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UF 1:  AUTOMATITZACIÓ D’HABITATGES



QUÈ APRENDREM?

� Què s’entén per domòtica?

� Quines són les àrees d’aplicació d’un sistema domòtic?

� Tipus de solucions domòtiques que existeixen

� Context normatiu de l’automatització d’habitatges



QUÈ ÉS LA DOMÒTICA?

Domòtica =      domus       +       automatique

(casa en llatí) (automatització)

Per tant, podem dir que la Domòtica són habitatges � Per tant, podem dir que la Domòtica són habitatges 
automatitzats, tecnologia aplicada a la llar o, fins i 
tot, habitatges intel�ligents.

� La vivenda Domòtica ens permet integrar i 
comunicar interactivament les funcions de la 
vivenda permetent a l’usuari final interactuar amb 
el sistema de forma senzilla.



QUÈ ÉS LA DOMÒTICA?

� Segons el camp d’actuació podem classificar en:

Nom Abast

Domòtica Habitatges

En general podem utilitzar sistemes domòtics         
en qualsevol mena d’edificació

Immòtica Sector terciari

Urbòtica Ciutats o edificis intel�ligents



ÀREES D’APLICACIÓ

� Els sistemes domòtics proporcionen una sèrie de 
funcions i avantatges que es poden agrupar en:

� Àrea de seguretat

� Àrea de confortabilitat� Àrea de confortabilitat

� Àrea de gestió de l’energia

� Àrea de comunicacions

El sistema estrictament domòtic seria el que incideix 
en les 4 àrees i permet interactuar entre elles.



ÀREES D’APLICACIÓ - SEGURETAT

� En funció del tipus de sensor, ens permet, entre d’altres 
funcions:

� Activar una alarma mitjançant sensor de presència o de 
contacte

� Detectar fuita de gas / aigua i tallar-ne el subministrament    
a través d’una electrovàlvula.

� Activar/ desactivar preses de corrent a voluntat de l’usuari 
final per evitar accidents.

� Simulació de presència a la casa quan estem absents.

� Sistemes de seguretat per a persones majors,      
discapacitades   o malaltes.



ÀREES D’APLICACIÓ - CONFORTABILITAT

� Aquesta aplicació ens permet, entre d’altres funcions:

� Controlar i programar el funcionament dels electrodomèstics

� Programar o activar el sistema de rec

Controlar la il�luminació de l’habitatge� Controlar la il�luminació de l’habitatge

� Programar i controlar automàticament la temperatura de 
l’habitatge (calefacció o refrigeració)

� Programar la pujada o baixada de persianes i tendals en 
funció de l’horari o condicions meteorològiques.

Aquests sistema ens permet tenir el control absolut     
des de qualsevol element de control o per telèfon.



ÀREES D’APLICACIÓ – ESTALVI ENERGÈTIC

� Aquesta aplicació ens permet, atendre cada zona, 

programant els diferents dispositius d’acord amb les 

necessitats i els horaris més adequats, per obtenir de la 

instal�lació el màxim rendiment energètic i econòmic.instal�lació el màxim rendiment energètic i econòmic.

� Exemples:

� Aprofitar tarifa nocturna

� Programar climatització segons horaris i èpoques

� ...



ÀREES D’APLICACIÓ – COMUNICACIONS

� El sistema de comunicacions ens permetrà tenir un bon 
control de totes les àrees d’aplicació.

� Els dispositius que s’utilitzen són:

� Comandaments a distància

� Ordinador

� Telèfon mòbil

Disposar del sistema d’informació i control de tots els 
dispositius a distància suposa confort, seguretat i   
estalvi energètic.



DIFERENTS SISTEMES I SOLUCIONS DOMÒTIQUES

� En funció de les necessitats del client, el professional ha 
d’aconsellar entre els diferents sistemes que existeixen 
en el mercat.

� Per poder escollir el millor sistema, el professional ha de 
conèixer molt bé les diferents solucions.conèixer molt bé les diferents solucions.

� S’escollirà un sistema o un altre en funció de:

� Necessitats del client

� Complexitat de l’instal�lació

� Tipus d’instal�lació

� ...



