, per controlar les diferents funcions de la casa he creat una taula (Taula 4), on es 

mostren a tall d’exemple què podrien controlar els diferents polsadors distribuïts a tota la 

casa. S’ha de recordar que el sistema DALI i el sistema KNX ofereix una gran avantatge i 

versatilitat a l’hora de crear diferents configuracions per controlar la casa. Aquestes es podran 

re programar sempre que es vulgui sense necessitat de cablejar res a la casa. 
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Polsadors 

Planta Situació Element Funció Codi en plànol 

0 Office Polsador 1C Activa mode: "Fora de casa" P0 

Polsador 6C 

Commuta llum 1 

P1 

Commuta llum 2 

Commuta llum 5 

Commuta llum 6 

Commuta llum 7 

Commuta llum 8 

Barra 

Polsador 6C 

Commuta llum 10 

P2 

Commuta ventiladors 12 

Recollir/obrir tendals 

Commuta llum 14 

Commuta llum 15 

Polsador 6C 

Commuta llum 16 

P3 

Commuta llum 17 

Commuta llum 9 

Commuta llum 19 

Commuta llum 20 

Commuta llum 21 

Polsador 2C 
amb termòstat 

Commuta llum 11 
P4 

Commuta llum 13 

Pizzeria Polsador 1C Commuta llum 18 P5 

Polsador 1C Commuta llum 18 P6 

Jardí 

Polsador 3C 

Commuta llum 4 

P7 Commuta llum 9 

Commuta llum 5 

Garatge Polsador 1C Puja/baixa porta P8 

-1 WC Polsador 1C Commuta llum 4 P1 

Polsador 1C Commuta llum 5 P2 

Entrada Polsador 1C Commuta llum 1 P3 

Magatzem 2 Polsador 1C Commuta llum 2 P4 

1 Menjador Polsador 2C 
amb termòstat 

Commuta llum 10 
P1 

Commuta llum 11 

Polsador 3C 

Commuta llum 9 

P2 Commuta llum 12 

Commuta llum 13 

Dormitori 1 Polsador 2C 
amb termòstat 

Commuta llum 1 
P3 

Commuta llum 2 

Polsador 1C Commuta llum 2 P4 

Polsador 1C Commuta llum 1 P5 

Dormitori 2 Polsador 2C 
amb termòstat 

Commuta llum 7 
P6 

Commuta llum 5 

Polsador 1C Commuta llum 3 P7 

Polsador 3C 
Commuta llum 6 

P8 
Commuta llum 7 
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Commuta llum 8 

Polsador 3C 

Commuta llum 6 

P9 Commuta llum 7 

Commuta llum 8 

Polsador 3C 

Commuta llum 7 

P10 Commuta llum 8 

Commuta llum 9 

Bany Polsador 1C Commuta llum 3 P11 

Polsador 1C Commuta llum 4 P12 

Cuina Polsador 2C 
amb termòstat 

Commuta llum 15 
P13 

Commuta llum 16 

Polsador 1C Commuta llum 15 P14 

2 Estudi Polsador 2C 
amb termòstat 

Commuta llum 1 
P1 

Commuta llum 2 

Taula 4. Control de les funcions de la casa per polsadors 

S’utilitzaran també diverses pantalles tàctils (iPad) per controlar les funcions de la casa. 

Aquestes funcionaran amb una aplicació de software específica per a la regulació i control de 

sistemes domòtics. La pantalla tàctil s’utilitzarà sobretot per controlar tots aquells elements 

que no tinguem programat el seu control en els polsadors. Aquesta aplicació és molt completa 

i intuïtiva i permet amb facilitat controlar fins a l’últim aparell connectat al sistema domòtic.  

La reprogramació de moltes de les funcions de la instal·lació es podrà fer de forma fàcil i 

intuïtiva a través de la pantalla tàctil i via Internet, variant temporitzacions, etc. A l’usuari se li 

entregarà un manual per poder modificar les programacions de moltes de les funcions 

descrites, i poder-ho adaptar a les seves necessitats. 

 

3.5 INFRAESTRUCTURA 

En aquest apartat es defineixen, dimensionen i ubiquen les canalitzacions, registres i recintes 

que constituiran la infraestructura on s’allotjaran els cables i l'equipament necessari per a 

permetre l’accés dels usuaris a la instal·lació domòtica definida al projecte. 

3.5.1 CANALITZACIÓ 

Es la que suporta la distribució i segregació dels cables de la instal·lació domòtica a l’interior de 

l’habitatge. Està realitzada amb tubs de material plàstic, corrugat o llis, encastats per les parets 

de l’habitatge, unint el quadre domòtic amb les diferents estacions i, a la vegada, les estacions 

amb els sensors distribuïts per l’habitatge. Tota la distribució del bus va instal·lada en 

canalitzacions diferents a les de potència de 230 V segons el REBT. La instal·lació del cable bus i 



Memòria i Annexos                       Instal·lació domòtica i elèctrica d’un habitatge amb restaurant 
 

50 | P à g i n a  
 

de la xarxa de potència es realitzarà en caixes de derivació independents o assegurant 

l’aïllament entre ambdues xarxes. 

Quan sigui necessari s’utilitzaran registres de pas per facilitar la instal·lació posterior de cables. 

Les línies de bus es distribuiran de forma lineal realitzant bifurcacions a cada una de les 

estances. Serà necessari seguir totes les limitacions que imposa la topologia de bus en quan a 

les longituds màximes de la línia (1000 m), distància màxima entre components (700 m), 

distància màxima entre font d’alimentació i aparell de bus (350 m) i longitud mínima entre 

dues fonts en paral·lel en una línia (200 m). 

Cada línia tindrà un màxim de 64 elements.  

A l’estesa de línia s’aplicarà la protecció contra llamps i sobretensions, tant per a les línies de 

potència com per les línies de KNX/EIB. 

 

3.5.2 ARMARI DOMÒTIC  

S’instal·laran 3 armaris domòtics, un al soterrani, un a la barra del restaurant i l’altre al vestidor 

de la primera planta. Per repartir els mòduls i estalviar cablejat, alguns mòduls aniran 

instal·lats en els caixetins d’entroncament i d’altres encastats a la paret amb caixes universals. 

 

3.6 CONNEXIONAT D’ACTUADORS 

Per poder entendre com es fan les connexions entre entrades i sortides dels actuadors en faré 

un com a exemple. La resta utilitzarien la mateixa metodologia. En aquest cas agafarem com a 

exemple un polsador que commuta diferents llums. 

El polsador està connectat al bus, i per tant, quan aquest rep la pulsació en alguna de les seves 

tecles, envia el telegrama a través del bus a l’actuador encarregat de controlar els llums. 

Gràcies a les direccions físiques que tenen assignats els polsadors i els actuadors, el telegrama 

arriba correctament, i gràcies a les direccions de grup associades al polsador, l’actuador sap 

quins són els llums que s’han de commutar. Aquest actuador que està connectat a la nostra 

línia elèctrica, obre o tanca aquella part de la línia elèctrica que afecta als llums que volíem 

commutar. 
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De manera similar funcionen els polsadors destinats al control de tendals o al control de la 

climatització, l’únic que varia és el tipus d’actuador al que li arriba el telegrama i com actuar en 

la línia elèctrica. 

 

3.7 PROGRAMACIÓ I POSADA EN MARXA 

En aquest projecte es deixa fora de l’àmbit d’estudi la part referent a la programació i posada 

en marxa dels aparells de tot el sistema domòtic perquè no n’és l’objectiu. Aquesta part 

s’encarregarà de fer-la un professional amb experiència en el sector. Per instal·lar aquest tipus 

de sistemes es necessita un títol específic que s’atorga desprès de realitzar una series de 

cursos formatius amb les empreses que es dediquen a la fabricació dels dispositius domòtics. 

Tot i així, en aquest punt es farà un exemple senzill de com es faria la programació d’un 

dispositiu del sistema domòtic amb el programari ETS-3. 

La programació d’un sistema com el KNX/EIB es porta a terme mitjançant un únic software 

creat exclusivament amb aquesta finalitat. Aquest és l’ETS-3, un software estandarditzat com 

el mateix sistema KNX/EIB. 

L’ETS-3 és una eina molt potent que permet la configuració del sistema, assignant les adreces a 

cada component, creant adreces de grup que facilitin el funcionament del sistema en global, 

assignant funcionalitats a cada dispositiu i associant entrades i sortides de manera que quan 

un sensor doni una ordre, un actuador generi l’acció corresponent. 

Tots el fabricants de dispositius KNX/EIB implementen bases de dades que es poden importar a 

l’ETS-3, de manera que quan es selecciona el dispositiu en qüestió, apareixen totes les seves 

prestacions i funcions a programar. Els arxius en qüestió portaran una extensió vd1, vd2, vd3 o 

vd4. Dispositius amb una complexitat més elevada i amb un major nombre de funcionalitats, 

disposen també d’un software propi per a la seva configuració que haurà de ser compatible 

amb l’ETS-3. Aquest últim serà el cas d’una central IP, per exemple. 

L’ETS-3 cobreix totes les àrees d’aplicació, entre les quals cal destacar les següents: 

 Control d’il·luminació (encesa, apagada, regulació i escenes) 

 Control de persianes, finestrons i tendals 

 Calefacció, ventilació i aire condicionat (control individual de temperatura, control de 

radiadors, ventiladors i calderes) 

 Control d’accessos i seguretat (detector de presència, detector d’incendis, detector de 

robatoris, detector d’intrusió, simulació de presència i il·luminació) 
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 Control de sistemes d’energia (mesura de consum, control de pics) 

 Funcions de confort i control intel·ligent en totes les aplicacions (control d’usuari, per a 

diferents situacions, processos de control intel·ligents) 

 Control i manteniment remots (telèfon i Internet) 

 Interfícies a altres sistemes complementaris (electrodomèstics, consoles de supervisió, 

gestió d’instal·lacions, sistemes de seguretat propietaris, àudio, multimèdia, serveis). 

Des de 1993, en que ETS va aparèixer al mercat, s’ha assegurat el manteniment continu i 

millores en el software. Cada any es continua investigant per tal de millorar. 

Per explicar el procés bàsic de programació dels dispositius, es presenta un exemple senzill. 

Un llum i el seu polsador. Per al correcte funcionament d’aquest escenari caldrà el següent 

material: 

 Font alimentació 640 mA (fins a 64 elements) 

 Teclat multi funció d’un canal (Polsador) 

 BCU (Unitat d’Acoblament al Bus) per al teclat  

 Actuador ON/OFF 2 sortides 

 Mòdul de comunicació USB 

 Cable KNX homologat 

El teclat i l’actuador caldrà configurar-los amb l’ETS-3. 

Arranquem ETS-3. Creem un nou projecte (Archivo / Nuevo Proyecto) i l’anomenem “Projecte 

exemple”. El medi per defecte és TP, Twisted Pair. 

Mirem un moment l’entorn de treball, amb tres finestres diferents, Vista de topologia 

“Topologia en Projecte exemple”, vista de Grups “Adreces de Grup en Projecte exemple”, i 

Vista d’Edifici “Edifici en Projecte exemple”. 

Ara caldrà ubicar els dispositius dins el projecte. Crearem un espai on aniran els dispositius 

(Añadir Edificio). L’anomenem “casa digital”. Dins de l’edifici haurem de delimitar uns espais 

on realment aniran els dispositius, (Añadir Habitaciones). L'anomenem “Habitació x”. 

Seleccionem l’Habitació x en la que volem l’escenari i inserim el teclat universal d’una fase 

(“añadir aparato”). Aquí és on seleccionem el nostre polsador de la base de dades del 

fabricant. L’ETS li assignarà l’adreça física 1.1.1. Farem el mateix amb l’actuador ON/OFF. L’ETS 

li assignarà l’adreça 1.1.2. 
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Arribat a aquest punt, assignarem una adreça de grup als dos dispositius per tal de que es 

comuniquin directament. Crearem un grup principal (“Grupos Principales / Añadir GP”). 

L’anomenarem “il·luminació”. Polsarem a sobre il·luminació i afegirem una adreça de grup que 

serà “ON/OFF llum habitació”. Se li assigna l’adreça de grup “0/1” (programació a dos nivells). 

Ara caldrà introduir els Objectes de Comunicació (OC) a l’adreça de grup 0/1. Polsem sobre 

l’actuador ON/OFF i veiem que té dos OC un per a cada sortida. Se n’agafa un i s’arrossega cap 

al Grup 0/1 (ON/OFF llum habitació). 

Farem el mateix amb el sensor, també té dos OC (un per encendre, l’altre per apagar). 

Arrosseguem als dos cap a 0/1. Ja podem programar. Com que cap dels dos no té adreça física, 

caldrà polsar sobre el botó de programació de cada dispositiu per bolcar-hi l’adreça. Com que 

el polsador no té botó de programació, polsarem sobre el de la BCU que el connecta al bus. 

Després hi bolcarem l’aplicació. 

Si ho hem fet tot correctament (cablejat, programació i posada en marxa) tindrem un teclat 

que ens encendrà un llum connectat al la sortida 1 de l’actuador si polsem la tecla per la part 

de dalt i que l’apaga si polsem la tecla per la part de baix. 

Afegir un altre interruptor per controlar el mateix llum serà tant senzill com posar els seus 

objectes de comunicació (encendre/apagar) dins l’adreça de grup, 0/1, bolcar l’aplicació 

(“Programar aplicación”). 

Així, dispositiu a dispositiu aniríem completant la programació del sistema domòtic. 
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4 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

La instal·lació elèctrica de la casa satisfà les necessitats requerides per l’usuari complint a la 

vegada la normativa aplicada a nivell territorial imposada pel Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió del 2002 i les Normes Tècniques Particulars de la companyia subministradora. L’ 

empresa encarregada del subministrament d’energia elèctrica serà FECSA-ENDESA. El 

subministrament  serà individual trifàsic a 230/400V, per a una potència contractada de 87 

kW. 

