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PRÀCTIQUES DE SISTEMES D’AUTOMATITZACIÓ MITJANÇANT EIB 

Pràctica 1: Encendre i apagar un llum (guiada pel professor) 

En aquesta pràctica dissenyem i programarem el sistema per encendre i apaga un llum, 

governat des d’un polsador quàdruple. Amb el polsador extrem superior de l’esquerra 

encendrem el llum, amb el polsador extrem inferior de l’esquerra l’apagarem. 

 El material que necessitem per realitzar aquesta instal·lació és el següent: 

Quantitat Material Referència 

1 Polsador quàdruple 5WG1 246-2AB11 

1 Sortida binària de 6 canals 5WG1 566-1AB01 

1 Font d’alimentació amb filtre 5WG1 122-1AB01 

1 Interfície de dades RS232 5WG1 148-1AB02 

1 Placa amb llum Entrenador EIB 

 Bus de dades EIB Entrenador EIB 

 Cable de potència Parell trenat (Twister-pair) 

Les tasques que haurem de desenvolupar són els següents: 

 

1 – Dibuixar la connexió del circuit, el diagrama lògic i l’assignació de grups i adreces 

físiques que utilitzarem. 

 

Esquema de connexió: 
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Esquema lògic: 

 

   

 

Assignació de grups i adreces físiques: 

 

Dispositiu Adreça física 

Polsador quàdruple 1.1.1 

Sortida binària de 6 canals 1.1.2 

Font d’alimentació amb filtre - 

Interfície de dades RS232 1.2.3 

Placa amb llum - 

 

Dispositiu Element 
Adreça de 

grup 
Funció 

Polsador 

quàdruple 

Extrem esquerra superior 1/1 Encendre llum 

Extrem esquerra inferior 1/1 Apagar llum 

Sortida binària de 

6 canals 
Canal A 1/1 Encendre / apagar llum 
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2 – Realitzar la programació mitjançant el programari ETS. 

1r pas: creació del projecte 

Des del menú principal del programa ETS2 anem al menú de Disseny de projecte, 

creem un projecte nou i li assignem un nom, per exemple, practica1. 

2n pas: importació dels productes necessaris 

Sabent el material que hem d’utilitzar, hem d’importar la base de dades del fabricant 

(en el nostre cas Siemens). 

Des del menú principal del programa ETS2, anem al menú Administració de producte, 

fem clic a l’opció Importar i busquem la base de dades del nostre fabricant. 

Una vegada haguem seleccionat la base de dades, el programa ens preguntarà si volem 

importar tota la base de dades o només alguns productes. En el nostre cas, per 

minimitzar el temps d’importació, només seleccionarem els productes desitjats 

(Polsador quàdruple - 5WG1 246-2AB11, Sortida binària de 6 canals - 5WG1 566-

1AB01, Font d’alimentació amb filtre - 5WG1 122-1AB01, Interfície de dades RS232 - 

5WG1 148-1AB02). 

3r pas: recuperació del projecte 

Des del menú principal del programa ETS2, anem al Disseny de projecte i seleccionem 

el nostre projecte, anomenat practica1.  

Una vegada el tinguem seleccionat, se’ns obrirà una pantalla amb la Vista d’edifici. 

El següent pas es seleccionar les icones Grups i Topologia. 

4rt pas: assignació d’adreces 

Des de la vista Topologia, seleccionem la icona Àrea i amb el ratolí l’arrosseguem fins 

al símbol de la carpeta oberta del nostre projecte. Tot seguim fem el mateix amb Línia, 

i el movem fins a l’àrea que hem creat i el mateix amb Aparell, que mourem fins a la 

Línia. Aquestes operacions les farem tantes vegades com sigui necessàries, que en el 

nostre cas serà 1 àrea, 1 línia i 4 aparells. 

Quan movem els aparells, ens apareix una pantalla que ens ofereix uns filtres per 

poder trobar el producte que nosaltres desitgem a la base de dades que s’ha carregat 

anteriorment al programa ETS2. Per poder-lo trobar disposem de filtre en Fabricant, 
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Família de productes, Tipus de producte, Programa (en el cas que el dispositiu disposi 

de més d’un programa) i Medi físic (ja ve per defecte Twister Pair – parell trenat). 

Una vegada hem seleccionat els filtres corresponents, fem clic sobre Trobar i ens 

apareixerà una llista de productes que corresponen amb els filtres aplicats. A 

continuació seleccionem el producte desitjat, mitjançant el botó Introduir. 

Una vegada haguem introduït tots els productes desitjats (Polsador quàdruple - 5WG1 

246-2AB11, Sortida binària de 6 canals - 5WG1 566-1AB01, Font d’alimentació amb 

filtre - 5WG1 122-1AB01, Interfície de dades RS232 - 5WG1 148-1AB02), ja podem 

tancar la finestra. 

5è pas: Assignació de grups i subgrups 

Al menú Direccions de grup, seleccionem amb el ratolí Grup Principal i el mourem fins a 

on està la icona de la carpeta oberta del nostre projecte. Apareixerà una pantalla en la 

qual posarem el nom d’aquest grup (en el nostre cas posarem Il·luminació). Tot seguit 

crearem tants subgrups com funcions tinguem dins d’aquest grup (en el nostre cas 

només serà una funció, ON/OFF llum que tindrà assignada l’adreça de grup X/X). 

6è pas: Connexió dels aparells 

Ara connectem els grups i els subgrups amb els aparells (en el nostre cas hem de 

connectar el grup Il·luminació i subgrup ON/OFF llum amb els diferents aparells 

introduïts en el projecte). 

Anem a la Vista Topologia i activem l’opció Mostrar Objectes. Cada dispositiu es 

desglossa en les diferents funcions que tenim possibles.  

Amb el ratolí seleccionem cada funció, i l’arrosseguem fins al subgrup desitjat (en el 

nostre cas arrastrarem el Polsador extrem esquerra superior i inferior a la funció 

ON/OFF llum, i la Sortida binària de 6 canals  a la funció ON/OFF llum). Després de cada 

acció, el programa ens preguntarà si volem connectar i li respondrem que sí.  

7è pas: programació de paràmetres 

Ara s’ha de programar els paràmetres de cada element del projecte. Per fer això, 

seleccionem l’element, no la funció i farem clic amb el botó dret del ratolí, 

seguidament apareixerà un menú en el que seleccionarem l’opció Paràmetres.  