DIFERENTS SISTEMES I SOLUCIONS DOMÒTIQUES

� Sistemes domòtics propietaris

Són solucions domòtiques que estan desenvolupades i 
implantades per una empresa.

Exemple: Simon VIS de Simon S.A. o Amigo del grup 
Schneider.Schneider.

� Sistemes domòtics basats en protocols estàndard

Són solucions que es basen en protocols estàndard, és a 
dir, compatibles entre els diferents empreses.

Exemple: estàndard europeu EIB/KNX



DIFERENTS SISTEMES I SOLUCIONS DOMÒTIQUES

� Sistemes domòtics basat en corrents portadors

Són solucions domòtiques que utilitzen la xarxa elèctrica 
com a mitja de comunicacions.

Exemple: X-10 de Home Systems i X2D de Deltadore.

� Sistemes domòtics basats en autòmats programables

Són solucions domòtiques basades en l’aplicació a 
l’habitatge dels autòmats programables industrials.

Exemple: Simatic-S7 de Siemens



CONTEXT NORMATIU DE L’AUTOMATITZACIÓ D’HABITATGES

� A Espanya, la normalització CENELEC es divideix en:

� AEN/CTN 201/CLC/TC205. Sistemes electrònics domèstics i edificis.
� AEN/CTN 207/CLC/SC205A. Sistemes de comunicació a través de la xarxa 

elèctrica de baixa tensió.

� A Europa, la normativa AENOR es divideix en:� A Europa, la normativa AENOR es divideix en:

� UNE-EN 50090, sistemes electrònics per habitatges i edificis amb diverses 
parts.

� UNE-EN 50065-1, transmissió de senyal sobre les xarxes elèctriques de baixa 
tensió en la banda de freqüències de 3KHz a 148,5 KHz.

� Finalment disposem de la Instrucció ICT-BT-51 que recull en el nou 
REBT (Reglament de Baixa Tensió) 



EXERCICIS 1

�Cerca a Internet les pàgines web dels

fabricants més utilitzats a Espanya en

quant a solucions domòtiques i indicaquant a solucions domòtiques i indica

quin és el sistema domòtic que

comercialitza cadascun d’ells.



EXERCICIS 2

�Cerca i llegeix la ICT-BT-51 i realitza

un resum de la mateixa.



EXERCICIS 3

�Cerca a Internet tres pàgines web

genèriques sobre temes de domòtica.

Analitza-les.Analitza-les.



EXERCICIS 4

�Cerca tres esdeveniments (fires,

congressos, etc.) que es realitzin en el

nostre país sobre domòtica.nostre país sobre domòtica.



UF 2:   INSTAL�LACIONS DOMÒTIQUES AMB

SISTEMES DESCENTRALITZATS DE BUS



QUÈ APRENDREM?

� Què s’entén per un sistema descentralitzat de bus?

� L’estàndard EIB. Caracterítiques, components,

funcions i simbologia.

� Instal�lació i configuració d’un sistema EIB

� Programació del sistema EIB



QUÈ ÉS UN SISTEMA DESCENTRALITZAT DE BUS?

� No existeix un element central únic

� Sistema central, sensors i actuadors connectats al

mateix bus.



L’ESTÀNDARD EIB

� EIB són les singles en anglès de Bus Europeu

d’instal�lació

� Sistema descentralitzat i controlat per esdeveniments� Sistema descentralitzat i controlat per esdeveniments

� Fundat el 1990 per les principals empreses europeas,

gràcies a l’EIBA (Associació del bus d’instal�lació europeu)

� 110 empreses (70% mercat europeu)



L’ESTÀNDARD EIB

� L’estàndard KNX

� Fundat el 1990 per l’associació anomenada Konnex.

� Tecnologia de bus normalitzada per totes les aplicacions en� Tecnologia de bus normalitzada per totes les aplicacions en

control d’habitatges i edificis.

� Basat en EIB

� Afegeix nous mitjans físics i modes de configuració



L’ESTÀNDARD EIB

� Característiques

� Sistema descentralitzat

� Protocol estàndard� Protocol estàndard

� Diferents mitjans de transmissió disponibles (cablatge, corrents

portadores i via ràdio)

� Sistema flexible i ampliable

� Permet diferents topologies (bus, estrella, arbre o mixta)



L’ESTÀNDARD EIB

� Estructura del sistema EIB

� Línies

� S’han de complir unes condicions

(Nº dispositius, longitud, Nº fonts

d’alimentació, etc.)d’alimentació, etc.)