4.1  PREVISIÓ DE CÀRREGUES 

Amb l’objectiu de conèixer la necessitat energètica de la casa s’ha realitzat un estudi de 

previsió de càrregues. 

En aquest estudi, s’han tingut en compte el consum de les càrregues i els seus factors 

d’utilització i simultaneïtat. El valor d’algun d’aquests factors és el que ve estipulat en la ITC-

BT-25. 

La casa sobrepassa dels 160 m2, consta d’una instal·lació d’aire a condicionat i està 

automatitzada amb un sistema domòtic, per tant, està qualificada com a un habitatge de grau 

elevat d’electrificació. Si a tot això li sumem les altes necessitats elèctriques del restaurant, 

necessitem contractar una alta potència de subministrament. 

La potència total prevista és d’uns 83.2 kW, tot i això, segons les necessitats dels usuaris de la 

casa i el vademècum d’ENDESA, la potència a contractar serà de 87 kW. 

La confecció dels circuits de la nostre casa s’han basat en l’estipulat en la ITC-25 pel que fa a 

nombre de punts d’utilització, proteccions magneto-tèrmiques, diàmetres de tubs, etc. Degut 

a les característiques de la casa s’han afegit circuit addicionals als establerts en la esmentada 

instrucció tècnica. 

La alimentació del diferents circuits s’ha realitzat de manera que les potències de les tres fases 

quedin el més equilibrades possibles. La potència prevista per a cada fase (sense contar-hi els 

elements trifàsics que afecten a cada una d’elles) és: 

 Fase R: 15.108 kW 

 Fase S: 15.157 kW 

 Fase T: 15.129 kW 

En la següent taula (Taula 5) podem veure els circuits que composen els diferents quadres, així 

com la potència de cada circuit i la seva potència prevista un cop aplicats els factors de 
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simultaneïtat i utilització. També es mostra la fase que alimenta cadascun dels circuits. Per 

obtenir la potència total prevista simplement sumem totes les potències previstes dels 

diferents circuits. 

 

Circuits 
Potència 

instal·lada (W) Fs Fu 
Potència 

Prevista (W) Fase 

Quadre General de Protecció (CGP) RST 

C1: Alimentació quadre 1 54968,125 1 1 54968,13 RST 

C2: Alimentació quadre 2 13625,75 1 1 13625,75 RST 

C3: Domòtica 500 1 1 500,00 R 

C4: Il·luminació magatzems 336 0,75 0,5 126,00 R 

C5: Il·luminació exterior 436 0,75 0,5 163,50 R 

C6: Il·luminació piscina 72 0,75 0,5 27,00 R 

C7: Endolls exteriors 44850 0,2 0,25 2242,50 R 

C8: Endolls magatzems 44850 0,2 0,25 2242,50 R 

C9: Endolls trifàsics 3450 1 1 3450,00 RST 

C10: Cambres magatzem 3450 1 1 3450,00 RST 

C11: Piscina 2500 1 0,6 1500,00 R 

C12: Reg 1500 1 0,6 900,00 R 

SUBQUADRE 1 (Restaurant) RST 

C1.1: Il·luminació cuina i office 432 0,75 0,5 162,00 R 

C1.2: Il·luminació S. Públic i WC 653 0,75 0,5 244,88 S 

C1.3: Il·luminació barra  i pizzeria 283 0,75 0,5 106,13 T 

C1.4: Il·luminació exterior 347 0,75 0,5 130,13 T 

C1.5: Endolls cuina 27600 0,2 0,25 1380,00 R 

C1.6: Endolls office 13800 0,2 0,25 690,00 R 

C1.7: Endolls sala del públic 34500 0,2 0,25 1725,00 R 

C1.8: Endolls barra 31050 0,2 0,25 1552,50 R 

C1.9: Endolls pizzeria i  WC 37950 0,2 0,25 1897,50 R 

C1.10: Renta vasos 3000 1 1 3000,00 S 

C1.11: Rentaplats 7000 1 1 7000,00 RST 

C1.12: Campana extractora 1000 1 1 1000,00 T 

C1.13: Forns 1 6800 1 1 6800,00 RST 

C1.14: Forns 2 6800 1 1 6800,00 RST 

C1.15: Forns 3 6800 1 1 6800,00 RST 

C1.16: Microones (4) 4000 1 1 4000,00 S 

C1.17: Cafeteres 3500 1 1 3500,00 RST 

C1.18: Fregidora i salamandra 3000 1 1 3000,00 T 

C1.19: Congeladors i frigorífics 4000 1 1 4000,00 S 

C1.20: Aire condicionat 2000 0,7 0,7 980,00 S 

C1.21: Il·luminació emergència 200 1 1 200,00 T 

SUBQUADRE 2 (Habitatge) RST 

C2.1:Il·luminació 1 791 0,75 0,5 296,63 T 

C2.2: Endolls 1 62100 0,2 0,25 3105,00 T 

C2.3: Cuina i forn 5400 0,5 0,75 2025,00 T 
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C2.4: Rentaplats i rentadora 6900 0,5 0,75 2587,50 T 

C2.5: Bany 6900 0,4 0,5 1380,00 T 

C2.6: Il·luminació 2 851 0,75 0,5 319,13 T 

C2.7: Endolls 2 58650 0,2 0,25 2932,50 S 

C2.8: Aire condicionat 2000 0,7 0,7 980,00 T 

TOTAL       83195,38   

Taula 5. Previsió de potència 

 

4.2 ESCOMESA 

L’escomesa és la part de la instal·lació de la xarxa de distribució que alimenta la caixa general 

de protecció (CGP). 

FECSA-ENDESA determinarà el punt de connexió a la xarxa de distribució. L’emplaçament de la 

CGP és fixarà de mutu acord entre el promotor i FECSA-ENDESA i tindrà lliure i permanent 

accés i estarà situada al límit de la propietat. 

La nostre escomesa serà subterrània i la instal·lació es realitzarà de mutu acord amb lo indicat 

en la NTP Línies Subterrànies de BT. L’escomesa s’efectuarà com “entrada i sortida” de la línia 

de distribució i derivació a la CGP. 

El factor de potència es considerarà unitari, tal i com indica la norma tècnica particular 

referent a escomeses i instal·lacions d’enllaç de FECSA-ENDESA. 

Amb una potència de 87 kW, el corrent que circularà per l’escomesa serà de 125 A. 

S’utilitzaran la gama de conductors amb aïllament de polietilè reticulat XLPE, descrits en la 

Norma UNE 211603, les corrents màximes de les quals figuren en la ITC-BT-07. S’utilitzaran un 

total de 4 conductors enterrats conjuntament sota tub, tres corresponents a les fases i un 

corresponent al neutre. Els conductors seran del tipus RV 0.6/1 kV i de  95mm2 de secció de 

alumini, amb una corrent màxima admissible de 290 A per a una temperatura de terreny de 

25ºC. 

El corrent màxim admissible per el conductor seleccionat ha de ser superior al corrent 

corresponent al subministrament, per tant, amb el conductor mencionat anteriorment, ja 

complim la premissa. 

La nostre escomesa té una longitud de 8 m i una caiguda de tensió del 0.10 %. La caiguda de 

tensió màxima admissible per a l’escomesa és del 0,5%, per tant el conductor escollit compleix 

les especificacions. 
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4.3 INTAL·LACIÓ D’ENLLAÇ 

La nostre instal·lació seguirà l’establert en la NTP de FECSA-ENDESA referent a escomesa i 

instal·lació d’enllaç de baixa tensió. 

Es denomina instal·lació d’enllaç aquella que uneix la caixa general de protecció (CGP) o 

unitats funcionals equivalents amb les instal·lacions interiors receptores del client. Començarà 

per tant al final de l’escomesa i acabarà en els dispositius generals de comandament i 

protecció. 

La casa disposarà d’un subministrament individual de potència major a 15 kW. 

En el nostre cas la instal·lació d’enllaç queda simplificada ja que coincideixen en un mateix lloc 

la CGP i l’equip de mesura. Per tant això vol dir que no hi haurà línia general d’alimentació. La 

CGP no formarà part del conjunt de mesura (CM). 

Tant la CGP com el conjunt de mesura del subministrament hauran d’estar situats en llocs de 

trànsit general, de fàcil i lliure accés per al personal de FECSA-ENDESA per tal de facilitar les 

tasques de lectura, verificació i manteniment. 

Aquestes instal·lacions seran propietat del client, el qual es responsabilitzarà de la seva 

conservació i manteniment. 

Disposarem d’una escomesa subterrània que alimentarà directament un sol CM a través d’un 

CGP. 

L’escomesa subterrània s’efectuarà amb “entrada i sortida” de línia de distribució i derivació 

de la CGP. 

En aquest cas, i per aconseguir la finalitat senyalada, s’instal·larà la caixa de seccionament (CS) 

següent (figura 4): 
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Figura 4. Caixa de seccionament i esquema elèctric. [26] 

La CGP a instal·lar haurà de ser del tipus “Esquema 9” i s’ubicarà conjuntament amb la caixa de 

seccionament. 

 

Figura 5. Esquema elèctric CGP del tipus 9. [26] 

La nostre CGP serà del tipus CGP-9-250. Això significa que és una CGP d’esquema 9 i que el 

corrent màxim entre els fusibles que es poden col·locar és de 250 A. Els fusibles utilitzats en la 

nostre CGP són de 250 A gG. 

Immediatament després de la CGP es passa al CM del tipus CM-TMF10, amb un comptador 

multi funció trifàsic de mesura directe. Per això es disposarà de una línia composta de cables 

unipolars protegits per tubs de PVC corrugats i reforçats. 
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Figura 6. Esquema unifilar CPM-TMF10 [26]          Figura 7. Conjunt de mesura CPM-TMF10 [26] 

La caixa de seccionament, caixa general de protecció i conjunt de mesura aniran col·locats en 

un únic armari prefabricat monobloc de formigó reforçat amb fibra de vidre i porta metàl·lica. 

 

Figura 8. Armari prefabricat de la CGP i CPM. [26] 

Del CPM surt la línia que alimentarà els dispositius generals de comandament i protecció 

situats a la casa i que anomenarem derivació individual. 

Els conductors que enllaçaran la CGP amb el CM i el CM amb els dispositius generals de 

comandament i protecció a l’interior de la casa seran conductors unipolars del tipus RZ1-K (AS) 
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3x1x50 mm2 i 2x1x25 mm2, tres de 50 mm2 corresponents a les fases, i dos de 25 mm2 (un pel 

neutre i un altre pel conductor de protecció). Es tracta d’un cable de tensió assignada 0.6/1 kV 

amb conductor de classe 5, aïllament de polietilè reticulat XLPE i coberta de compost 

termoplàstic a base de poliolefina. A més, és un cable no propagador de la flama ni l’incendi i 

de baix contingut en al·lògens.  

La derivació individual estarà enterrada sota un tub fins a la casa. El diàmetre exterior del tub 

serà de 140 mm i complirà amb les característiques mínimes establertes a la ITC-BT-21 per a 

tubs en canalitzacions enterrades. 

Els cables no presentaran empalmes en tot el seu recorregut i la seva secció serà uniforme. 

Per a la nostre instal·lació el cable permet fins a 180 A, per tant compleix perfectament amb la 

demanda de la instal·lació. 

La caiguda de tensió màxima admissible per a la derivació individual és del 1.5%. 

La longitud de la nostre derivació individual és de 8 m, i la caiguda de tensió és del 0.08 %, per 

tant, amb el cable escollit complim la normativa. 

 

4.4 INSTAL·LACIÓ INTERIOR 

Es pretén que la instal·lació estigui dividida en diversos sectors, amb la fi d’evitar interrupcions 

innecessàries en tot el conjunt, i que en cas de fallo en un circuit les conseqüències siguin 

mínimes per la resta de la instal·lació. Tot això facilitarà les revisions i verificacions de la 

instal·lació. 

Amb l’objectiu d’aconseguir el mencionat anteriorment, s’ha instal·lat un quadre elèctric a 

cada planta (a excepció de la tercera, que és molt petita). Com es mostra també en el projecte 

hi haurà un quadre domòtic per a cada planta. Això permetrà una connexió més fàcil dels 

circuits de força amb els actuadors situats en els quadres domòtics. 

4.4.1 QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ 

El quadre general de comandament i protecció (CGMP) conté els dispositius generals de 

comandament i protecció està alimentat directament per la derivació individual. Té una 

potència prevista trifàsica de 83.2 kW i un corrent nominal de 125.6 A. 

En l’elecció de les proteccions s’ha tingut en compte la selectivitat d’actuació entre elles. 
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El CGMP alimentarà els circuits de C1 a C12, dels quals, C1 i C2 alimentaran a  altres quadres. 

Per tant, també inclouran les proteccions magneto tèrmiques de les línies que alimentaran 

aquests quadres. 

Tots els magneto tèrmics de la nostre instal·lació tindran un poder de tall de 10 kA. 

La indicació (4P) indica que el dispositiu és tetrapolar i protegeix les tres fases i el neutre, i (2P) 

indica que el dispositiu es bipolar i protegeix el conductor de fase i el neutre. 

S’utilitzarà un armari encastable de 36 mòduls per a la instal·lació de les proteccions. 

Els dispositius de protecció s’instal·laran en el CGMP de la següent manera: 

1. Un ICP-M tetrapolar (4P) d’intensitat nominal 160 A, amb un poder de tall de 36 kA i 

una protecció magnètica de 5 vegades el corrent de regulació tèrmica, actuant en un 

temps inferior a 0.02 segons. 