En el nostre cas hem de seleccionar el Polsador quàdruple i escollim les diferents 

formes de funcionar, serà Polsador extrem esquerra superior perquè encengui la llum i 
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Polsador extrem esquerra inferior perquè apagui la llum. Les tecles que no tinguin 

funció assignada, haurem d’escollir l’opció Ninguna funció. A continuació farem el 

mateix amb la Sortida binària de 6 canals, on seleccionarem el Canal A i li assignarem 

la funció ON/OFF llum. 

En acabar guardarem el projecte. 

 

3 – Fer la transferència de dades del nostre projecte al muntatge realitzat. 

Prèviament haurem cablejat la instal·lació tal com s’ha especificat al primer punt 

d’aquesta pràctica (s’ha de connectar la Interfície de dades RS232 amb el PC). 

Des del menú principal del programa ETS2, seleccionem el menú Posta en Marxa. 

Seleccionem la icona d’Obrir Projecte, escollim el que hem estat programant i l’obrim. 

 Una vegada obert, enviarem el programa a la instal·lació, seleccionant la icona 

Programa i ens apareixerà una pantalla, on seleccionarem l’opció Direcció física i 

Aplicació. 

Quan estiguem enviat l’adreça física s’haurà de prémer un polsador de l’acoblador al 

bus de l’aparell que es vulgui programar, perquè l’aparell pugui reconèixer l’aparell al 

qual està enviant la configuració. 

Així ho repetirem tantes vegades com aparells que englobi el nostre projecte (Polsador 

quàdruple - 5WG1 246-2AB11, Sortida binària de 6 canals - 5WG1 566-1AB01, Font 

d’alimentació amb filtre - 5WG1 122-1AB01 i Interfície de dades RS232 - 5WG1 148-

1AB02). 

NOTA: s’ha de tenir en compte que el primer element que configurarem serà l’ 

Interfície de dades RS232 (5WG1 148-1AB02), perquè posteriorment ens farà de porta 

d’enllaç amb la resta d’elements. 

 

4 – Comprovar el funcionament de la instal·lació. 

Un cop s’ha enviat el programa i l’adreça física dels aparells, comprovarem que 

funciona correctament i el comportament de la instal·lació és el desitjat. 

En cas de detectar qualsevol errada  en el funcionament de la instal·lació, farem un 

anàlisis element a element per poder detectar on es troba localitzat el problema. 

Una vegada detectat el problema, el solucionarem i tornarem a comprovar el 

funcionament de la instal·lació. 
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Pràctica 2: Encendre i apagar un llum commutat 

En aquesta pràctica dissenyem i programarem el sistema per encendre i apaga un llum, 

governat des de dos polsadors commutats (ho simularem amb un mateix polsador des 

de diferents interruptors, i programarem el polsador extrem de l’esquerra i el polsador 

extrem de la dreta).  

 El material que necessitem per realitzar aquesta instal·lació és el següent: 

Quantitat Material Referència 

1 Polsador quàdruple 5WG1 246-2AB11 

1 Sortida binària de 6 canals 5WG1 566-1AB01 

1 Font d’alimentació amb filtre 5WG1 122-1AB01 

1 Interfície de dades RS232 5WG1 148-1AB02 

1 Placa amb llum Entrenador EIB 

 Bus de dades EIB Entrenador EIB 

 Cable de potència Parell trenat (Twister-pair) 

 

Les tasques que haurem de desenvolupar són els següents: 

1 – Dibuixar la connexió del circuit, el diagrama lògic i l’assignació de grups i adreces 

físiques que utilitzarem. 

 

2 – Realitzar la programació mitjançant el programari ETS. 

 

3 – Fer la transferència de dades del nostre projecte al muntatge realitzat. 

 

4 – Comprovar el funcionament de la instal·lació. 
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Pràctica 3: Apujar i abaixar una persiana 

En aquesta pràctica dissenyem i programarem el sistema per pujar i baixar una 

persiana, governada per un polsador. 

El material que necessitem per realitzar aquesta instal·lació és el següent: 

Quantitat Material Referència 

1 Polsador quàdruple 5WG1 246-2AB11 

1 Sortida binària de 6 canals 5WG1 566-1AB01 

1 Font d’alimentació amb filtre 5WG1 122-1AB01 

1 Interfície de dades RS232 5WG1 148-1AB02 

1 Placa amb persiana Entrenador EIB 

 Bus de dades EIB Entrenador EIB 

 Cable de potència Parell trenat (Twister-pair) 

Les tasques que haurem de desenvolupar són els següents: 

1 – Dibuixar la connexió del circuit, el diagrama lògic i l’assignació de grups i adreces 

físiques que utilitzarem. 

 

2 – Realitzar la programació mitjançant el programari ETS. 

 

3 – Fer la transferència de dades del nostre projecte al muntatge realitzat. 

 

4 – Comprovar el funcionament de la instal·lació. 
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Pràctica 4: Encendre i apagar un llum, en funció de si apugem o abaixem 

la persiana de dia o de nit 

En aquesta pràctica dissenyem i programarem el sistema per encendre i apagar un 

llum, en funció de si pugem o baixem la persiana de dia o de nit. Independentment, el 

sistema permetrà encendre / apagar la llum i pujar / baixar la persiana a petició de 

l’usuari. 

El comportament desitjat és el següent: 

Llum exterior Persiana Llum 

Es fa de dia S’apuja S’apaga 

Es de dia Es pot pujar / baixar Es pot encendre / apagar 

Es fa de nit Es baixa S’encén 

Es de nit Es pot pujar / baixar Es pot encendre / apagar 

El material que necessitem per realitzar aquesta instal·lació és el següent: 

Quantitat Material Referència 

1 Polsador quàdruple 5WG1 246-2AB11 

1 Sortida binària de 6 canals 5WG1 566-1AB01 

1 Entrada binària de 4 canals 5WG1 266-1AB01 

1 Font d’alimentació amb filtre 5WG1 122-1AB01 

1 Interfície de dades RS232 5WG1 148-1AB02 

1 Placa amb persiana Entrenador EIB 

1 Sensor intensitat llum exterior Entrenador EIB 

 Bus de dades EIB Entrenador EIB 

 Cable de potència Parell trenat (Twister-pair) 

Les tasques que haurem de desenvolupar són els següents: 

1 – Dibuixar la connexió del circuit, el diagrama lògic i l’assignació de grups i adreces 

físiques que utilitzarem. 