� Fins a un màxim de 15 línies es

poden agrupar en una Línia principal

per mitjà d’acobladors de línea.

� Zones o àrees

� Fins a un màxim de 15 línies principals es poden agrupar en una

Zona o Àrea per mitjà de l’acoblador de zona o àrea.



L’ESTÀNDARD EIB

� Components EIB

� Font d’alimentació

� Cada Línia disposa de la seva font d’alimentació

Si falla una font d’alimentació, la resta de� Si falla una font d’alimentació, la resta de

línies segueixen funcionant sense problema.

� Tenen temps de reserva per salvar microtalls.

� Connectada al bus a través d’una bobina o filtre

� Instal�larem màxim 2 fonts d’alimentació en una línia si:

� Necessitem més potència per alguns aparells

� Disposem de més de 30 components a la línia

� La distància mínima entre les fonts serà de 200 metres.



L’ESTÀNDARD EIB

� Components EIB

� Filtre

� Acostuma a anar incorporat a la font d’alimentació

� En cas de no disposar-ne, se n’ha d’instal�lar

un a part

� La seva funció és filtra les dades que circulen

pel Bus, ja que la font d’alimentació les discrimina.



L’ESTÀNDARD EIB

� Components EIB

� Acoblador de línia, zona i repetidors

� Els acobladors de línia i de zona són el

aparell, però es diferencien per l’assignació

de l’adreça física.

� Acoblador d’ampliació o repetidors

� Permet connectar més de 64 aparells en línies de bus.



L’ESTÀNDARD EIB

� Components EIB

� Acoblador de bus

� Connecta el bus EIB i el mòdul

d’aplicació (sensor o actuador)d’aplicació (sensor o actuador)

� Esta format per:

� El Mòdul de Transmissió (MT)

� El controlador d’acoblament (CAB), compost per:

� ROM

� RAM

� EEPROM



L’ESTÀNDARD EIB

� Components EIB

� Mòdul de comunicació

� Permet connectar el PC al bus EIB

Permet les següents funcions:� Permet les següents funcions:

� Programar

� Parametritzar

� Assignar adreces

� Diagnòstic

�Acostuma a portar un programa de visualització



L’ESTÀNDARD EIB

� Components EIB

� Bloc de connexió al bus

� Permet afegir o treure aparells del bus sense interrompre el cable

Està compost per:� Està compost per:

� Part possitiva (vermella)

� Part negativa (gris o negra)

� Permet connectar fins a 4 conductors

� Permet ramificar, estendre i protegir els extrems del cable del bus



L’ESTÀNDARD EIB

� Components EIB

� Sensors

� Polsadors

Detectors de presència� Detectors de presència

� Entrades binàries

� Sensors de lluminositat

� Rellotges programadors

� Termòstats



L’ESTÀNDARD EIB

� Components EIB

� Actuadors

� Actuador binari

� Actuador regulador (dimmer)

� Mòdul d’escenes

� Actuadors de persianes



L’ESTÀNDARD EIB

� Components EIB

� Programari de programació

� Permet programar i parametritzar els aparells del bus EIB

És una eina oberta (és independent del fabricant)� És una eina oberta (és independent del fabricant)

� Altres dispositius

� Interfície via ràdio

� Mòdul telefònic

� Comunicador instabus EIB

� Infodisplay



L’ESTÀNDARD EIB
� Simbologia



INSTAL�LACIÓ I CONFIGURACIÓ DEL BUS EIB

� Cable del bus EIB

� S’instal�la seguint el RBT (ITC-BT-036)

� La unió de conductors s’efectua

mitjançant blocs de connexió, nomitjançant blocs de connexió, no

interrompent el conductor principal.

� El cable està format per 2 parells, encara que només se’n utilitza un

(l’altre ofereix redundància en cas de fallada)

� Les línies de bus han de respectar les següents longituds:



INSTAL�LACIÓ I CONFIGURACIÓ DEL BUS EIB

� Principi de funcionament

� S’empaqueta la informació en forma de telegrama

� S’envien amb confirmació de recepció (ACK)

� En cas de no rebre confirmació, es reenvia la trama fins a un màxim� En cas de no rebre confirmació, es reenvia la trama fins a un màxim

de 3 vegades, i en cas de no aconseguir-ho, s’envia una trama d’error.