2. Un Interruptor General Automàtic (IGA) (4P) de 125 A i un protector de sobretensions 

permanents i transitòries. 

3. Un interruptor diferencial  (ID) toroïdal (4P), amb una intensitat residual de 300 mA, 

que protegirà tots els circuits. 

4. Un interruptor automàtic de 100 A (4P), que protegirà el circuit C1 i alimentarà el 

quadre 1. 

5.  Un interruptor automàtic de 25 A (4P), que protegirà el circuit C2 i alimentarà el 

quadre 2. 

6. Un interruptor diferencial (ID) de 25 A (2P), amb una intensitat residual de 30 mA que 

protegirà el circuit C3. 

7. Un interruptor automàtic de 10 A (2P), que protegirà el circuit C3. 

8. Un interruptor diferencial (ID) de 40 A (4P), amb una intensitat residual de 30 mA que 

protegirà els circuits C4 fins C8. 

9. Un interruptor automàtic de 10 A (2P), que protegirà el circuit C4. 

10. Un interruptor automàtic de 10 A (2P), que protegirà el circuit C5. 

11. Un interruptor automàtic de 10 A (2P), que protegirà el circuit C6. 

12. Un interruptor automàtic de 16 A (2P), que protegirà el circuit C7. 

13. Un interruptor automàtic de 16 A (2P), que protegirà el circuit C8. 

14. Un interruptor diferencial (ID) de 63 A (4P), amb una intensitat residual de 300 mA que 

protegirà els circuits C9 i C10. 

15. Un interruptor automàtic de 16 A (4P), que protegirà el circuit C9. 

16. Un interruptor automàtic de 10 A (4P), que protegirà el circuit C10. 
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17. Un interruptor diferencial (ID) de 25 A (2P), amb una intensitat residual de 30 mA que 

protegirà els circuits C11 i C12. 

18. Un interruptor automàtic de 10 A (2P), que protegirà el circuit C11. 

19. Un interruptor automàtic de 10 A (2P), que protegirà el circuit C12. 

 

4.4.2 QUADRE 1 

El quadre 1 serà l’encarregat d’alimentar els circuits de la planta baixa del restaurant (circuits 

del C1.1 al C1.21). 

La potència prevista trifàsica és de 54.96 kW i una intensitat nominal de 79.34 A. 

S’utilitzarà un armari encastable de 36 mòduls per a la instal·lació de les proteccions. 

Els dispositius de protecció que s’instal·laran seran els següents: 

1. Un interruptor diferencial (ID) de 25 A (2P), amb una intensitat residual de 30 mA que 

protegirà els circuits C1.1 fins el C1.4. 

2. Un interruptor automàtic de 10 A (2P), que protegirà el circuit C1.1. 

3. Un interruptor automàtic de 10 A (2P), que protegirà el circuit C1.2. 

4. Un interruptor automàtic de 10 A (2P), que protegirà el circuit C1.3. 

5. Un interruptor automàtic de 10 A (2P), que protegirà el circuit C1.4. 

6. Un interruptor diferencial (ID) de 25 A (2P), amb una intensitat residual de 30 mA que 

protegirà els circuits C1.5 fins el C1.9. 

7. Un interruptor automàtic de 16 A (2P), que protegirà el circuit C1.5. 

8. Un interruptor automàtic de 16 A (2P), que protegirà el circuit C1.6. 

9. Un interruptor automàtic de 16 A (2P), que protegirà el circuit C1.7. 

10. Un interruptor automàtic de 16 A (2P), que protegirà el circuit C1.8. 

11. Un interruptor automàtic de 16 A (2P), que protegirà el circuit C1.9. 

12. Un interruptor diferencial (ID) de 25 A (2P), amb una intensitat residual de 300 mA que 

protegirà el circuit C1.10. 

13. Un interruptor automàtic de 16 A (2P), que protegirà el circuit C1.10. 

14. Un interruptor diferencial (ID) de 40 A (4P), amb una intensitat residual de 300 mA que 

protegirà el circuit C1.11. 

15. Un interruptor automàtic de 16 A (4P), que protegirà el circuit C1.11. 

16. Un interruptor diferencial (ID) de 40 A (4P), amb una intensitat residual de 300 mA que 

protegirà els circuits C1.13 i C1.15. 
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17. Un interruptor automàtic de 20 A (4P), que protegirà el circuit C1.13. 

18. Un interruptor automàtic de 20 A (4P), que protegirà el circuit C1.14. 

19. Un interruptor automàtic de 20 A (4P), que protegirà el circuit C1.15. 

20. Un interruptor diferencial (ID) de 40 A (2P), amb una intensitat residual de 300 mA que 

protegirà els circuits C1.12 i C1.16. 

21. Un interruptor automàtic de 16 A (2P), que protegirà el circuit C1.12. 

22. Un interruptor automàtic de 20 A (2P), que protegirà el circuit C1.16. 

23. Un interruptor diferencial (ID) de 40 A (4P), amb una intensitat residual de 300 mA que 

protegirà els circuits C1.17 fins al C1.19. 

24. Un interruptor automàtic de 10 A (4P), que protegirà el circuit C1.17. 

25. Un interruptor automàtic de 20 A (2P), que protegirà el circuit C1.18. 

26. Un interruptor automàtic de 20 A (2P), que protegirà el circuit C1.19. 

27. Un interruptor diferencial (ID) de 25 A (2P), amb una intensitat residual de 30 mA que 

protegirà el circuit C1.20. 

28. Un interruptor automàtic de 25 A (2P), que protegirà el circuit C1.20. 

29. Un interruptor diferencial (ID) de 25 A (2P), amb una intensitat residual de 30 mA que 

protegirà el circuit C1.21. 

30. Un interruptor automàtic de 10 A (2P), que protegirà el circuit C1.21. 

 

4.4.3 QUADRE 2 

El quadre 2 serà l’encarregat d’alimentar els circuits de la primera i segona planta de la casa, 

que van des del C2.1 fins al C2.8. 

La potència prevista trifàsica és de 13.625 kW i una intensitat nominal de 19.67 A. 

S’utilitzarà un armari encastable de 24 mòduls per a la instal·lació de les proteccions. 

Els dispositius a instal·lar en el quadre són els següents: 

1. Un interruptor diferencial (ID) de 40 A (4P), amb una intensitat residual de 30 mA, que 

protegirà els circuits C2.1 fins al C2.4. 

2. Un interruptor automàtic de 10 A (2P), que protegirà el circuit C2.1. 

3. Un interruptor automàtic de 16 A (2P), que protegirà el circuit C2.2. 

4. Un interruptor automàtic de 25 A (2P), que protegirà el circuit C2.3. 

5. Un interruptor automàtic de 20 A (2P), que protegirà el circuit C2.4. 
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6. Un interruptor diferencial (ID) de 40 A (4P), amb una intensitat residual de 30 mA, que 

protegirà els circuits C2.5 fins al C2.8. 

7. Un interruptor automàtic de 16 A (2P), que protegirà el circuit C2.5. 

8. Un interruptor automàtic de 10 A (2P), que protegirà el circuit C2.6. 

9. Un interruptor automàtic de 16 A (2P), que protegirà el circuit C2.7. 

10. Un interruptor automàtic de 25 A (2P), que protegirà el circuit C2.8. 

 

4.4.4 CIRCUITS 

Les bases d’endoll quan es necessitin en un circuit seran de 16 A 2p+T segons indica la figura 

C2a de la norma UNE 20315, excepte a la cuina, on utilitzarem endolls 25 A 2p+T per aparells 

com els forns.  

Els endolls col·locats a l’exterior de la casa seran estancs IP55. 

A continuació es detallen els circuits amb algun aspecte a tenir en compte: 

 

Circuits d’il·luminació 

Els següents circuits són els que fan referència a circuits d’il·luminació: C4, C5, C6, C1.1, C1.2, 

C1.3, C1.4, C2.1 i C2.6. 

Aquí es connectaran tots els llums de la casa. El números de punts d’utilització per aquests 

circuits no sobrepassa mai els 30 que permet el REBT. Es considera un punt d’utilització cada 

llum o conjunt de llums controlats pel mateix interruptor. 

La potència prevista en aquests circuits resulta de la suma de totes les potències instal·lades 

referents a il·luminació després d’haver aplicat un coeficient de simultaneïtat i d’utilització del 

0,75 i 0,5 respectivament. 

El control de la il·luminació és realitzarà mitjançant el sistema domòtic, per tant, els diferents 

punts de llum aniran connectats a la sortida del seu actuador del quadre domòtic. 

Els mecanismes d’accionament de la il·luminació aniran connectats directament a la línia de 

bus.  
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Circuits d’endolls 

Els següents circuits són els que fan referència a circuits d’endolls: C7, C8, C9, C1.5, C1.6, C1.7, 

C1.8, C1.9, C2.2 i C2.7. 

Aquests circuits alimentaran els endolls i altres càrregues com els videoporters, les portes 

d’accés, aparells electrònics, etc. 

S’ha previst una potència de 3450 W per cada endoll del circuit, amb uns coeficients de 

simultaneïtat i d’utilització del 0.2 i 0.25 respectivament, a part de no sobrepassar mai el límit 

de 20 endolls per circuit que marca el REBT. 

 

Circuits d’endolls de la cuina 

El circuit C2.5 és el que forma part d’aquest conjunt.  

S’ha previst una potència de 5400 W  segons el consum d’un conjunt de forn i cuina de 5400 

W, i s’han considerat uns coeficients de simultaneïtat i d’utilització de 0.5 i 0.75 

respectivament. No es sobrepassen les 6 preses d’endolls màximes determinades per el REBT. 

S’instal·laran endolls de 25 A de intensitat 2p+T del tipus indicat a la figura ESB 25-5A de la 

norma UNE 20315. 

 

4.5 CABLEJAT 

A la nostre instal·lació interior utilitzarem dos tipus de cables. Pels circuits que alimenten 

l’interior de la casa utilitzarem cables unipolars (1x) del tipus H07V-K, mentre que pels circuit 

del jardí i els enterrats utilitzarem cables unipolars del tipus RV-K. 

Els cables del tipus H07V-K són de coure, amb una tensió nominal de 450/750 V i aïllament de 

polivinil de clorur (PVC). La temperatura màxima en el conductor és de 70 ºC en servei 

permanent i una tensió d’assaig de 2500 V en AC. Es tracta d’un cable flexible, no propagador 

de la flama ni dels incendis, amb una emissió reduïda d’al·lògens i resistent a l’absorció 

d’aigua. 

 

Figura 9. Cable tipus H07V-K [26] 
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Els cables del tipus RV-K són de conductor de coure, amb tensió nominal 0.6/1 kV i aïllament 

de polietilè reticulat (XLPE). La temperatura màxima en el conductor és de 90 ºC en servei 

permanent i una tensió d’assaig de 3500 V en AC. Es tracta d’un cable flexible , no propagador 

de la flama, amb reduïda emissió d’al·lògens, resistent a l’absorció d’aigua, resistent als rajos 

ultraviolats i al fred. 

En tots els casos s’utilitzarà un conductor unipolar per fase, neutre i conductor de protecció. 

Per facilitar la identificació dels conductors, cada un tindrà un color específic. El color blau pel 

neutre, el verd i groc pel de protecció i els marrons, negres i grisos pels de fase. 

L’elecció de la secció del cablejat s’ha realitzat en funció de la intensitat del circuit, la caiguda 

de tensió i el tipus de muntatge. Les intensitats màximes admissibles es regeixen per l’indicat 

en la norma UNE 20.460 i les ITC-BT-07 i ITC-BT-19. 

El cablejat de la casa es realitzarà amb conductors sota tub a través de fals sostre i encastats a 

la paret. 

Els diàmetres interiors mínims dels tubs protectors van en funció del número i la secció dels 

conductors que contenen i està regulat per la ITC-BT-21. 

En la següent taula (Taula 6) es mostren els diferents circuits, el cable utilitzat, el nombre de 

cables, la secció i el diàmetre del tub corrugat de PVC. 