 

2 – Realitzar la programació mitjançant el programari ETS. 

 

3 – Fer la transferència de dades del nostre projecte al muntatge realitzat. 

 

4 – Comprovar el funcionament de la instal·lació. 
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SOLUCIONS PRÀCTIQUES DE SISTEMES D’AUTOMATITZACIÓ MITJANÇANT EIB 

Pràctica 1: Encendre i apagar un llum 

En aquesta pràctica dissenyem i programarem el sistema per encendre i apaga un llum, 

governat des d’un polsador quàdruple. Amb el polsador extrem superior de l’esquerra 

encendrem el llum, amb el polsador extrem inferior de l’esquerra l’apagarem. 

 El material que necessitem per realitzar aquesta instal·lació és el següent: 

Quantitat Material Referència 

1 Polsador quàdruple 5WG1 246-2AB11 

1 Sortida binària de 6 canals 5WG1 566-1AB01 

1 Font d’alimentació amb filtre 5WG1 122-1AB01 

1 Interfície de dades RS232 5WG1 148-1AB02 

1 Placa amb llum Entrenador EIB 

 Bus de dades EIB Entrenador EIB 

 Cable de potència Parell trenat (Twister-pair) 

Les tasques que haurem de desenvolupar són els següents: 

 

1 – Dibuixar la connexió del circuit, el diagrama lògic i l’assignació de grups i adreces 

físiques que utilitzarem. 

 

Esquema de connexió: 
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Esquema lògic: 

 

   

 

Assignació de grups i adreces físiques: 

 

Dispositiu Adreça física 

Polsador quàdruple 1.1.1 

Sortida binària de 6 canals 1.1.2 

Font d’alimentació amb filtre - 

Interfície de dades RS232 1.2.3 

Placa amb llum - 

 

Dispositiu Element 
Adreça de 

grup 
Funció 

Polsador 

quàdruple 

Extrem esquerra superior 1/1 Encendre llum 

Extrem esquerra inferior 1/1 Apagar llum 

Sortida binària de 

6 canals 
Canal A 1/1 Encendre / apagar llum 
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2 – Realitzar la programació mitjançant el programari ETS. 

1r pas: creació del projecte 

Des del menú principal del programa ETS2 anem al menú de Disseny de projecte, 

creem un projecte nou i li assignem un nom, per exemple, practica1. 

2n pas: importació dels productes necessaris 

Sabent el material que hem d’utilitzar, hem d’importar la base de dades del fabricant 

(en el nostre cas Siemens). 

Des del menú principal del programa ETS2, anem al menú Administració de producte, 

fem clic a l’opció Importar i busquem la base de dades del nostre fabricant (arxiu 

PDB_J_ES.VD2) al nostre PC. 

Una vegada haguem seleccionat la base de dades, el programa ens preguntarà si volem 

importar tota la base de dades o només alguns productes. En el nostre cas, per 

minimitzar el temps d’importació, només seleccionarem els productes desitjats 

(Polsador quàdruple - 5WG1 246-2AB11, Sortida binària de 6 canals - 5WG1 566-

1AB01, Font d’alimentació amb filtre - 5WG1 122-1AB01, Interfície de dades RS232 - 

5WG1 148-1AB02). 

3r pas: recuperació del projecte 

Des del menú principal del programa ETS2, anem al Disseny de projecte i seleccionem 

el nostre projecte, anomenat practica1.  

Una vegada el tinguem seleccionat, se’ns obrirà una pantalla amb la Vista d’edifici. 

El següent pas es seleccionar les icones Grups i Topologia. 

4rt pas: assignació d’adreces 

Des de la vista Topologia, seleccionem la icona Àrea i amb el ratolí l’arrosseguem fins 

al símbol de la carpeta oberta del nostre projecte. Tot seguim fem el mateix amb Línia, 

i el movem fins a l’àrea que hem creat i el mateix amb Aparell, que mourem fins a la 

Línia. Aquestes operacions les farem tantes vegades com sigui necessàries, que en el 

nostre cas serà 1 àrea, 1 línia i 4 aparells. 

Quan movem els aparells, ens apareix una pantalla que ens ofereix uns filtres per 

poder trobar el producte que nosaltres desitgem a la base de dades que s’ha carregat 

anteriorment al programa ETS2. Per poder-lo trobar disposem de filtre en Fabricant, 
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Família de productes, Tipus de producte, Programa (en el cas que el dispositiu disposi 

de més d’un programa) i Medi físic (ja ve per defecte Twister Pair – parell trenat). 

Una vegada hem seleccionat els filtres corresponents, fem clic sobre Trobar i ens 

apareixerà una llista de productes que corresponen amb els filtres aplicats. A 

continuació seleccionem el producte desitjat, mitjançant el botó Introduir. 

Una vegada haguem introduït tots els productes desitjats (Polsador quàdruple - 5WG1 

246-2AB11, Sortida binària de 6 canals - 5WG1 566-1AB01, Font d’alimentació amb 

filtre - 5WG1 122-1AB01, Interfície de dades RS232 - 5WG1 148-1AB02), ja podem 

tancar la finestra. 

5è pas: Assignació de grups i subgrups 

Al menú Direccions de grup, seleccionem amb el ratolí Grup Principal i el mourem fins a 

on està la icona de la carpeta oberta del nostre projecte. Apareixerà una pantalla en la 

qual posarem el nom d’aquest grup (en el nostre cas posarem Il·luminació). Tot seguit 

crearem tants subgrups com funcions tinguem dins d’aquest grup (en el nostre cas 

només serà una funció, ON/OFF llum que tindrà assignada l’adreça de grup 1/1). 

6è pas: Connexió dels aparells 

Ara connectem els grups i els subgrups amb els aparells (en el nostre cas hem de 

connectar el grup Il·luminació i subgrup ON/OFF llum amb els diferents aparells 

introduïts en el projecte). 

Anem a la Vista Topologia i activem l’opció Mostrar Objectes. Cada dispositiu es 

desglossa en les diferents funcions que tenim possibles.  

Amb el ratolí seleccionem cada funció, i l’arrosseguem fins al subgrup desitjat (en el 

nostre cas arrastrarem el Polsador extrem esquerra superior i inferior a la funció 

ON/OFF llum, i la Sortida binària de 6 canals  a la funció ON/OFF llum). Després de cada 

acció, el programa ens preguntarà si volem connectar i li respondrem que sí.  