� Per regular l’accés al bus utilitza el procediment CSMA/CA

� S’envien els telegrames pel bus, però encara que tots els components

el llegeixen, només l’executa el component al que va dirigit.



INSTAL�LACIÓ I CONFIGURACIÓ DEL BUS EIB

� Configuració

� S’utilitza el programa ETS (EIB Tool Software)

� Per configurar la instal�lació s’ha de realitzar els següents

passos:

� Assignació d’adreces

� Parametrització

� Assignació d’adreces de grup



INSTAL�LACIÓ I CONFIGURACIÓ DEL BUS EIB

� Assignació d’adreces

� L’adreça física identifica cada aparell del bus i el localitza.

� Una adreça física està formada per 16 bits, repartits de la

següents manera:

� Z = Nº zona o àrea funcional

� L = Nº de línia dins la zona

� C = Nº del component



INSTAL�LACIÓ I CONFIGURACIÓ DEL BUS EIB

� Parametrització

� Per tal de poder diferenciar els acobladors de línia / àrea i els

amplificadors, es tenen en compte els següents criteris

� S’ha de tenir en compte que els acobladors de línia / àrea només

deixen passar els telegrames relacionats als components, mentre que

els amplificadors deixen passar totes les trames.



INSTAL�LACIÓ I CONFIGURACIÓ DEL BUS EIB

� Grups i subgrups

� Les adreces de grup van orientades a les aplicacions

� Els telegrames incorporen l’adreça de grup, i només l’executaran els

dispositius que tinguin aquella adreça de grup.

� Els dispositius han de tenir com a mínim una adreça de grup,

però pot pertànyer a diferents a la vegada.

� S’utilitza la nomenclatura X/X



PROGRAMACIÓ DEL BUS EIB

� La programació del bus EIB ses realitzarà amb la pràctica

adjunta amb el material disponible en el centre (pràctica

guiada pel professor)



EXERCICI 1

� Atenent les seves característiques tècniques, pots indicar

alguns avantatges que aporta un sistema domòtic basat en

EIB.

E 2EXERCICI 2

� Suposant que en cada línia tinguem connectats 64 aparells

i tenim 15 zones, quants aparells podrem tenir a la nostre

instal�lació?



EXERCICI 3

� En una urbanització de nova construcció es preveu

incorporar en cada habitatge la preinstal�lació d’un sistema

domòtic basat en EIB.

La urbanització constarà de 52 habitatges unifamiliars

distribuïts en 3 carrers paral�lels (carrer 1, 19 habitatges;distribuïts en 3 carrers paral�lels (carrer 1, 19 habitatges;

carrer 2, 17 habitatges i carrer 3, 16 habitatges).

Esta previst que cada casa estigui equipada amb 24

dispositius.

Dibuixa un esquema en el qual especifiqui una proposta de

distribució en línies i zones per aquest projecte.



EXERCICI 4

� Quantes fonts d’alimentació es necessiten per alimentar el

projecte de l’exercici 3?

EXERCICI 5

� Per grups, entreu a les diferents pàgines web de fabricants

de l’EIB. Busqueu quins components ofereixen i quines són

les característiques tècniques de cada un.



EXERCICI 6

� Aconsegueix un cable bus, selecciona’l i analitza tots els

seus components.

EXERCICI 7

� Elabora una proposta d’automatització de processos en el

teu habitatge. Dibuixa els plànols de la instal�lació amb la

simbologia que has après. Calcula els metres de cable de

bus que necessites per realitzar el projecte.



EXERCICI 8

� Donada la següent taula omple els valors que faltin:

EXERCICI 9

� Tenint en compte que la velocitat de transmissió del bus és

de 9,6 Kbps. Quant de temps trigarà a enviar-se un sol bit?



EXERCICI 10

� Tenim un telegrama de 16 caràcters (1 caràcter equival a

11 bits, depenent de la longitud de la informació). Quant de

temps trigarà a viatjar pel bus?