 

Circuits 
Tipus de 

cable 
Nº 

cables 
Secció 
(mm2) 

Diàmetre tub 
PVC (mm) 

C1: Alimentació quadre 1 H07V-K (1x) 5 50 63 

C2: Alimentació quadre 2 H07V-K (1x) 5 6 25 

C3: Domòtica H07V-K (1x) 3 1,5 16 

C4: Il·luminació magatzems H07V-K (1x) 3 1,5 16 

C5: Il·luminació exterior RV-K (1x) 3 1,5 25 

C6: Il·luminació piscina RV-K (1x) 3 1,5 25 

C7: Endolls exteriors RV-K (1x) 3 4 40 

C8: Endolls magatzems H07V-K (1x) 3 2,5 20 

C9: Endolls trifàsics H07V-K (1x) 5 2,5 20 

C10: Cambres magatzem H07V-K (1x) 5 1,5 20 

C11: Piscina RV-K (1x) 3 1,5 25 

C12: Reg RV-K (1x) 3 1,5 25 

C1.1: Il·luminació cuina i office H07V-K (1x) 3 1,5 16 

C1.2: Il·luminació S. Públic i WC H07V-K (1x) 3 1,5 16 

C1.3: Il·luminació barra  i pizzeria H07V-K (1x) 3 1,5 16 

C1.4: Il·luminació exterior RV-K (1x) 3 1,5 25 

C1.5: Endolls cuina H07V-K (1x) 3 2,5 20 
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C1.6: Endolls office H07V-K (1x) 3 2,5 20 

C1.7: Endolls sala del públic H07V-K (1x) 3 2,5 20 

C1.8: Endolls barra H07V-K (1x) 3 2,5 20 

C1.9: Endolls pizzeria i  WC H07V-K (1x) 3 2,5 20 

C1.10: Renta vasos H07V-K (1x) 3 2,5 20 

C1.11: Rentaplats H07V-K (1x) 5 2,5 20 

C1.12: Campana extractora H07V-K (1x) 3 2,5 20 

C1.13: Forns 1 H07V-K (1x) 5 4 25 

C1.14: Forns 2 H07V-K (1x) 5 4 25 

C1.15: Forns 3 H07V-K (1x) 5 4 25 

C1.16: Microones (4) H07V-K (1x) 3 4 20 

C1.17: Cafeteres H07V-K (1x) 5 1,5 20 

C1.18: Fregidora i salamandra H07V-K (1x) 3 2,5 20 

C1.19: Congeladors i frigorífics H07V-K (1x) 3 4 20 

C1.20: Aire condicionat H07V-K (1x) 3 6 25 

C1.21: Il·luminació emergència H07V-K (1x) 3 1,5 16 

C2.1:Il·luminació 1 H07V-K (1x) 3 1,5 16 

C2.2: Endolls 1 H07V-K (1x) 3 4 20 

C2.3: Cuina i forn H07V-K (1x) 3 6 25 

C2.4: Rentaplats i rentadora H07V-K (1x) 3 4 20 

C2.5: Bany H07V-K (1x) 3 2,5 20 

C2.6: Il·luminació 2 H07V-K (1x) 3 1,5 16 

C2.7: Endolls 2 H07V-K (1x) 3 4 20 

C2.8: Aire condicionat H07V-K (1x) 3 6 25 
Taula 6. Cablejat elèctric 

Les canalitzacions es faran seguint línies verticals i horitzontals o paral·leles a les arestes de les 

parets. En la sortida dels quadres, varis circuits podran utilitzar el mateix tub si es vol, sempre 

que es compleixi el reglament. 

Les canalitzacions estan col·locades de manera que facilitin la maniobra, inspecció i accés a les 

seves connexions i identificació dels seus circuits. 

No s’instal·laran circuits de potència i circuits de molt baixa tensió de seguretat (bus domòtic) 

en les mateixes canalitzacions. 

En cas de proximitat a conductors de calefacció, aire calent, vapor o fum, les canalitzacions 

elèctriques es col·locaran de manera que no puguin arribar a temperatures perilloses i es 

mantindran separades a una distancia de seguretat o aïllades per pantalles calorífugues. Les 

canalitzacions elèctriques tampoc podran situar-se per sota d’altres canalitzacions d’aigua, 

vapor, gas que puguin provocar condensacions. 



Memòria i Annexos                       Instal·lació domòtica i elèctrica d’un habitatge amb restaurant 
 

68 | P à g i n a  
 

En cap cas es permetrà la unió de conductors mitjançant connexions i / o derivacions per 

empalmes, sinó que s’utilitzaran borns de connexió muntats individualment o construint blocs 

o regletes. 

Les caixes d’unió de conductors seran de material aïllant i no propagador de la flama. Les 

dimensions d’aquestes caixes permetrà allotjar tots els conductors que han de contenir. 

Els mecanismes utilitzaran caixes d’encastar universals. 

 

4.6 CAIGUDES DE TENSIÓ 

Les potencies que hem previst generen una caiguda de tensió (c.d.t) en els diferents circuits. Al 

tractar-se d’un subministrament a un sol usuari i no disposar de línia general d’alimentació 

(LGA), es permet una caiguda de tensió de l’1,5 % en la derivació individual (DI) i un 3 % a la 

instal·lació interior. La caiguda de tensió serà combinable entre les dos, i per tant, la caiguda 

màxima entre les 2 serà del 4,5 %. 

 

 

Figura 10. Esquema de la caiguda de tensió màxima permesa per la normativa [5] 

 

Les caigudes de tensió obtingudes en els nostres circuit es mostren a la taula (Taula 7) següent: 

Circuits 
Potència 

(W) 
Longitud 

(m) 
Secció 
(mm2) 

C.d.t 
(%) 

C.d.t 
permesa (%) 

C.d.t 
acumulada (%) 

DI 87000,00 8 50 0,16 1,5 
 C1: Alimentació quadre 1 54968,125 5 50 0,06 3 0,22 

C2: Alimentació quadre 2 13625,75 10 6 0,25 3 0,41 

C3: Domòtica 500 5 1,5 0,11 3 0,27 

C4: Il·luminació magatzems 126 12 1,5 0,07 3 0,22 

C5: Il·luminació exterior 163,5 70 1,5 0,52 3 0,67 

C6: Il·luminació piscina 27 35 1,5 0,04 3 0,20 

C7: Endolls exteriors 2242,5 70 4 2,66 3 2,81 

C8: Endolls magatzems 2242,5 10 2,5 0,61 3 0,76 
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C9: Endolls trifàsics 3450 5 2,5 0,08 3 0,23 

C10: Cambres magatzem 3450 10 1,5 0,26 3 0,41 

C11: Piscina 1500 35 1,5 2,37 3 2,52 

C12: Reg 900 35 1,5 1,42 3 1,58 

C1.1: Il·luminació cuina i office 162 15 1,5 0,11 3 0,33 

C1.2: Il·luminació S. Públic i WC 244,875 25 1,5 0,28 3 0,49 

C1.3: Il·luminació barra  i pizzeria 106,125 12 1,5 0,06 3 0,27 

C1.4: Il·luminació exterior 130,125 40 1,5 0,23 3 0,45 

C1.5: Endolls cuina 1380 15 2,5 0,56 3 0,78 

C1.6: Endolls office 690 10 2,5 0,19 3 0,40 

C1.7: Endolls sala del públic 1725 30 2,5 1,40 3 1,62 

C1.8: Endolls barra 1552,5 10 2,5 0,42 3 0,64 

C1.9: Endolls pizzeria i  WC 1897,5 20 2,5 1,03 3 1,24 

C1.10: Renta vasos 3000 5 2,5 0,41 3 0,62 

C1.11: Rentaplats 7000 15 2,5 0,47 3 0,69 

C1.12: Campana extractora 1000 12 2,5 0,32 3 0,54 

C1.13: Forns 1 6800 12 4 0,23 3 0,45 

C1.14: Forns 2 6800 12 4 0,23 3 0,45 

C1.15: Forns 3 6800 12 4 0,23 3 0,45 

C1.16: Microones (4) 4000 10 4 0,68 3 0,89 

C1.17: Cafeteres 3500 5 1,5 0,13 3 0,35 

C1.18: Fregidora i salamandra 3000 10 2,5 0,81 3 1,03 

C1.19: Congeladors i frigorífics 4000 20 4 1,35 3 1,57 

C1.20: Aire  condicionat 980 25 6 0,28 3 0,49 

C1.21: Il·luminació emergència 200 30 1,5 0,27 3 0,49 

C2.1:Il·luminació 1 296,625 35 1,5 0,47 3 0,88 

C2.2: Endolls 1 3105 35 4 1,84 3 2,25 

C2.3: Cuina i forn 2025 15 6 0,34 3 0,75 

C2.4: Rentaplats i rentadora 2587,5 15 4 0,66 3 1,07 

C2.5: Bany 1380 5 2,5 0,19 3 0,60 

C2.6: Il·luminació 2 319,125 35 1,5 0,50 3 0,91 

C2.7: Endolls 2 2932,5 35 4 1,74 3 2,15 

C2.8: Aire condicionat 980 15 6 0,17 3 0,58 

Taula 7. Caiguda de tensió en els circuits elèctrics previstos 

La C.d.t fa referència a la caiguda de tensió individual de cada circuit, i la C.d.t acumulada, a la 

C.d.t de cada circuit més la provocada per la línia que alimenta el quadre principal, més la 

corresponent a la de la DI. Com s’observa a la taula 4, en cap cas es supera la caiguda de tensió 

màxima permesa (4,5 %). 
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4.7 PRESA DE TERRA 

Pel que fa als riscs de la instal·lació, aquesta no ha de suposar cap risc cap a persones o animals 

domèstics, tant en servei normal com en averia, i s’aplicaran les mesures de protecció 

necessàries contra contactes directes i indirectes d’acord amb la ITC-BT-24 i la norma UNE 

20.460. 

El circuit de terra s’estableix amb l’objectiu de limitar la tensió que, respecte el terra, poden 

presentar en algun moment les masses metàl·liques, assegurant l’actuació de les proteccions i 

eliminant el risc que suposa una averia en el material empleat. 

El circuit de terra és la unió elèctrica directa, sense cap tipus de protecció, d’una part del 

circuit elèctric o d’una part conductora no pertanyent al circuit a través d’una presa de terra 

amb un elèctrode o grups d’elèctrodes enterrats al terra. Tot això, amb l’objectiu d’aconseguir 

que en el conjunt de les instal·lacions, edificis i superfícies pròximes al terreny no existeixin 

diferències de potencial perilloses. 

Està totalment prohibit intercalar en el circuit de terra seccionadors, fusibles o interruptors 

que puguin tallar la seva continuïtat. 

La presa de terra de la nostra instal·lació utilitza un esquema TT, ja que aquesta esta 

alimentada directament de la xarxa de distribució pública de baixa tensió. 

 

Figura 11. Esquema TT utilitzat per l’alimentació de terra [5] 

El càlcul de la presa de terra es realitza d’acord amb lo establert a la ITC-BT-18. 

Abans de la cimentació, es va instal·lar un cable de coure sense recobriment formant un anell 

tancat que cobria tot el perímetre de l’edifici. A aquest anell s’hi ha de connectar l’estructura 

metàl·lica de l’edifici.  
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El conductor de coure hauria de ser de 35 mm2  per anar bé, i tenir una longitud de 100 m. 

Tenint en compte una resistivitat del terreny de 550 Ωm, la resistència de l’elèctrode seria de 

11 Ω. 

D’aquesta manera podem assegurar que amb la resistència anterior no superem la tensió 

màxima de contacte de 50 V, ja que obtenim una tensió de contacte de 0.33 V. Per tant, no 

serà necessari l’ús de piques. Si utilitzem aquest anell la instal·lació de presa de terra compleix 

tota la normativa i és completament segura. 

En el punt de connexió situat just abans dels dispositius de comandament i protecció és on es 

realitzarà la connexió amb el conductor de protecció corresponent. 

Aquesta presa de terra ja està instal·lada a l’habitatge, per tant en aquest cas la feina ha sigut 

comprovar que la actualment col·locada fos correcte. Aquesta complia la normativa, i per tant 

no es modificarà. 
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5 RESUM DEL PRESSUPOST 

TOTAL DE LA INSTAL·LACIÓ 

Concepte Preu 

Instal·lació elèctrica 11.585,97 € 

Instal·lació domòtica 48.892,23 € 

Mà d'obra de la instal·lació 15.000,00 € 

Redacció del projecte 4.500,00 € 

Pressupost d'execució material 79.978,20 € 

13% despeses generals 10.397,17 € 

6% benefici industrial 4.798,69 € 

SUMA 95.174,06 € 

IVA: 21% 19.986,55 € 

Pressupost de licitació 115.160,61 € 

 

Taula 8. Pressupost total 

 

El pressupost d’execució material de les instal·lacions projectades és de SETANTA-NOU MIL 

NOU-CENTS SETANTA-VUIT amb VINT CÈNTIMS. 

 

El pressupost total de la instal·lació ascendeix a CENT QUINZE MIL CENT SEIXANTA-U amb 

SEIXANTA-U CÈNTIMS.  
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6 CONCLUSIONS 

Una de les primeres conclusions que podem extreure del treball és que a l'hora de construir  o 

reformar habitatges no podem deixar de banda les noves solucions que ens ofereixen les 

noves tecnologies. Els avantatges de la domòtica són tants que no podem seguir únicament 

emprant  metodologies de construcció tradicionals, hem de tenir una visió que es projecti cap 

un futur on tots els elements estiguin connectats i ens proporcionin un entorn més còmode i 

segur,  la domòtica és un gran pas en aquesta direcció. 

Tal i com s'ha explicat al llarg d´aquest treball, la domòtica ofereix millores notables pel 

benestar de les persones en aspectes tant importants del dia a dia com són: el confort, la 

seguretat i l'estalvi energètic. Cal remarcar però  que tot i el seu desenvolupament encara té 

un important recorregut de futur i adaptació a les necessitats del mercat. Actualment trobem 

cada vegada més habitatges que incorporen aquesta tecnologia per oferir un millor entorn als 

seus usuaris, hem de fer esment que el seu preu continua suposant una barrera perquè aquest 

tipus de tecnologia arribi a tothom. 

En els darrers temps el preus han començat a baixar, i en habitatges de nova construcció fins i 

tot és més econòmic la integració d'un sistema domòtic juntament amb la instal·lació elèctrica, 

que una instal·lació elèctrica tradicional. Segurament en els pròxims anys experimentarem 

grans millores en aquest aspecte, ja que l'augment de la competència entre les diferents 

marques de dispositius per a sistemes domòtics farà baixar encara més els preus. 

Durant la elaboració del projecte he posat en valor el tenir una bona planificació i saber 

prioritzar els aspectes més importants. També he comptat amb la col·laboració d´experts en el 

sector els quals m'ha aportat coneixements molt valuosos per enfilar la meva recerca. Tot el 

treball abocat l'entenc com una descoberta i una  preparació per aquesta llarga cursa del món 

professional que hauré d'afrontar en un futur. Ben segur que serà un repte ple de dura 

competència  però hi faré front amb ganes e il·lusió. 