7è pas: programació de paràmetres 

Ara s’ha de programar els paràmetres de cada element del projecte. Per fer això, 

seleccionem l’element, no la funció i farem clic amb el botó dret del ratolí, 

seguidament apareixerà un menú en el que seleccionarem l’opció Paràmetres.  

En el nostre cas hem de seleccionar el Polsador quàdruple i escollim les diferents 

formes de funcionar, serà Polsador extrem esquerra superior perquè encengui la llum i 
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Polsador extrem esquerra inferior perquè apagui la llum. Les tecles que no tinguin 

funció assignada, haurem d’escollir l’opció Ninguna funció. A continuació farem el 

mateix amb la Sortida binària de 6 canals, on seleccionarem el Canal A i li assignarem 

la funció ON/OFF llum. 

En acabar guardarem el projecte. 

 

3 – Fer la transferència de dades del nostre projecte al muntatge realitzat. 

Prèviament haurem cablejat la instal·lació tal com s’ha especificat al primer punt 

d’aquesta pràctica (s’ha de connectar la Interfície de dades RS232 amb el PC). 

Des del menú principal del programa ETS2, seleccionem el menú Posta en Marxa. 

Seleccionem la icona d’Obrir Projecte, escollim el que hem estat programant i l’obrim. 

 Una vegada obert, enviarem el programa a la instal·lació, seleccionant la icona 

Programa i ens apareixerà una pantalla, on seleccionarem l’opció Direcció física i 

Aplicació. 

Quan estiguem enviat l’adreça física s’haurà de prémer un polsador de l’acoblador al 

bus de l’aparell que es vulgui programar, perquè l’aparell pugui reconèixer l’aparell al 

qual està enviant la configuració. 

Així ho repetirem tantes vegades com aparells que englobi el nostre projecte (Polsador 

quàdruple - 5WG1 246-2AB11, Sortida binària de 6 canals - 5WG1 566-1AB01, Font 

d’alimentació amb filtre - 5WG1 122-1AB01 i Interfície de dades RS232 - 5WG1 148-

1AB02). 

NOTA: s’ha de tenir en compte que el primer element que configurarem serà l’ 

Interfície de dades RS232 (5WG1 148-1AB02), perquè posteriorment ens farà de porta 

d’enllaç amb la resta d’elements. 

 

4 – Comprovar el funcionament de la instal·lació. 

Un cop s’ha enviat el programa i l’adreça física dels aparells, comprovarem que 

funciona correctament i el comportament de la instal·lació és el desitjat. 

En cas de detectar qualsevol errada  en el funcionament de la instal·lació, farem un 

anàlisis element a element per poder detectar on es troba localitzat el problema. 

Una vegada detectat el problema, el solucionarem i tornarem a comprovar el 

funcionament de la instal·lació.  
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Pràctica 2: Encendre i apagar un llum commutat 

En aquesta pràctica dissenyem i programarem el sistema per encendre i apaga un llum, 

governat des de dos polsadors commutats (ho simularem amb un mateix polsador des 

de diferents interruptors, i programarem el polsador extrem de l’esquerra i el polsador 

extrem de la dreta).  

 El material que necessitem per realitzar aquesta instal·lació és el següent: 

Quantitat Material Referència 

1 Polsador quàdruple 5WG1 246-2AB11 

1 Sortida binària de 6 canals 5WG1 566-1AB01 

1 Font d’alimentació amb filtre 5WG1 122-1AB01 

1 Interfície de dades RS232 5WG1 148-1AB02 

1 Placa amb llum Entrenador EIB 

 Bus de dades EIB Entrenador EIB 

 Cable de potència Parell trenat (Twister-pair) 

 

Les tasques que haurem de desenvolupar són els següents: 

1 – Dibuixar la connexió del circuit, el diagrama lògic i l’assignació de grups i adreces 

físiques que utilitzarem. 

 

Esquema de connexió: 
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Esquema lògic: 

 

   

 

Assignació de grups i adreces físiques: 

 

Dispositiu Adreça física 

Polsador quàdruple 1.1.1 

Sortida binària de 6 canals 1.1.2 

Font d’alimentació amb filtre - 

Interfície de dades RS232 1.1.3 

Placa amb llum - 

 

Dispositiu Element 
Adreça de 

grup 
Funció 

Polsador 

quàdruple 

Extrem esquerra superior 1/1 Encendre / apagar llum 

Extrem esquerra inferior 1/1 Encendre / apagar llum 

Extrem dret superior 1/1 Encendre / apagar llum 

Extrem dret inferior 1/1 Encendre / apagar llum 

Sortida binària 

de 6 canals 

Canal A 1/1 Encendre / apagar llum 

Canal B 1/1 Encendre / apagar llum 
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2 – Realitzar la programació mitjançant el programari ETS. 

1r pas: creació del projecte 

Des del menú principal del programa ETS2 anem al menú de Disseny de projecte, 

creem un projecte nou i li assignem un nom, per exemple, practica2. 

2n pas: importació dels productes necessaris 

Sabent el material que hem d’utilitzar, hem d’importar la base de dades del fabricant 

(en el nostre cas Siemens). 

Des del menú principal del programa ETS2, anem al menú Administració de producte, 

fem clic a l’opció Importar i busquem la base de dades del nostre fabricant (arxiu 

PDB_J_ES.VD2) al nostre PC. 

Una vegada haguem seleccionat la base de dades, el programa ens preguntarà si volem 

importar tota la base de dades o només alguns productes. En el nostre cas, per 

minimitzar el temps d’importació, només seleccionarem els productes desitjats 

(Polsador quàdruple - 5WG1 246-2AB11, Sortida binària de 6 canals - 5WG1 566-

1AB01, Font d’alimentació amb filtre - 5WG1 122-1AB01, Interfície de dades RS232 - 

5WG1 148-1AB02). 

3r pas: recuperació del projecte 

Des del menú principal del programa ETS2, anem al Disseny de projecte i seleccionem 

el nostre projecte, anomenat practica2.  

Una vegada el tinguem seleccionat, se’ns obrirà una pantalla amb la Vista d’edifici. 

El següent pas es seleccionar les icones Grups i Topologia. 

4rt pas: assignació d’adreces 

Des de la vista Topologia, seleccionem la icona Àrea i amb el ratolí l’arrosseguem fins 

al símbol de la carpeta oberta del nostre projecte. Tot seguim fem el mateix amb Línia, 

i el movem fins a l’àrea que hem creat i el mateix amb Aparell, que mourem fins a la 

Línia. Aquestes operacions les farem tantes vegades com sigui necessàries, que en el 

nostre cas serà 1 àrea, 1 línia i 4 aparells. 