Totes les hores emprades en aquest Projecte Final de Grau m'omplen de satisfacció, he 

aprofundit conceptes, he plantejat i resolt noves situacions  que m'ha fet créixer com a 

enginyer i persona. 
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9 GLOSSARI 

- Abreviatures: 

REBT: Reglament electrotècnic de Baixa Tensió 

NTE: Normes tecnològiques de l’edificació 

ISO: Organització Internacional per l’estandardització 

WLAN: Xarxa d’àrea local sense fils 

LAN: Xarxa d’àrea local 

PTR: Punt de terminació de xarxa 

SAI: Sistema d’alimentació ininterrompuda 

PIR: Passive Infrared Sensor 

MW: Microwave sensor 

BCU: Unitat d’acoblament de bus 

ETS: Engineering Tool Software 

CPM: Caixa de protecció i mesura 

QGP: Quadre general de protecció 

LGA: Línia general d’alimentació 

ICP: Interruptor de control de potència 

IGA: Interruptor general automàtic 

PIA: Petit interruptor automàtic 

POE: S’alimenta a través de internet 
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A. CÀLCULS 

En la primera part d’aquest annex s’hi han col·locat els càlculs i les taules que s’han fet servir 

per a la deducció d’alguns dels elements domòtics, i en la segona part, s’hi han col·locat els 

càlculs referents a l’electrificació. 

A.1 TAULES I CÀLCULS DE LA DOMOTITZACIÓ DE LA CASA 

- Taula resum dels elements instal·lats a la casa 

Per tal de tenir una idea global del nombre d’elements que s’instal·len a la casa i del tipus 

d’elements que són, s’ha creat una taula (Taula 9). A les files de la taula col·locarem les 

estances de la casa, a les columnes els elements instal·lats i dins la graella el nombre d’unitats 

de cada element a cada estança. 
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Taula 9. Elements domòtics instal·lats 
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A.2 CÀLCUL DE L’ELECTRIFICACIÓ DE LA CASA 

- PREVISIÓ DE CÀRREGUES I CARACTERÍSTIQUES DELS CIRCUITS 

A continuació es mostra la taula (Taula 10) utilitzada per al càlcul de la potència a contractar: 

Circuits 

Potència 

instal·lada (W) Fs Fu 

Potència 

Prevista (W) Fase 

Quadre General de Protecció (CGP) RST 

C1: Alimentació quadre 1 54968,125 1 1 54968,13 RST 

C2: Alimentació quadre 2 13625,75 1 1 13625,75 RST 

C3: Domòtica 500 1 1 500,00 R 

C4: Il·luminació magatzems 336 0,75 0,5 126,00 R 

C5: Il·luminació exterior 436 0,75 0,5 163,50 R 

C6: Il·luminació piscina 72 0,75 0,5 27,00 R 

C7: Endolls exteriors 44850 0,2 0,25 2242,50 R 

C8: Endolls magatzems 44850 0,2 0,25 2242,50 R 

C9: Endolls trifàsics 3450 1 1 3450,00 RST 

C10: Cambres magatzem 3450 1 1 3450,00 RST 

C11: Piscina 2500 1 0,6 1500,00 R 

C12: Reg 1500 1 0,6 900,00 R 

QUADRE 1 (Restaurant) RST 

C1.1: Il·luminació cuina i office 432 0,75 0,5 162,00 R 

C1.2: Il·luminació S. Públic i WC 653 0,75 0,5 244,88 S 

C1.3: Il·luminació barra  i pizzeria 283 0,75 0,5 106,13 T 

C1.4: Il·luminació exterior 347 0,75 0,5 130,13 T 

C1.5: Endolls cuina 27600 0,2 0,25 1380,00 R 

C1.6: Endolls office 13800 0,2 0,25 690,00 R 

C1.7: Endolls sala del públic 34500 0,2 0,25 1725,00 R 

C1.8: Endolls barra 31050 0,2 0,25 1552,50 R 

C1.9: Endolls pizzeria i  WC 37950 0,2 0,25 1897,50 R 

C1.10: Renta vasos 3000 1 1 3000,00 S 

C1.11: Rentaplats 7000 1 1 7000,00 RST 

C1.12: Campana extractora 1000 1 1 1000,00 T 

C1.13: Forns 1 6800 1 1 6800,00 RST 

C1.14: Forns 2 6800 1 1 6800,00 RST 
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C1.15: Forns 3 6800 1 1 6800,00 RST 

C1.16: Microones (4) 4000 1 1 4000,00 S 

C1.17: Cafeteres 3500 1 1 3500,00 RST 

C1.18: Fregidora i salamandra 3000 1 1 3000,00 T 

C1.19: Congeladors i frigorífics 4000 1 1 4000,00 S 

C1.20: Aire  condicionat 2000 0,7 0,7 980,00 S 

C1.21: Il·luminació emergència 200 1 1 200,00 T 

QUADRE 2 (Habitatge) RST 

C2.1:Il·luminació 1 791 0,75 0,5 296,63 T 

C2.2: Endolls 1 62100 0,2 0,25 3105,00 T 

C2.3: Cuina i forn 5400 0,5 0,75 2025,00 T 

C2.4: Rentaplats i rentadora 6900 0,5 0,75 2587,50 T 

C2.5: Bany 6900 0,4 0,5 1380,00 T 

C2.6: Il·luminació 2 851 0,75 0,5 319,13 T 

C2.7: Endolls 2 58650 0,2 0,25 2932,50 S 

C2.8: Aire  condicionat 2000 0,7 0,7 980,00 T 

TOTAL       83195,38   

Taula 10. Previsió de potència 

 

Per tant, si necessitem 83.195,38 W, anem al vademècum de FECSA ENDESA per saber la 

potència a contractar i els elements per a la nostre instal·lació. 

En el nostre cas contractarem 87 kW, perquè 69 kW no serien suficients. 
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Figura 12. Vademècum de Fecsa-Endesa per subministres superiors a 15 kW [25] 
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- DIMENSIONAT INSTAL·LACIÓ 

En la següent taula (Taula 11), a partir de la potència i el voltatge de cada circuit calculem la 

intensitat. Amb aquesta intensitat mirem la secció de cable que necessitem i comprovem que 

no es sobrepassi la caiguda de tensió establerta per la normativa.  

Finalment dimensionem les proteccions de cada circuït. 
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C1: Alimentació quadre 1 400 RST 54968,1 1 1 54968,1 5 50 0,06 79,3 100 125 

C2: Alimentació quadre 2 400 RST 13625,8 1 1 13625,8 10 6 0,25 19,7 25 36 

C3: Domòtica 230 R 500 1 1 500 5 1,5 0,11 2,2 10 15 

C4: Il·luminació magatzems 230 R 336 0,75 0,5 126 12 1,5 0,07 0,5 10 15 

C5: Il·luminació exterior 230 R 436 0,75 0,5 163,5 70 1,5 0,52 0,7 10 15 

C6: Il·luminació piscina 230 R 72 0,75 0,5 27 35 1,5 0,04 0,1 10 15 

C7: Endolls exteriors 230 R 44850 0,2 0,25 2242,5 70 4 2,66 9,8 16 27 

C8: Endolls magatzems 230 R 44850 0,2 0,25 2242,5 10 2,5 0,61 9,8 16 21 

C9: Endolls trifàsics 400 RST 3450 1 1 3450 5 2,5 0,08 5,0 16 21 

C10: Cambres magatzem 400 RST 3450 1 1 3450 10 1,5 0,26 5,0 10 15 

C11: Piscina 230 R 2500 1 0,6 1500 35 1,5 2,37 6,5 10 15 

C12: Reg 230 R 1500 1 0,6 900 35 1,5 1,42 3,9 10 15 

C1.1: Il·luminació cuina i office 230 R 432 0,75 0,5 162 15 1,5 0,11 0,7 10 15 

C1.2: Il·luminació S. Públic i WC 230 S 653 0,75 0,5 244,875 25 1,5 0,28 1,1 10 15 

C1.3: Il·luminació barra  i pizzeria 230 T 283 0,75 0,5 106,125 12 1,5 0,06 0,5 10 15 

C1.4: Il·luminació exterior 230 T 347 0,75 0,5 130,125 40 1,5 0,23 0,6 10 15 

C1.5: Endolls cuina 230 R 27600 0,2 0,25 1380 15 2,5 0,56 6,0 16 21 

C1.6: Endolls office 230 R 13800 0,2 0,25 690 10 2,5 0,19 3,0 16 21 

C1.7: Endolls sala del públic 230 R 34500 0,2 0,25 1725 30 2,5 1,40 7,5 16 21 

C1.8: Endolls barra 230 R 31050 0,2 0,25 1552,5 10 2,5 0,42 6,8 16 21 
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C1.9: Endolls pizzeria i  WC 230 R 37950 0,2 0,25 1897,5 20 2,5 1,03 8,3 16 21 

C1.10: Renta vasos 230 S 3000 1 1 3000 5 2,5 0,41 13,0 16 21 

C1.11: Rentaplats 400 RST 7000 1 1 7000 15 2,5 0,47 10,1 16 21 

C1.12: Campana extractora 230 T 1000 1 1 1000 12 2,5 0,32 4,3 16 21 

C1.13: Forns 1 400 RST 6800 1 1 6800 12 4 0,23 9,8 20 27 

C1.14: Forns 2 400 RST 6800 1 1 6800 12 4 0,23 9,8 20 27 

C1.15: Forns 3 400 RST 6800 1 1 6800 12 4 0,23 9,8 20 27 

C1.16: Microones (4) 230 S 4000 1 1 4000 10 4 0,68 17,4 20 27 

C1.17: Cafeteres 400 RST 3500 1 1 3500 5 1,5 0,13 5,1 10 15 

C1.18: Fregidora i salamandra 230 T 3000 1 1 3000 10 2,5 0,81 13,0 20 21 

C1.19: Congeladors i frigorífics 230 S 4000 1 1 4000 20 4 1,35 17,4 20 27 

C1.20: Aire  condicionat 230 S 2000 0,7 0,7 980 25 6 0,28 4,3 25 36 

C1.21: Il·luminació emergència 230 T 200 1 1 200 30 1,5 0,27 0,9 10 15 

C2.1:Il·luminació 1 230 T 791 0,75 0,5 296,625 35 1,5 0,47 1,3 10 15 

C2.2: Endolls 1 230 T 62100 0,2 0,25 3105 35 4 1,84 13,5 16 27 

C2.3: Cuina i forn 230 T 5400 0,5 0,75 2025 15 6 0,34 8,8 25 36 

C2.4: Rentaplats i rentadora 230 T 6900 0,5 0,75 2587,5 15 4 0,66 11,3 20 27 

C2.5: Bany 230 T 6900 0,4 0,5 1380 5 2,5 0,19 6,0 16 21 

C2.6: Il·luminació 2 230 T 851 0,75 0,5 319,125 35 1,5 0,50 1,4 10 15 

C2.7: Endolls 2 230 S 58650 0,2 0,25 2932,5 35 4 1,74 12,8 16 27 

C2.8: Aire  condicionat 230 T 2000 0,7 0,7 980 15 6 0,17 4,3 25 36 

Taula 11. Dimensionat de les línies 

 

Per assegurar els nostres càlculs s’ha utilitzat el programa DOCWin, amb el qual em comparat 

resultat i hem obtingut valuosa informació extra. Aquest programa ens ha calculat els 

dispositius de protecció dels diferents circuits i ha calculat les seccions òptimes del cablejat. És 

un programa molt senzill d’utilitzar i només necessita que li col·loquis les càrregues de la 

instal·lació, la longitud dels cables i quants elements de protecció hi vols col·locar. 
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Figura 13. Logotip software DOCWin 

 

Per calcular les intensitats, que és una de les dades més importants per dimensionar la 

instal·lació, hem utilitzat les següents fórmules: 

 En circuits monofàsics: 

𝐼 =  
𝑃

𝑉
 

On: 

I = Intensitat (A) 

P = Potència (W) 

V = Tensió (V) 

 En circuits trifàsics: 

𝐼 =  
𝑃

√3 ∗ 𝑉 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑
 

On: 

I = Intensitat (A) 

P = Potència (W) 

V = Tensió (V) 

Cos𝜑 = Factor de potència 

 

Per calcular les caigudes de potència s’han utilitzat les següents fórmules: 

 En circuits monofàsics: 
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𝑐. 𝑑. 𝑡 (%) =  
200 ∗ 𝜌 ∗ 𝐿

𝑆 ∗ 𝑉2
∗ 𝑃 

 

 En circuits trifàsics: 

𝑐. 𝑑. 𝑡 (%) =  
100 ∗ 𝜌 ∗ 𝐿

𝑆 ∗ 𝑉2
∗ 𝑃 

On: 

 𝜌 = Resistivitat (ohms*mm2/m) 

P = Potència (W) 

V = Tensió (V) 

L = Longitud (m) 

S = Secció (mm2) 

 

ESCOMESA 

La intensitat màxima que circularà per la nostre potència contractada serà: 

𝐼 =  
𝑃

√3 ∗ 𝑉 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑
=  

87000

√3 ∗ 400 ∗ 1
= 125.6 𝐴 

I la caiguda de tensió serà de: 

𝑐. 𝑑. 𝑡 (%) =  
100 ∗ 𝜌 ∗ 𝐿

𝑆 ∗ 𝑉2
∗ 𝑃 =  

100 ∗ 0.021 ∗ 8

95 ∗ 4002
∗ 87000 =  0.096 

 

 

 

INSTAL·LACIÓ D’ENLLAÇ 

Per assegurar-nos que l’elecció dels fusibles és la correcte, s’ha de complir el següent: 

Ib < In < Iz i In < 0.9*Iz 

125 < 250 < 290 i 250 < 0.9*290 

Per tant, és compleix, uns fusibles de 250 A són adequats. 
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On: 

Ib = Intensitat de disseny del circuit 

In = Intensitat assignada al fusible 

Iz = Intensitat admissible pel conductors 

 

DERIVACIÓ INDIVIDUAL 

La c.d.t (%) de la derivació individual serà: 

𝑐. 𝑑. 𝑡 (%) =  
100 ∗ 𝜌 ∗ 𝐿

𝑆 ∗ 𝑉2
∗ 𝑃 =  

100 ∗ 0.0179 ∗ 8

50 ∗ 4002
∗ 87000 = 0.155 

 

PRESA DE TERRA 

La resistència de l’elèctrode serà: 

𝑅𝑎𝑛𝑒𝑙𝑙 =  
2 ∗ 𝜌

𝐿
=  

2 ∗  550

100
= 11 𝑜ℎ𝑚𝑠  

On: 

𝜌 = Resistivitat del terreny (ohm*m) 

R = Resistència (ohm) 

L = Longitud del conductor (m) 

 I s’ha de complir que la tensió màxima de contacte sigui inferior a 50 V: 

𝑅𝑃𝑎𝑡 ∗ 𝐼𝑑 < 𝑈𝑐 

11*30*10-3 < 50 

On: 

RPaT = Resistència de la presa de terra (ohm) 

Id = Intensitat que garanteix el funcionament automàtic del dispositiu de protecció (A) 

Uc = Tensió de contacte permesa (V) 
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B. INFORMACIÓ TÈCNICA ELEMENTS DOMÒTICS (CATÀLEG) 

Aquí es presentaran de forma breu els elements de la instal·lació. 

B.1 Control mitjançant sistemes estandarditzats KNX: 

- Font d’alimentació 640 mA 

� 

Característiques i dades tècniques: 

http://katalog.gira.de/es_ES/datenblatt.html?ean=4010337009115 

 

- Interface IP 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://katalog.gira.de/es_ES/datenblatt.html?ean=4010337009115
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http://katalog.gira.de/es_ES/datenblatt.html?ean=4010337084457 

- Interface USB 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://katalog.gira.de/es_ES/datenblatt.html?ean=4010337070009 

 

- Servidor web GIRA HOME SERVER 4.0 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://katalog.gira.de/es_ES/datenblatt.html?ean=4010337529002 

 

http://katalog.gira.de/es_ES/datenblatt.html?ean=4010337084457
http://katalog.gira.de/es_ES/datenblatt.html?ean=4010337070009
http://katalog.gira.de/es_ES/datenblatt.html?ean=4010337529002
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- Cable USB 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://katalog.gira.de/es_ES/datenblatt.html?ean=4010337903000 

 

- iPad i suport encastable 

 

Característiques i dades tècniques: 

https://www.apple.com/es/ipad/ 

http://www.vogels.com/soportes-para-tablets/tms-1030-paquete-flexible-para-

tablets.html#.VSAQoPmsWPs 

http://katalog.gira.de/es_ES/datenblatt.html?ean=4010337903000
https://www.apple.com/es/ipad/
http://www.vogels.com/soportes-para-tablets/tms-1030-paquete-flexible-para-tablets.html#.VSAQoPmsWPs
http://www.vogels.com/soportes-para-tablets/tms-1030-paquete-flexible-para-tablets.html#.VSAQoPmsWPs


Memòria i Annexos                       Instal·lació domòtica i elèctrica d’un habitatge amb restaurant 
 

94 | P à g i n a  
 

- Actuador de carril DIN amb 8S i 16A  

 

Característiques i dades tècniques: 

http://katalog.gira.de/es_ES/datenblatt.html?ean=4010337042181 

 

- Interface DALI a KNX 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://katalog.gira.de/es_ES/datenblatt.html?ean=4010337011064 

 

http://katalog.gira.de/es_ES/datenblatt.html?ean=4010337042181
http://katalog.gira.de/es_ES/datenblatt.html?ean=4010337011064
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- Controlador LED x3 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://zennio.com/productos/iluminacion/lumento-x3 

 

- Detector de presència estàndard 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://katalog.gira.de/es_ES/datenblatt.html?ean=4010337889038 

 

http://zennio.com/productos/iluminacion/lumento-x3
http://katalog.gira.de/es_ES/datenblatt.html?ean=4010337889038


Memòria i Annexos                       Instal·lació domòtica i elèctrica d’un habitatge amb restaurant 
 

96 | P à g i n a  
 

- Entrada binaria de 4 canals 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://katalog.gira.de/es_ES/datenblatt.html?ean=4010337067009 

 

- Actuador encastable de 2S i 6A 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://katalog.gira.de/es_ES/datenblatt.html?ean=4010337010654 

 

http://katalog.gira.de/es_ES/datenblatt.html?ean=4010337067009
http://katalog.gira.de/es_ES/datenblatt.html?ean=4010337010654
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- Teclat E22 amb 1 polsador 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://katalog.gira.de/es_ES/datenblatt.html?ean=4010337086833 

 

- Teclat E22 amb 3 polsadors 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://katalog.gira.de/es_ES/datenblatt.html?ean=4010337086802 

 

http://katalog.gira.de/es_ES/datenblatt.html?ean=4010337086833
http://katalog.gira.de/es_ES/datenblatt.html?ean=4010337086802
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- Teclat E22 amb 6 polsadors 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://katalog.gira.de/es_ES/datenblatt.html?ean=4010337086819 

 

- BCU (Acoblador al bus) 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://katalog.gira.de/es_ES/datenblatt.html?ean=4010337082187 

 

http://katalog.gira.de/es_ES/datenblatt.html?ean=4010337086819
http://katalog.gira.de/es_ES/datenblatt.html?ean=4010337082187
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- Marc teclat E22 d’acer per a 1 o 3 polsadors 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://katalog.gira.de/es_ES/datenblatt.html?ean=4010337047629 

 

- Marc teclat E22 d’acer per a 6 polsadors 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://katalog.gira.de/es_ES/datenblatt.html?ean=4010337047643 

 

http://katalog.gira.de/es_ES/datenblatt.html?ean=4010337047629
http://katalog.gira.de/es_ES/datenblatt.html?ean=4010337047643
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- Joc de tecles de 1 element E22 d’acer 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://katalog.gira.de/es_ES/datenblatt.html?ean=4010337083207 

 

- Joc de tecles de 3 elements E22 d’acer 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://katalog.gira.de/es_ES/datenblatt.html?ean=4010337083375 

 

http://katalog.gira.de/es_ES/datenblatt.html?ean=4010337083207
http://katalog.gira.de/es_ES/datenblatt.html?ean=4010337083375
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- Joc de tecles de 6 element E22 d’acer 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://katalog.gira.de/es_ES/datenblatt.html?ean=4010337083542 

 

- Caixetí especial de 1 element per a E22 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://katalog.gira.de/es_ES/datenblatt.html?ean=4010337066514 

 

http://katalog.gira.de/es_ES/datenblatt.html?ean=4010337083542
http://katalog.gira.de/es_ES/datenblatt.html?ean=4010337066514
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- Caixetí especial de 2 elements per a E22 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://katalog.gira.de/es_ES/datenblatt.html?ean=4010337066514 

 

- Estació meteorològica 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://katalog.gira.de/es_ES/datenblatt.html?ean=4010337058441 

 

http://katalog.gira.de/es_ES/datenblatt.html?ean=4010337066514
http://katalog.gira.de/es_ES/datenblatt.html?ean=4010337058441
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- Font d’alimentació de 24V 1A 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://katalog.gira.de/es_ES/datenblatt.html?ean=4010337010715 

 

- Cable KNX YCYM 2x2x0,8 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://www.tme.eu/es/details/e-bus-2x2x0.8-gr/cables-para-comunicaciones-de-

domotica/helukabel/81663/ 

 

http://katalog.gira.de/es_ES/datenblatt.html?ean=4010337010715
http://www.tme.eu/es/details/e-bus-2x2x0.8-gr/cables-para-comunicaciones-de-domotica/helukabel/81663/
http://www.tme.eu/es/details/e-bus-2x2x0.8-gr/cables-para-comunicaciones-de-domotica/helukabel/81663/
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B.2 Control de cortines i tendals 

- Actuador de carril DIN per a 4 persianes 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://katalog.gira.de/es_ES/datenblatt.html?ean=4010337042211 

 

B.3 Climatització, calefacció i renovació d’aire 

 

- Teclat amb termòstat i 2 polsadors E22 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://katalog.gira.de/es_ES/datenblatt.html?ean=4010337086888 

 

http://katalog.gira.de/es_ES/datenblatt.html?ean=4010337042211
http://katalog.gira.de/es_ES/datenblatt.html?ean=4010337086888
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- Joc de tecles per termòstat i 2 polsadors E22 d’acer 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://katalog.gira.de/es_ES/datenblatt.html?ean=4010337083627 

 

- Actuador carril DIN de 6 zones de climatització 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://katalog.gira.de/es_ES/datenblatt.html?ean=4010337014652 

 

http://katalog.gira.de/es_ES/datenblatt.html?ean=4010337083627
http://katalog.gira.de/es_ES/datenblatt.html?ean=4010337014652
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- Interface KNX per a Panasonic 

 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://www.intesis.com/eng/intesisbox_pa_ac_knx_1i_frame_eng.htm 

 

B.4 Sensors 

 

- Sensor de CO2, humitat i temperatura E22 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://katalog.gira.de/es_ES/datenblatt.html?ean=4010337084532 

 

http://www.intesis.com/eng/intesisbox_pa_ac_knx_1i_frame_eng.htm
http://katalog.gira.de/es_ES/datenblatt.html?ean=4010337084532
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- Detector de fum amb mòdul relé 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://katalog.gira.de/es_ES/datenblatt.html?ean=4010337016748 

 

- Sensor termovelocímetre 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://www.futurasmus-knxgroup.es/producto.php?cod_producto=5661&secc=producto 

 

- Detector de inundació 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://www.aemsys.com/depot/Jung%20cat%C3%A1logo%20t%C3%A9cnico%20knx.pdf 

 

http://katalog.gira.de/es_ES/datenblatt.html?ean=4010337016748
http://www.futurasmus-knxgroup.es/producto.php?cod_producto=5661&secc=producto
http://www.aemsys.com/depot/Jung%20cat%C3%A1logo%20t%C3%A9cnico%20knx.pdf
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- Sonda de inundació 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://www.aemsys.com/depot/Jung%20cat%C3%A1logo%20t%C3%A9cnico%20knx.pdf 

 

B.5 Videoporter 

- Videoporter exterior d’acer inoxidable 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://katalog.gira.de/es_ES/datenblatt.html?ean=4010337051220 

 

http://www.aemsys.com/depot/Jung%20cat%C3%A1logo%20t%C3%A9cnico%20knx.pdf
http://katalog.gira.de/es_ES/datenblatt.html?ean=4010337051220
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- Monitor  interior E22 blanc 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://katalog.gira.de/es_ES/datenblatt.html?ean=4010337067771 

 

- Controlador de vídeo 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://katalog.gira.de/es_ES/datenblatt.html?ean=4010337288008 

 

http://katalog.gira.de/es_ES/datenblatt.html?ean=4010337067771
http://katalog.gira.de/es_ES/datenblatt.html?ean=4010337288008
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- DCS-IP-GATEWAY de 10 llicències 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://katalog.gira.de/es_ES/datenblatt.html?ean=4010337620983 

 

- Font d’alimentació de 24V CD 300 mA 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://katalog.gira.de/es_ES/datenblatt.html?ean=4010337296003 

http://katalog.gira.de/es_ES/datenblatt.html?ean=4010337620983
http://katalog.gira.de/es_ES/datenblatt.html?ean=4010337296003
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B.6 Àudio i multimèdia  

- Equip de música 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://usa.yamaha.com/products/audio-visual/av-receivers-amps/rx/rx-v575_black_u/ 

  

- Altaveus de davant 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://www.revox.com/en/loudspeaker/aluminium-design-s/column.html 

 

http://usa.yamaha.com/products/audio-visual/av-receivers-amps/rx/rx-v575_black_u/
http://www.revox.com/en/loudspeaker/aluminium-design-s/column.html
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- Altaveus de darrera 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://www.revox.com/en/loudspeaker/aluminium-design-s/cube.html 

 

- Altaveu central 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://www.revox.com/en/loudspeaker/aluminium-design-s/center.html 

 

http://www.revox.com/en/loudspeaker/aluminium-design-s/cube.html
http://www.revox.com/en/loudspeaker/aluminium-design-s/center.html
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- Subwoofer 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://www.revox.com/en/loudspeaker/aluminium-design-s/active-bass-03.html 

 

- TV 55” Gamma professional  

 

Característiques i dades tècniques: 

http://www.sony.es/pro/product/professional-displays-bravia/fwd-55x8600p/overview/ 

http://www.revox.com/en/loudspeaker/aluminium-design-s/active-bass-03.html
http://www.sony.es/pro/product/professional-displays-bravia/fwd-55x8600p/overview/


Memòria i Annexos                       Instal·lació domòtica i elèctrica d’un habitatge amb restaurant 
 

114 | P à g i n a  
 

- Rasperry i targeta XBMC 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://tienda.comohacer.eu/es/107-comprar-kit-media-center-raspberry-pi-xbmc-en-

openelec/ 

 

- Controlador de TV 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://www.globalcache.com/products/itach/ip2irspecs/ 

 

http://tienda.comohacer.eu/es/107-comprar-kit-media-center-raspberry-pi-xbmc-en-openelec/
http://tienda.comohacer.eu/es/107-comprar-kit-media-center-raspberry-pi-xbmc-en-openelec/
http://www.globalcache.com/products/itach/ip2irspecs/
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- Llicència Comand fusion per iPad 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://www.commandfusion.com/index.php 

 

- Disc dur 6Tb  

 