Quan movem els aparells, ens apareix una pantalla que ens ofereix uns filtres per 

poder trobar el producte que nosaltres desitgem a la base de dades que s’ha carregat 

anteriorment al programa ETS2. Per poder-lo trobar disposem de filtre en Fabricant, 
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Família de productes, Tipus de producte, Programa (en el cas que el dispositiu disposi 

de més d’un programa) i Medi físic (ja ve per defecte Twister Pair – parell trenat). 

Una vegada hem seleccionat els filtres corresponents, fem clic sobre Trobar i ens 

apareixerà una llista de productes que corresponen amb els filtres aplicats. A 

continuació seleccionem el producte desitjat, mitjançant el botó Introduir. 

Una vegada haguem introduït tots els productes desitjats (Polsador quàdruple - 5WG1 

246-2AB11, Sortida binària de 6 canals - 5WG1 566-1AB01, Font d’alimentació amb 

filtre - 5WG1 122-1AB01, Interfície de dades RS232 - 5WG1 148-1AB02), ja podem 

tancar la finestra. 

5è pas: Assignació de grups i subgrups 

Al menú Direccions de grup, seleccionem amb el ratolí Grup Principal i el mourem fins a 

on està la icona de la carpeta oberta del nostre projecte. Apareixerà una pantalla en la 

qual posarem el nom d’aquest grup (en el nostre cas posarem Il·luminació). Tot seguit 

crearem tants subgrups com funcions tinguem dins d’aquest grup (en el nostre cas 

només serà una funció, ON/OFF llum que tindrà assignada l’adreça de grup 1/1). 

6è pas: Connexió dels aparells 

Ara connectem els grups i els subgrups amb els aparells (en el nostre cas hem de 

connectar el grup Il·luminació i subgrup ON/OFF llum amb els diferents aparells 

introduïts en el projecte). 

Anem a la Vista Topologia i activem l’opció Mostrar Objectes. Cada dispositiu es 

desglossa en les diferents funcions que tenim possibles.  

Amb el ratolí seleccionem cada funció, i l’arrosseguem fins al subgrup desitjat (en el 

nostre cas arrastrarem el Polsador extrem esquerra superior i inferior a la funció 

ON/OFF llum, el Polsador extrem dret superior i inferior a la funció ON/OFF llum i la 

Sortida binària de 6 canals  a la funció ON/OFF llum). Després de cada acció, el 

programa ens preguntarà si volem connectar i li respondrem que sí.  

7è pas: programació de paràmetres 

Ara s’ha de programar els paràmetres de cada element del projecte. Per fer això, 

seleccionem l’element, no la funció i farem clic amb el botó dret del ratolí, 

seguidament apareixerà un menú en el que seleccionarem l’opció Paràmetres.  
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En el nostre cas hem de seleccionar el Polsador quàdruple i escollim les diferents 

formes de funcionar, serà Polsador extrem esquerra superior i inferior perquè encengui 

/ apagui la llum i el Polsador extrem dret superior i inferior perquè encengui / apagui la 

llum. Les tecles que no tinguin funció assignada, haurem d’escollir l’opció Ninguna 

funció. A continuació farem el mateix amb la Sortida binària de 6 canals, on 

seleccionarem el Canal A i el Canal B  i li assignarem la funció ON/OFF llum. 

En acabar guardarem el projecte. 

 

3 – Fer la transferència de dades del nostre projecte al muntatge realitzat. 

Prèviament haurem cablejat la instal·lació tal com s’ha especificat al primer punt 

d’aquesta pràctica (s’ha de connectar la Interfície de dades RS232 amb el PC). 

Des del menú principal del programa ETS2, seleccionem el menú Posta en Marxa. 

Seleccionem la icona d’Obrir Projecte, escollim el que hem estat programant i l’obrim. 

 Una vegada obert, enviarem el programa a la instal·lació, seleccionant la icona 

Programa i ens apareixerà una pantalla, on seleccionarem l’opció Direcció física i 

Aplicació. 

Quan estiguem enviat l’adreça física s’haurà de prémer un polsador de l’acoblador al 

bus de l’aparell que es vulgui programar, perquè l’aparell pugui reconèixer l’aparell al 

qual està enviant la configuració. 

Així ho repetirem tantes vegades com aparells que englobi el nostre projecte (Polsador 

quàdruple - 5WG1 246-2AB11, Sortida binària de 6 canals - 5WG1 566-1AB01, Font 

d’alimentació amb filtre - 5WG1 122-1AB01 i Interfície de dades RS232 - 5WG1 148-

1AB02). 

NOTA: s’ha de tenir en compte que el primer element que configurarem serà l’ 

Interfície de dades RS232 (5WG1 148-1AB02), perquè posteriorment ens farà de porta 

d’enllaç amb la resta d’elements. 

 

4 – Comprovar el funcionament de la instal·lació. 

Un cop s’ha enviat el programa i l’adreça física dels aparells, comprovarem que 

funciona correctament i el comportament de la instal·lació és el desitjat. 

En cas de detectar qualsevol errada  en el funcionament de la instal·lació, farem un 

anàlisis element a element per poder detectar on es troba localitzat el problema. 
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Una vegada detectat el problema, el solucionarem i tornarem a comprovar el 

funcionament de la instal·lació. 
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Pràctica 3: Apujar i abaixar una persiana 

En aquesta pràctica dissenyem i programarem el sistema per pujar i baixar una 

persiana, governada per un polsador. 

El material que necessitem per realitzar aquesta instal·lació és el següent: 

Quantitat Material Referència 

1 Polsador quàdruple 5WG1 246-2AB11 

1 Sortida binària de 6 canals 5WG1 566-1AB01 

1 Font d’alimentació amb filtre 5WG1 122-1AB01 

1 Interfície de dades RS232 5WG1 148-1AB02 

1 Placa amb persiana Entrenador EIB 

 Bus de dades EIB Entrenador EIB 

 Cable de potència Parell trenat (Twister-pair) 

Les tasques que haurem de desenvolupar són els següents: 

1 – Dibuixar la connexió del circuit, el diagrama lògic i l’assignació de grups i adreces 

físiques que utilitzarem. 