Característiques i dades tècniques: 

https://www.synology.com/es-mx/products/DS115j 

 

http://www.commandfusion.com/index.php
https://www.synology.com/es-mx/products/DS115j
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- Controlador Streamer tot en un 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://www.russound.com/product_detail.php?i=3321 

 

- Altaveus d’exterior 50W 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://legacy.jamesloudspeaker.com/productdet.cfm?page=itemdetail&id=348 

 

http://www.russound.com/product_detail.php?i=3321
http://legacy.jamesloudspeaker.com/productdet.cfm?page=itemdetail&id=348
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- Altaveus de sostre 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://www.russound.com/product_detail.php?i=3403 

 

B.7 Videovigilància i alarma 

- Central alarmes Spectra 8 zones 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://seguridadtiendaonline.es/580-circuito-de-repuesto-de-central-spectra-plus-31.html 

 

http://www.russound.com/product_detail.php?i=3403
http://seguridadtiendaonline.es/580-circuito-de-repuesto-de-central-spectra-plus-31.html
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- Bateria 12V 7A 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://seguridadtiendaonline.es/346-bater%C3%ADa-de-12-v-7-

amp.html?search_query=bateria+12V+7A&results=64 

 

- Mòdul expansor de 8 zones 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://seguridadtiendaonline.es/1298-m%C3%B3dulo-expansor-de-8-zonas-par-

8.html?search_query=expansor+8+zonas&results=21 

http://seguridadtiendaonline.es/346-bater%C3%ADa-de-12-v-7-amp.html?search_query=bateria+12V+7A&results=64
http://seguridadtiendaonline.es/346-bater%C3%ADa-de-12-v-7-amp.html?search_query=bateria+12V+7A&results=64
http://seguridadtiendaonline.es/1298-m%C3%B3dulo-expansor-de-8-zonas-par-8.html?search_query=expansor+8+zonas&results=21
http://seguridadtiendaonline.es/1298-m%C3%B3dulo-expansor-de-8-zonas-par-8.html?search_query=expansor+8+zonas&results=21
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- Detector infraroig digital per interiors 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://seguridadtiendaonline.es/1278-detector-infrarrojo-direccionable-evo-digiplex-paradox-

par-66.html 

 

- Detector infraroig digital per exteriors 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://seguridadtiendaonline.es/1276-detector-infrarrojo-exteriores-evo-digiplex-paradox-par-

27.html 

http://seguridadtiendaonline.es/1278-detector-infrarrojo-direccionable-evo-digiplex-paradox-par-66.html
http://seguridadtiendaonline.es/1278-detector-infrarrojo-direccionable-evo-digiplex-paradox-par-66.html
http://seguridadtiendaonline.es/1276-detector-infrarrojo-exteriores-evo-digiplex-paradox-par-27.html
http://seguridadtiendaonline.es/1276-detector-infrarrojo-exteriores-evo-digiplex-paradox-par-27.html
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- Contacte magnètic d’obertura de portes i finestres 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://seguridadtiendaonline.es/1904-contacto-magn%C3%A9tico-de-

empotrar.html?search_query=contacto+magnetico&results=57 

 

- Teclat de pantalla tàctil 5” grau 3 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://seguridadtiendaonline.es/1211-teclado-de-grado-3-con-pantalla-t%C3%A1ctil-

129.html?search_query=Teclado+tactil+&results=24 

http://seguridadtiendaonline.es/1904-contacto-magn%C3%A9tico-de-empotrar.html?search_query=contacto+magnetico&results=57
http://seguridadtiendaonline.es/1904-contacto-magn%C3%A9tico-de-empotrar.html?search_query=contacto+magnetico&results=57
http://seguridadtiendaonline.es/1211-teclado-de-grado-3-con-pantalla-t%C3%A1ctil-129.html?search_query=Teclado+tactil+&results=24
http://seguridadtiendaonline.es/1211-teclado-de-grado-3-con-pantalla-t%C3%A1ctil-129.html?search_query=Teclado+tactil+&results=24
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- Sirena interior 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://seguridadtiendaonline.es/278-sirena-

interior.html?search_query=sirena+interior&results=47 

 

- Sirena exterior grau 3 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://seguridadtiendaonline.es/255-sirena-para-exteriores-con-altavoz-

.html?search_query=sirena+exterior&results=42 

 

http://seguridadtiendaonline.es/278-sirena-interior.html?search_query=sirena+interior&results=47
http://seguridadtiendaonline.es/278-sirena-interior.html?search_query=sirena+interior&results=47
http://seguridadtiendaonline.es/255-sirena-para-exteriores-con-altavoz-.html?search_query=sirena+exterior&results=42
http://seguridadtiendaonline.es/255-sirena-para-exteriores-con-altavoz-.html?search_query=sirena+exterior&results=42
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- Mòdul de comunicació IP bidireccional 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://seguridadtiendaonline.es/1264-m%C3%B3dulo-transparente-de-comunicaci%C3%B3n-

ip-.html 

 

- Transmissor bidireccional GPRS 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://seguridadtiendaonline.es/215-m%C3%B3dulo-

gprssms.html?search_query=Modulo+comunicacion+IP&results=62 

http://seguridadtiendaonline.es/1264-m%C3%B3dulo-transparente-de-comunicaci%C3%B3n-ip-.html
http://seguridadtiendaonline.es/1264-m%C3%B3dulo-transparente-de-comunicaci%C3%B3n-ip-.html
http://seguridadtiendaonline.es/215-m%C3%B3dulo-gprssms.html?search_query=Modulo+comunicacion+IP&results=62
http://seguridadtiendaonline.es/215-m%C3%B3dulo-gprssms.html?search_query=Modulo+comunicacion+IP&results=62
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- Mòdul vocal per transmissió de situacions d’alarma gravats amb anterioritat 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://seguridadtiendaonline.es/1291-m%C3%B3dulo-vocal-para-transmisi%C3%B3n-de-

alarmas-.html?search_query=Modulo+vocal&results=3 

 

- Gravador NVR 16 canals POE (Power over Ethernet) 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://seguridadtiendaonline.es/2524-grabador-nvr-para-c%C3%A1maras-ip-16-ch-nvr5216-

8p.html?search_query=grabador+nvr+16+POE&results=13 

http://seguridadtiendaonline.es/1291-m%C3%B3dulo-vocal-para-transmisi%C3%B3n-de-alarmas-.html?search_query=Modulo+vocal&results=3
http://seguridadtiendaonline.es/1291-m%C3%B3dulo-vocal-para-transmisi%C3%B3n-de-alarmas-.html?search_query=Modulo+vocal&results=3
http://seguridadtiendaonline.es/2524-grabador-nvr-para-c%C3%A1maras-ip-16-ch-nvr5216-8p.html?search_query=grabador+nvr+16+POE&results=13
http://seguridadtiendaonline.es/2524-grabador-nvr-para-c%C3%A1maras-ip-16-ch-nvr5216-8p.html?search_query=grabador+nvr+16+POE&results=13
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- IP càmera interior 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://store.icrealtime.com/products/cat-ip-bullet-cameras/ICIP-B1300VIR.html 

 

- IP càmera exterior 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://seguridadtiendaonline.es/970-c%C3%A1mara-ip-de-exterior-con-ir-25-m-

2087.html?search_query=VF+BULLET&results=197 

 

http://store.icrealtime.com/products/cat-ip-bullet-cameras/ICIP-B1300VIR.html
http://seguridadtiendaonline.es/970-c%C3%A1mara-ip-de-exterior-con-ir-25-m-2087.html?search_query=VF+BULLET&results=197
http://seguridadtiendaonline.es/970-c%C3%A1mara-ip-de-exterior-con-ir-25-m-2087.html?search_query=VF+BULLET&results=197
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- Connector 8 vies RJ45 EDC 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://www.electronicabf.com/conexionado-red/2889-conector-rj45-8-vias-cat-6-guia.html 

 

B.8 Armaris i SAI 

- Armari Rack 18u 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://www.cablematic.es/buscador/rack-18u/Rack-19-mural-armario-pared-RackMatic-

SOHORack-18U-600mm/WK26/?pag=2 

 

http://www.electronicabf.com/conexionado-red/2889-conector-rj45-8-vias-cat-6-guia.html
http://www.cablematic.es/buscador/rack-18u/Rack-19-mural-armario-pared-RackMatic-SOHORack-18U-600mm/WK26/?pag=2
http://www.cablematic.es/buscador/rack-18u/Rack-19-mural-armario-pared-RackMatic-SOHORack-18U-600mm/WK26/?pag=2
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- SAI 2KVA 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://www.cablematic.es/buscador/sai/SAI-de-linea-interactiva-sinusoidal-Otima-de-2000-

VA-para-rack-19/UP84/?pag=4 

  

http://www.cablematic.es/buscador/sai/SAI-de-linea-interactiva-sinusoidal-Otima-de-2000-VA-para-rack-19/UP84/?pag=4
http://www.cablematic.es/buscador/sai/SAI-de-linea-interactiva-sinusoidal-Otima-de-2000-VA-para-rack-19/UP84/?pag=4
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C. INFORMACIÓ TÈCNICA ELEMENTS ELÈCTRICS (CATÀLEG) 

C.1 Conjunt de protecció i mesura i caixa general de protecció 

- CGP-9-250 base BUC 1 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://www.cahors.es/index.php?ap=productos&subap=equioscompanyiaficha&company=5&i

d=571&expanddiv=235,a237 

 

- Caixa de seccionament 400 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://www.cahors.es/index.php?ap=productos&subap=equioscompanyiaficha&company=1&i

d=280&expanddiv=133,a0 

http://www.cahors.es/index.php?ap=productos&subap=equioscompanyiaficha&company=5&id=571&expanddiv=235,a237
http://www.cahors.es/index.php?ap=productos&subap=equioscompanyiaficha&company=5&id=571&expanddiv=235,a237
http://www.cahors.es/index.php?ap=productos&subap=equioscompanyiaficha&company=1&id=280&expanddiv=133,a0
http://www.cahors.es/index.php?ap=productos&subap=equioscompanyiaficha&company=1&id=280&expanddiv=133,a0
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- CPM TMF10-K 80-160 per a subministres trifàsics de 55 a 111 kW 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://www.cahors.es/index.php?ap=productos&subap=equioscompanyiaficha&company=1&i

d=389&expanddiv=141,a144 

 

C.2 Derivació individual 

- Conductor unipolar RZ1-K (AS) 0.6/1 KV de XLPE 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://www.gaboelec.com/tienda/cable-unipolar-rz1-k-as-1x16mm-0-6-1kv.html 

 

http://www.cahors.es/index.php?ap=productos&subap=equioscompanyiaficha&company=1&id=389&expanddiv=141,a144
http://www.cahors.es/index.php?ap=productos&subap=equioscompanyiaficha&company=1&id=389&expanddiv=141,a144
http://www.gaboelec.com/tienda/cable-unipolar-rz1-k-as-1x16mm-0-6-1kv.html
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- Tub corrugat per enterrar 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://www.aiscan.com/articulo.asp?idarticulo=1302021&idpais=660 

 

C.3 Dispositius de protecció 

- ICP-M NSX160F 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://www.peisa.com/Articulo_Detalle.aspx?ArtCod=GARD9755&ArtNom=LV430650%20CO

MPACT%20NSX160F%20TM160D%204P4R%2036kA 

 

http://www.aiscan.com/articulo.asp?idarticulo=1302021&idpais=660
http://www.peisa.com/Articulo_Detalle.aspx?ArtCod=GARD9755&ArtNom=LV430650%20COMPACT%20NSX160F%20TM160D%204P4R%2036kA
http://www.peisa.com/Articulo_Detalle.aspx?ArtCod=GARD9755&ArtNom=LV430650%20COMPACT%20NSX160F%20TM160D%204P4R%2036kA
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- Protector contra sobretensions 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://www.peisa.com/Articulo_Detalle.aspx?ArtCod=GARD9553&ArtNom=LV429387%20BOB

INA%20MX%20220-240V%2050/60Hz%20NSX100-630 

 

- IGA de 125A (4P) amb poder de tall de 10kA 

 

Característiques i dades tècniques: 

https://www.rexel.nl/schneider-electric/a9n18376/schneider-electric-c120n-4p-

c125a/product/2700211671 

 

http://www.peisa.com/Articulo_Detalle.aspx?ArtCod=GARD9553&ArtNom=LV429387%20BOBINA%20MX%20220-240V%2050/60Hz%20NSX100-630
http://www.peisa.com/Articulo_Detalle.aspx?ArtCod=GARD9553&ArtNom=LV429387%20BOBINA%20MX%20220-240V%2050/60Hz%20NSX100-630
https://www.rexel.nl/schneider-electric/a9n18376/schneider-electric-c120n-4p-c125a/product/2700211671
https://www.rexel.nl/schneider-electric/a9n18376/schneider-electric-c120n-4p-c125a/product/2700211671
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- Interruptor diferencial AC (4P) 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://www.automatismossg.es/material-el%C3%A9ctrico/schneider/a9r81440-interruptor-

diferencial-ild-clase-ac-calibre-40a-4p-sensibilidad-30ma/ 

 

- Interruptor diferencial AC (2P) 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://www.sumidelec.com/diferencial-2-polos-schneider-25a-claseac-a9r81225-p-4156 

http://www.automatismossg.es/material-el%C3%A9ctrico/schneider/a9r81440-interruptor-diferencial-ild-clase-ac-calibre-40a-4p-sensibilidad-30ma/
http://www.automatismossg.es/material-el%C3%A9ctrico/schneider/a9r81440-interruptor-diferencial-ild-clase-ac-calibre-40a-4p-sensibilidad-30ma/
http://www.sumidelec.com/diferencial-2-polos-schneider-25a-claseac-a9r81225-p-4156
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- Interruptor automàtic PIA (4P) 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://www.sumidelec.com/interruptor-automatico-16a-4-polos-schneider-a9f79416-p-4224 