 

Esquema de connexió: 
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Esquema lògic: 

 

   

 

Assignació de grups i adreces físiques: 

 

Dispositiu Adreça física 

Polsador quàdruple 1.1.1 

Sortida binària de 6 canals 1.1.2 

Font d’alimentació amb filtre - 

Interfície de dades RS232 1.1.3 

Placa amb persiana - 

 

Dispositiu Element 
Adreça de 

grup 
Funció 

Polsador 

quàdruple 

Extrem esquerra superior 1/1 Pujar persiana 

Extrem esquerra inferior 1/1 Baixar persiana 

Sortida binària 

de 6 canals 
Canal A 1/1 Pujar / baixar persiana 
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2 – Realitzar la programació mitjançant el programari ETS. 

1r pas: creació del projecte 

Des del menú principal del programa ETS2 anem al menú de Disseny de projecte, 

creem un projecte nou i li assignem un nom, per exemple, practica3. 

2n pas: importació dels productes necessaris 

Sabent el material que hem d’utilitzar, hem d’importar la base de dades del fabricant 

(en el nostre cas Siemens). 

Des del menú principal del programa ETS2, anem al menú Administració de producte, 

fem clic a l’opció Importar i busquem la base de dades del nostre fabricant (arxiu 

PDB_J_ES.VD2) al nostre PC. 

Una vegada haguem seleccionat la base de dades, el programa ens preguntarà si volem 

importar tota la base de dades o només alguns productes. En el nostre cas, per 

minimitzar el temps d’importació, només seleccionarem els productes desitjats 

(Polsador quàdruple - 5WG1 246-2AB11, Sortida binària de 6 canals - 5WG1 566-

1AB01, Font d’alimentació amb filtre - 5WG1 122-1AB01, Interfície de dades RS232 - 

5WG1 148-1AB02). 

3r pas: recuperació del projecte 

Des del menú principal del programa ETS2, anem al Disseny de projecte i seleccionem 

el nostre projecte, anomenat practica3.  

Una vegada el tinguem seleccionat, se’ns obrirà una pantalla amb la Vista d’edifici. 

El següent pas es seleccionar les icones Grups i Topologia. 

4rt pas: assignació d’adreces 

Des de la vista Topologia, seleccionem la icona Àrea i amb el ratolí l’arrosseguem fins 

al símbol de la carpeta oberta del nostre projecte. Tot seguim fem el mateix amb Línia, 

i el movem fins a l’àrea que hem creat i el mateix amb Aparell, que mourem fins a la 

Línia. Aquestes operacions les farem tantes vegades com sigui necessàries, que en el 

nostre cas serà 1 àrea, 1 línia i 4 aparells. 

Quan movem els aparells, ens apareix una pantalla que ens ofereix uns filtres per 

poder trobar el producte que nosaltres desitgem a la base de dades que s’ha carregat 

anteriorment al programa ETS2. Per poder-lo trobar disposem de filtre en Fabricant, 
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Família de productes, Tipus de producte, Programa (en el cas que el dispositiu disposi 

de més d’un programa) i Medi físic (ja ve per defecte Twister Pair – parell trenat). 

Una vegada hem seleccionat els filtres corresponents, fem clic sobre Trobar i ens 

apareixerà una llista de productes que corresponen amb els filtres aplicats. A 

continuació seleccionem el producte desitjat, mitjançant el botó Introduir. 

Una vegada haguem introduït tots els productes desitjats (Polsador quàdruple - 5WG1 

246-2AB11, Sortida binària de 6 canals - 5WG1 566-1AB01, Font d’alimentació amb 

filtre - 5WG1 122-1AB01, Interfície de dades RS232 - 5WG1 148-1AB02), ja podem 

tancar la finestra. 

5è pas: Assignació de grups i subgrups 

Al menú Direccions de grup, seleccionem amb el ratolí Grup Principal i el mourem fins a 

on està la icona de la carpeta oberta del nostre projecte. Apareixerà una pantalla en la 

qual posarem el nom d’aquest grup (en el nostre cas posarem Automatització de 

Persianes). Tot seguit crearem tants subgrups com funcions tinguem dins d’aquest 

grup (en el nostre cas només serà una funció, UP/DOWN Persiana que tindrà assignada 

l’adreça de grup 1/1). 

6è pas: Connexió dels aparells 

Ara connectem els grups i els subgrups amb els aparells (en el nostre cas hem de 

connectar el grup Automatització de Persianes i subgrup UP/DOWN Persiana amb els 

diferents aparells introduïts en el projecte). 

Anem a la Vista Topologia i activem l’opció Mostrar Objectes. Cada dispositiu es 

desglossa en les diferents funcions que tenim possibles.  

Amb el ratolí seleccionem cada funció, i l’arrosseguem fins al subgrup desitjat (en el 

nostre cas arrastrarem el Polsador extrem esquerra superior i inferior a la funció 

UP/DOWN Persiana, i la Sortida binària de 6 canals  a la funció UP/DOWN Persiana). 

Després de cada acció, el programa ens preguntarà si volem connectar i li respondrem 

que sí.  

7è pas: programació de paràmetres 

Ara s’ha de programar els paràmetres de cada element del projecte. Per fer això, 

seleccionem l’element, no la funció i farem clic amb el botó dret del ratolí, 

seguidament apareixerà un menú en el que seleccionarem l’opció Paràmetres.  



                Generalitat de Catalunya 
                Departament d’Educació i Universitats 
                Centre educatiu 

 

En el nostre cas hem de seleccionar el Polsador quàdruple i escollim les diferents 

formes de funcionar, serà Polsador extrem esquerra superior perquè apugi la persiana i 

Polsador extrem esquerra inferior perquè abaixi la persiana. Les tecles que no tinguin 

funció assignada, haurem d’escollir l’opció Ninguna funció. A continuació farem el 

mateix amb la Sortida binària de 6 canals, on seleccionarem el Canal A i li assignarem 

la funció UP/DOWN Persiana. 

En acabar guardarem el projecte. 

 

3 – Fer la transferència de dades del nostre projecte al muntatge realitzat. 

Prèviament haurem cablejat la instal·lació tal com s’ha especificat al primer punt 

d’aquesta pràctica (s’ha de connectar la Interfície de dades RS232 amb el PC). 

Des del menú principal del programa ETS2, seleccionem el menú Posta en Marxa. 

Seleccionem la icona d’Obrir Projecte, escollim el que hem estat programant i l’obrim. 