 

- Interruptor automàtic PIA (2P) 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://www.sumidelec.com/automatico-magnetotermico-a9k17220-2p-20a-schneider-p-1950 

http://www.sumidelec.com/interruptor-automatico-16a-4-polos-schneider-a9f79416-p-4224
http://www.sumidelec.com/automatico-magnetotermico-a9k17220-2p-20a-schneider-p-1950
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C.4 Armaris 

- Armari encastat de 36 mòduls 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://www.schneider-electric.com/products/es/es/4000-cofrets-y-armarios-para-cuadros-de-

distribucion/4020-cofrets-modulares-y-estancos/1161-pragma/?p_url=http://www.ops-

ecat.schneider-

electric.com/ecatalogue/browse.do%3fconf=country%26el_typ=product%26cat_id=BU_ED_11

61_L1_Z002%26prd_id=PRA10262%26scp_id=Z002 

 

- Armari encastat de 24 mòduls 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://www.schneider-electric.com/products/es/es/4000-cofrets-y-armarios-para-cuadros-de-

distribucion/4020-cofrets-modulares-y-estancos/1161-pragma/?p_url=http://www.ops-

ecat.schneider-

electric.com/ecatalogue/browse.do%3fconf=country%26el_typ=product%26cat_id=BU_ED_11

61_L1_Z002%26prd_id=PRA10202%26scp_id=Z002 

http://www.schneider-electric.com/products/es/es/4000-cofrets-y-armarios-para-cuadros-de-distribucion/4020-cofrets-modulares-y-estancos/1161-pragma/?p_url=http://www.ops-ecat.schneider-electric.com/ecatalogue/browse.do%3fconf=country%26el_typ=product%26cat_id=BU_ED_1161_L1_Z002%26prd_id=PRA10262%26scp_id=Z002
http://www.schneider-electric.com/products/es/es/4000-cofrets-y-armarios-para-cuadros-de-distribucion/4020-cofrets-modulares-y-estancos/1161-pragma/?p_url=http://www.ops-ecat.schneider-electric.com/ecatalogue/browse.do%3fconf=country%26el_typ=product%26cat_id=BU_ED_1161_L1_Z002%26prd_id=PRA10262%26scp_id=Z002
http://www.schneider-electric.com/products/es/es/4000-cofrets-y-armarios-para-cuadros-de-distribucion/4020-cofrets-modulares-y-estancos/1161-pragma/?p_url=http://www.ops-ecat.schneider-electric.com/ecatalogue/browse.do%3fconf=country%26el_typ=product%26cat_id=BU_ED_1161_L1_Z002%26prd_id=PRA10262%26scp_id=Z002
http://www.schneider-electric.com/products/es/es/4000-cofrets-y-armarios-para-cuadros-de-distribucion/4020-cofrets-modulares-y-estancos/1161-pragma/?p_url=http://www.ops-ecat.schneider-electric.com/ecatalogue/browse.do%3fconf=country%26el_typ=product%26cat_id=BU_ED_1161_L1_Z002%26prd_id=PRA10262%26scp_id=Z002
http://www.schneider-electric.com/products/es/es/4000-cofrets-y-armarios-para-cuadros-de-distribucion/4020-cofrets-modulares-y-estancos/1161-pragma/?p_url=http://www.ops-ecat.schneider-electric.com/ecatalogue/browse.do%3fconf=country%26el_typ=product%26cat_id=BU_ED_1161_L1_Z002%26prd_id=PRA10262%26scp_id=Z002
http://www.schneider-electric.com/products/es/es/4000-cofrets-y-armarios-para-cuadros-de-distribucion/4020-cofrets-modulares-y-estancos/1161-pragma/?p_url=http://www.ops-ecat.schneider-electric.com/ecatalogue/browse.do%3fconf=country%26el_typ=product%26cat_id=BU_ED_1161_L1_Z002%26prd_id=PRA10202%26scp_id=Z002
http://www.schneider-electric.com/products/es/es/4000-cofrets-y-armarios-para-cuadros-de-distribucion/4020-cofrets-modulares-y-estancos/1161-pragma/?p_url=http://www.ops-ecat.schneider-electric.com/ecatalogue/browse.do%3fconf=country%26el_typ=product%26cat_id=BU_ED_1161_L1_Z002%26prd_id=PRA10202%26scp_id=Z002
http://www.schneider-electric.com/products/es/es/4000-cofrets-y-armarios-para-cuadros-de-distribucion/4020-cofrets-modulares-y-estancos/1161-pragma/?p_url=http://www.ops-ecat.schneider-electric.com/ecatalogue/browse.do%3fconf=country%26el_typ=product%26cat_id=BU_ED_1161_L1_Z002%26prd_id=PRA10202%26scp_id=Z002
http://www.schneider-electric.com/products/es/es/4000-cofrets-y-armarios-para-cuadros-de-distribucion/4020-cofrets-modulares-y-estancos/1161-pragma/?p_url=http://www.ops-ecat.schneider-electric.com/ecatalogue/browse.do%3fconf=country%26el_typ=product%26cat_id=BU_ED_1161_L1_Z002%26prd_id=PRA10202%26scp_id=Z002
http://www.schneider-electric.com/products/es/es/4000-cofrets-y-armarios-para-cuadros-de-distribucion/4020-cofrets-modulares-y-estancos/1161-pragma/?p_url=http://www.ops-ecat.schneider-electric.com/ecatalogue/browse.do%3fconf=country%26el_typ=product%26cat_id=BU_ED_1161_L1_Z002%26prd_id=PRA10202%26scp_id=Z002
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C.5 Conductors 

- Conductor unipolar H07V-K 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://www.direct-electro.es/cable-flexible-unipolar-H07V-K 

 

- Conductor unipolar RV-K 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://www.tiendamaterialelectrico.es/producto/cable-flexible-10mm-unipolar-1000v-rv-k/ 

 

http://www.direct-electro.es/cable-flexible-unipolar-H07V-K
http://www.tiendamaterialelectrico.es/producto/cable-flexible-10mm-unipolar-1000v-rv-k/
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C.6 Tubs 

- Tub corrugat per encastar 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://www.aiscan.com/articulo.asp?idarticulo=1302014 

 

- Tub corrugat per enterrar 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://www.aiscan.com/articulo.asp?idarticulo=1302021&idpais=660 

 

http://www.aiscan.com/articulo.asp?idarticulo=1302014
http://www.aiscan.com/articulo.asp?idarticulo=1302021&idpais=660
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C.7 Material elèctric 

- Endolls 16A 2p+T 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://katalog.gira.de/es_ES/datenblatt.html?ean=4010337453208 

 

- Endoll 2p+T estanc IP55 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://katalog.gira.de/es_ES/datenblatt.html?ean=4010337488200 

 

http://katalog.gira.de/es_ES/datenblatt.html?ean=4010337453208
http://katalog.gira.de/es_ES/datenblatt.html?ean=4010337488200
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- Endoll trifàsic 

 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://www.z-bombilla.com/venta/z-b-zb901.html 

 

- Caixa d’encastar  

 

Característiques i dades tècniques: 

http://katalog.gira.de/es_ES/datenblatt.html?ean=4010337066514 

 

http://www.z-bombilla.com/venta/z-b-zb901.html
http://katalog.gira.de/es_ES/datenblatt.html?ean=4010337066514
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- Marcs per endolls 

 

Característiques i dades tècniques: 

http://katalog.gira.de/es_ES/datenblatt.html?ean=4010337066378 

 

 

  

http://katalog.gira.de/es_ES/datenblatt.html?ean=4010337066378
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D. ESQUEMES D’INSTAL·LACIÓ  

Aquí s’ha realitzat un esquema orientatiu de com anirien comunicats entre ells els diferents 

dispositius de  TV i àudio amb el rack (Esquema 1). 

 

Esquema 1. Àudio i TV 

 

També s’ha elaborat un esquema aproximat de com anirien connectats els elements al rack 

(Esquema 2). 



Memòria i Annexos                       Instal·lació domòtica i elèctrica d’un habitatge amb restaurant 
 

140 | P à g i n a  
 

 

Esquema 2. Connexions al rack  
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E. ESTUDI D’ IMPACTE AMBIENTAL 

Els estudis d’impacte són estudis preventius per avaluar, abans que s’executi un projecte, el 

seu possible impacte sobre el medi i les persones. S’han d’avaluar els possibles impactes de les 

diferents alternatives proposades i s’ha de preveure un seguiment al final de l’obra per 

comprovar els resultats previstos. Un cop detectats els impactes, dins el mateix estudi, 

s’estableixen mesures correctores per minimitzar-los. 

En aquest apartat del projecte es descriuen conjuntament les mesures correctores que s’han 

tingut en compte per el nostre projecte i també d’altres mesures que tot i no entrar dins 

l’abast del projecte s’han considerat importants per a la millora del medi ambient. 

 

E.1 Mesures correctores possibles  

 

- Residus 

 Minimització dels residus generats durant l’obra i control del destí del material 

sobrant. 

 

- Reducció del consum i estalvi energètic 

 Aixetes termostàtiques equipades amb regulador de cabal: 40% d’estalvi d’aigua. 

 Sanitaris amb cisternes equipades amb mecanismes de descàrrega d’interrupció 

voluntària: 30% d’estalvi d’aigua. 

 Utilització de làmpades de baix consum en la mesura del possible. 

 Control i regulació de la calefacció individualitzat per a cada estança. 

 Regulació i manteniment racional de la temperatura de confort a la llar, perquè per 

cada grau de temperatura que augmentem elevem el consum en un 8%. 

 Aprofitament al màxim de la llum natural vers la llum artificial . 

 Introduir elements de control i regulació local per ajustar la potència lumínica a les 

necessitats d’ús. Per exemple, utilitzar els sensors de presència en zones d’ús 

esporàdic (passadissos, escales, garatge), temporitzadors, interruptors horaris, 

cèl·lules fotoelèctriques, etc. 
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També es prendran una sèrie de mesures addicionals que afecten a tot el conjunt de les 

instal·lacions de la casa i que tenen una gran importància en la disminució de l’impacte de la 

nostra activitat al medi ambient: 

 Un factor molt important són els electrodomèstics. Les rentadores i rentavaixelles 

consumeixen una quantitat d’aigua molt important, que es pot reduir segons el model 

escollit. Cal buscar equips que incorporin sistemes de modulació de la càrrega, que 

utilitzin la quantitat d’aigua necessària en funció de la càrrega de l’aparell. 

 També es molt important que disposin d’elements de seguretat que tallin el 

subministrament en cas d’emergència. Per a reduir el consum d’electricitat per 

escalfar l’aigua existeixen alguns models anomenats bitèrmics que disposen d’entrada 

d’aigua freda i d’aigua calenta. El fet de poder utilitzar aigua calenta directament 

redueix en gran mesura el consum elèctric de l’aparell. 

 Existeix una eina d’àmbit d’aplicació europeu que serveix per sensibilitzar i informar 

als consumidors de l’eficiència energètica i del consum de diferents electrodomèstics. 

Es tracta de la incorporació als aparells de l’etiqueta energètica. 

Aquestes etiquetes es poden trobar a les rentadores, assecadores, refrigeradors, 

congeladors, rentadores-assecadores combinades i bombetes. L'etiqueta classifica 

l'eficiència energètica mitjançant una lletra i un color, aquesta lletra va des de la A, la 

més eficient, a la G la menys eficient, és a dir, el que porta la lletra A és el que menys 

energia gasta i el que porta la G, és el que en gasta més. 

A part de la seva classificació també s'hi poden trobar altres dades, com ara el consum 

energètic anual en el cas d'un refrigerador, el consum d'energia del programa 

estàndard d'una assecadora, o d'una rentadora, l'aigua que gasta, o el soroll que fa. 

Les etiquetes tenen una part comuna per tots els aparells a la part esquerra i una part 

particular de cada model a la part dreta. La part comuna mostra les franges de colors 

amb les diferents lletres, i els conceptes del nostre model de màquina es recullen a 

l'altre costat. 
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Figura 17. Etiqueta energètica (Font: etiquetaenergetica.com) 

 Manuals de sensibilització: Un aspecte molt important per a la reducció de l’impacte al 

medi és el bon ús dels aparells, equips i instal·lacions. És necessari que els usuaris 

tinguin el coneixement de com les han d’utilitzar i quines mesures han de tenir en 

compte per a poder augmentar l’eficiència i el desenvolupament sostenible de la 

nostra activitat diària. Per facilitar aquesta sensibilització l’Institut Català de l’Energia 

edita una guia d’estalvi d’energia a la llar. Aquesta guia es facilitarà als usuaris de 

l’habitatge per a que tinguin coneixement de les mesures que poden prendre i de com 

poden estalviar energia sense perdre qualitat ni confort a l’habitatge. 

 

- Selecció dels materials 

 Baixants de la xarxa de sanejament i desguassos de polietilè o polipropilè, en comptes 

de PVC. 
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 Portes i finestres exteriors de doble vidre amb millor aïllament tèrmic i acústic. Amb un 

bon aïllament de portes i finestres redueix el consum en climatització fins a un 10%. 

 Cables elèctrics tipus XPLE, sense utilització de PVC per a la coberta o l’aïllament, no 

propagadors de flama, lliures d’halògens i metalls pesats i de reduïda emissió de gasos 

tòxics al cremar-se. 

 Petit material elèctric de porcellana, baquelita o polipropilè. 

 Tub corrugat per al pas dels conductors elèctrics de polipropilè. 

 Tubs per a la instal·lació d’aigua freda i calenta de polietilè reticulat. 
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