 Una vegada obert, enviarem el programa a la instal·lació, seleccionant la icona 

Programa i ens apareixerà una pantalla, on seleccionarem l’opció Direcció física i 

Aplicació. 

Quan estiguem enviat l’adreça física s’haurà de prémer un polsador de l’acoblador al 

bus de l’aparell que es vulgui programar, perquè l’aparell pugui reconèixer l’aparell al 

qual està enviant la configuració. 

Així ho repetirem tantes vegades com aparells que englobi el nostre projecte (Polsador 

quàdruple - 5WG1 246-2AB11, Sortida binària de 6 canals - 5WG1 566-1AB01, Font 

d’alimentació amb filtre - 5WG1 122-1AB01 i Interfície de dades RS232 - 5WG1 148-

1AB02). 

NOTA: s’ha de tenir en compte que el primer element que configurarem serà l’ 

Interfície de dades RS232 (5WG1 148-1AB02), perquè posteriorment ens farà de porta 

d’enllaç amb la resta d’elements. 

 

4 – Comprovar el funcionament de la instal·lació. 

Un cop s’ha enviat el programa i l’adreça física dels aparells, comprovarem que 

funciona correctament i el comportament de la instal·lació és el desitjat. 

En cas de detectar qualsevol errada  en el funcionament de la instal·lació, farem un 

anàlisis element a element per poder detectar on es troba localitzat el problema. 
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Una vegada detectat el problema, el solucionarem i tornarem a comprovar el 

funcionament de la instal·lació. 
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Pràctica 4: Encendre i apagar un llum, en funció de si apugem o abaixem 

la persiana de dia o de nit 

En aquesta pràctica dissenyem i programarem el sistema per encendre i apagar un 

llum, en funció de si pugem o baixem la persiana de dia o de nit. Independentment, el 

sistema permetrà encendre / apagar la llum i pujar / baixar la persiana a petició de 

l’usuari. 

El comportament desitjat és el següent: 

Llum exterior Persiana Llum 

Es fa de dia S’apuja S’apaga 

Es de dia Es pot pujar / baixar Es pot encendre / apagar 

Es fa de nit Es baixa S’encén 

Es de nit Es pot pujar / baixar Es pot encendre / apagar 

El material que necessitem per realitzar aquesta instal·lació és el següent: 

Quantitat Material Referència 

1 Polsador quàdruple 5WG1 246-2AB11 

1 Sortida binària de 6 canals 5WG1 566-1AB01 

1 Entrada binària de 4 canals 5WG1 266-1AB01 

1 Font d’alimentació amb filtre 5WG1 122-1AB01 

1 Interfície de dades RS232 5WG1 148-1AB02 

1 Placa amb persiana Entrenador EIB 

1 Sensor intensitat llum exterior Entrenador EIB 

 Bus de dades EIB Entrenador EIB 

 Cable de potència Parell trenat (Twister-pair) 

Les tasques que haurem de desenvolupar són els següents: 

1 – Dibuixar la connexió del circuit, el diagrama lògic i l’assignació de grups i adreces 

físiques que utilitzarem. 
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Esquema de connexió: 
 

 

Esquema lògic: 
 

    

 

Assignació de grups i adreces físiques: 

 

Dispositiu Adreça física 

Polsador quàdruple 1.1.1 

Sortida binària de 6 canals 1.1.2 

Interfície de dades RS232 1.1.3 

Entrada binària de 4 canals 1.1.4 

Font d’alimentació amb filtre - 

Placa amb persiana - 

Sensor intensitat llum exterior - 
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Dispositiu Element 
Adreça de 

grup 
Funció 

Polsador 

quàdruple 

Extrem esquerra superior 1/1 Encendre / apagar llum 

Extrem esquerra inferior 1/1 Encendre / apagar llum 

Extrem dreta superior 1/2 Pujar / baixar persiana 

Extrem dreta inferior 1/2 Pujar / baixar persiana 

Sortida 

binària de 6 

canals 

Canal A 1/2, 1/3, 1/4 Pujar / baixar persiana 

Canal B 1/1, 1/3, 1/4 Encendre / apagar llum 

Entrada 

binària de 4 

canals 

Canal A – Sense tensió  

(és de nit) 
1/3 

Abaixar la persiana i 

encendre el llum 

Entrada 

binària de 4 

canals 

Canal A – Màxima tensió 

(és de dia) 
1/4 

Apujar la persiana i 

apagar el llum 

 

2 – Realitzar la programació mitjançant el programari ETS. 

1r pas: creació del projecte 

Des del menú principal del programa ETS2 anem al menú de Disseny de projecte, 

creem un projecte nou i li assignem un nom, per exemple, practica4. 

2n pas: importació dels productes necessaris 

Sabent el material que hem d’utilitzar, hem d’importar la base de dades del fabricant 

(en el nostre cas Siemens). 

Des del menú principal del programa ETS2, anem al menú Administració de producte, 

fem clic a l’opció Importar i busquem la base de dades del nostre fabricant (arxiu 

PDB_J_ES.VD2) al nostre PC. 

Una vegada haguem seleccionat la base de dades, el programa ens preguntarà si volem 

importar tota la base de dades o només alguns productes. En el nostre cas, per 

minimitzar el temps d’importació, només seleccionarem els productes desitjats 

(Polsador quàdruple - 5WG1 246-2AB11, Sortida binària de 6 canals - 5WG1 566-

1AB01, Font d’alimentació amb filtre - 5WG1 122-1AB01, Interfície de dades RS232 - 

5WG1 148-1AB02). 

3r pas: recuperació del projecte 

Des del menú principal del programa ETS2, anem al Disseny de projecte i seleccionem 

el nostre projecte, anomenat practica4.  
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Una vegada el tinguem seleccionat, se’ns obrirà una pantalla amb la Vista d’edifici. 

El següent pas es seleccionar les icones Grups i Topologia. 

4rt pas: assignació d’adreces 

Des de la vista Topologia, seleccionem la icona Àrea i amb el ratolí l’arrosseguem fins 

al símbol de la carpeta oberta del nostre projecte. Tot seguim fem el mateix amb Línia, 

i el movem fins a l’àrea que hem creat i el mateix amb Aparell, que mourem fins a la 

Línia. Aquestes operacions les farem tantes vegades com sigui necessàries, que en el 

nostre cas serà 1 àrea, 1 línia i 4 aparells. 

Quan movem els aparells, ens apareix una pantalla que ens ofereix uns filtres per 

poder trobar el producte que nosaltres desitgem a la base de dades que s’ha carregat 

anteriorment al programa ETS2. Per poder-lo trobar disposem de filtre en Fabricant, 

Família de productes, Tipus de producte, Programa (en el cas que el dispositiu disposi 

de més d’un programa) i Medi físic (ja ve per defecte Twister Pair – parell trenat). 

Una vegada hem seleccionat els filtres corresponents, fem clic sobre Trobar i ens 

apareixerà una llista de productes que corresponen amb els filtres aplicats. A 

continuació seleccionem el producte desitjat, mitjançant el botó Introduir. 

Una vegada haguem introduït tots els productes desitjats (Polsador quàdruple - 5WG1 

246-2AB11, Sortida binària de 6 canals - 5WG1 566-1AB01, Font d’alimentació amb 

filtre - 5WG1 122-1AB01, Interfície de dades RS232 - 5WG1 148-1AB02), ja podem 

tancar la finestra. 

5è pas: Assignació de grups i subgrups 

Al menú Direccions de grup, seleccionem amb el ratolí Grup Principal i el mourem fins a 

on està la icona de la carpeta oberta del nostre projecte. Apareixerà una pantalla en la 

qual posarem el nom d’aquest grup (en el nostre crearem els següents grups: 

Il·luminació, Automatització Persianes, Entrada de dia i Entrada de nit). Tot seguit 

crearem tants subgrups com funcions tinguem dins d’aquests grups (en el nostre cas 

en el grup Il·luminació hi haurà la funció ON/OFF llum que tindrà assignada l’adreça de 

grup 1/1, en el grup Automatització Persianes hi haurà la funció UP/DOWN Persiana 

que tindrà assignada l’adreça de grup 1/2, en el grup Entrada de dia hi haurà la funció 

ON Llum i DOWN Persiana que tindrà l’adreça de grup 1/3 i en el grup Entrada de nit hi 

haurà la funció OFF Llum i UP Persiana que tindrà l’adreça de grup 1/4). 
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6è pas: Connexió dels aparells 

Ara connectem els grups i els subgrups amb els aparells (en el nostre cas hem de 

connectar els grups Il·luminació, Automatització Persianes, Entrada de dia i Entrada de 

nit i subgrups ON/OFF llum, UP/DOWN Persiana, ON llum DOWN Persiana i OFF Llum 

UP Persiana amb els diferents aparells introduïts en el projecte. 

Anem a la Vista Topologia i activem l’opció Mostrar Objectes. Cada dispositiu es 

desglossa en les diferents funcions que tenim possibles.  

Amb el ratolí seleccionem cada funció, i l’arrosseguem fins al subgrup desitjat (en el 

nostre cas arrastrarem el Polsador extrem esquerra superior i inferior a la funció 

ON/OFF llum, el Polsador extrem dret superior i inferior a la funció UP/DOWN Persiana, 

la Sortida binària de 6 canals  a les funcions ON/OFF llum, UP/DOWN Persiana, ON 

Llum DOWN Persiana, OFF Llum UP Persiana i l’Entrada binària de 4 canals a les 

funcions ON Llum DOWN Persiana, OFF Llum UP Persiana). Després de cada acció, el 

programa ens preguntarà si volem connectar i li respondrem que sí.  

7è pas: programació de paràmetres 

Ara s’ha de programar els paràmetres de cada element del projecte. Per fer això, 

seleccionem l’element, no la funció i farem clic amb el botó dret del ratolí, 

seguidament apareixerà un menú en el que seleccionarem l’opció Paràmetres.  

En el nostre cas hem de seleccionar el Polsador quàdruple i escollim les diferents 

formes de funcionar, serà Polsador extrem esquerra superior perquè encengui la llum i 

Polsador extrem esquerra inferior perquè apagui la llum, Polsador extrem dret superior 

perquè apugi la persiana i Polsador extrem dret inferior perquè abaixi la persiana . Les 

tecles que no tinguin funció assignada, haurem d’escollir l’opció Ninguna funció. A 

continuació farem el mateix amb la Sortida binària de 6 canals, on seleccionarem el 

Canal A i li assignarem la funció UP/DOWN Persiana, ON Llum DOWN Persiana i OFF 

Llum UP Persiana i el Canal B i li assignarem la funció  ON/OFF llum, ON Llum DOWN 

Persiana i OFF Llum UP Persiana. 

En acabar guardarem el projecte. 

 

3 – Fer la transferència de dades del nostre projecte al muntatge realitzat. 

Prèviament haurem cablejat la instal·lació tal com s’ha especificat al primer punt 

d’aquesta pràctica (s’ha de connectar la Interfície de dades RS232 amb el PC). 
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Des del menú principal del programa ETS2, seleccionem el menú Posta en Marxa. 

Seleccionem la icona d’Obrir Projecte, escollim el que hem estat programant i l’obrim. 

 Una vegada obert, enviarem el programa a la instal·lació, seleccionant la icona 

Programa i ens apareixerà una pantalla, on seleccionarem l’opció Direcció física i 

Aplicació. 

Quan estiguem enviat l’adreça física s’haurà de prémer un polsador de l’acoblador al 

bus de l’aparell que es vulgui programar, perquè l’aparell pugui reconèixer l’aparell al 

qual està enviant la configuració. 

Així ho repetirem tantes vegades com aparells que englobi el nostre projecte (Polsador 

quàdruple - 5WG1 246-2AB11, Sortida binària de 6 canals - 5WG1 566-1AB01, Font 

d’alimentació amb filtre - 5WG1 122-1AB01 i Interfície de dades RS232 - 5WG1 148-

1AB02). 

NOTA: s’ha de tenir en compte que el primer element que configurarem serà l’ 

Interfície de dades RS232 (5WG1 148-1AB02), perquè posteriorment ens farà de porta 

d’enllaç amb la resta d’elements. 

 

4 – Comprovar el funcionament de la instal·lació. 

Un cop s’ha enviat el programa i l’adreça física dels aparells, comprovarem que 

funciona correctament i el comportament de la instal·lació és el desitjat. 

En cas de detectar qualsevol errada  en el funcionament de la instal·lació, farem un 

anàlisis element a element per poder detectar on es troba localitzat el problema. 

Una vegada detectat el problema, el solucionarem i tornarem a comprovar el 

funcionament de la instal·lació. 
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