EXERCICI 11

� Una habitació disposa d’un radiador. La temperatura està

controlada per un temporitzador. Addicionalment l’estat de

les finestres està controlat per contactes d’obertura, de tal

forma que si s’obre la finestra, estant encesa la calefacció,

una electrovàlvula tanca aquesta.una electrovàlvula tanca aquesta.

Et demanem que facis:

• El dibuix del connexionat del circuit, el diagrama lògic, el diagrama de

grups i les adreces físiques utilitzades.

• La programació mitjançant el programari ETS.

• La transferència de les dades al teu projecte.

• La comprovació de l’exercici



UF 3:   INSTAL�LACIONS DOMÒTIQUES AMB

AUTÒMATS PROGRAMABLES



QUÈ APRENDREM?

� Què s’entén per un autòmat programable?

� Elements que formen un autòmat programable.

Funcionament i configuració de l’autòmat programable.� Funcionament i configuració de l’autòmat programable.

� Principals llenguatges de programació i interpretació.

� Programació d’alguna dispositius



QUÈ ÉS UN AUTÒMAT PROGRAMABLE?

� Autòmat programable o PLC (Process Logic Control)

� Utilitza tecnologia programada per l’automatització de

processosprocessos

� Dispositiu electrònic, basat en micropocesadors,

destinat a controlar diferents operacions seqüencials

de qualsevol mena de procés.

� Serveix per treballar en temps real



QUINS ELEMENTS ELS CONSTITUEIXEN?

� Els autòmats programables es componen de:

� Mòdul d’entrades

� Mòdul de sortides

� Font d’alimentació

� Memòria

� Equips perifèrics

� Unitat de programació

� Unitat central de processos



QUINS ELEMENTS ELS CONSTITUEIXEN?

� Els autòmats programables es componen de:

� Mòdul d’entrades

� Enllaça amb els òrgans exteriors a l’autòmat.

� L’enllaç pot ser:L’enllaç pot ser:

� Manual: pulsadors, interruptors, etc.

� Automàtic: detector moviment, de lluminositat, etc.

� Transforma els diferents senyals d’entrada per poder ser

tractats per l’autòmat programable.

� Distingeix entre 2 estats lògics

� Normalment obert.

� Normalment tancat.



QUINS ELEMENTS ELS CONSTITUEIXEN?

� Els autòmats programables es componen de:

� Mòdul d’entrades

� Des del punt de vista de tensió, podem connectar a

l’autòmat les següents entrades:

� Entrades lliures de tensió

� Polsadors

� Contactes de relè

� ...

� Entrades amb tensió

� Cèl�lules fotoelèctriques

� Detector de presencia

� ...



QUINS ELEMENTS ELS CONSTITUEIXEN?

� Els autòmats programables es componen de:

� Mòdul de sortides

� Descodifiquen els senyals procedents de la CPU.

Asseguren posada a nivell del senyal de sortida i el seu� Asseguren posada a nivell del senyal de sortida i el seu

aïllament de l’electrònica de l’autòmat.

� Transmeten les ordres als òrgans exteriors (motors,

electrovàlvules elèctriques, etc.)



QUINS ELEMENTS ELS CONSTITUEIXEN?

� Els autòmats programables es componen de:

� Mòdul de sortides

� Les principals tipus de sortides són:

� Sortida a relè

� Consum màxim de 2 Ampers

� S’utilitza especialment en càrregues de

contactors, electrovàlvules, etc.

� Sortida a triac

� Intensitat similar a la sortida a relè.

� Permet comunicacions més ràpides.

� Funciona tant per corrent continu com per altern.

� Sortida a transistor

� Actua només amb corrent continu.

� Ràpida resposta i alt nombre d’operacions



QUINS ELEMENTS ELS CONSTITUEIXEN?

� Els autòmats programables es componen de:

� Font d’alimentació

� Adapta la tensió de la xarxa elèctrica a les necessitats dels

circuits electrònics interns de l’autòmat.

� S’hi poden connectar

� Captadors passius

� Captadors actius

� Compte amb el corrent que consumeix cadascun a fi d’evitar una

sobrecàrrega a la font.

� En cas necessari s’hi pot afegir una font d’alimentació externa.



QUINS ELEMENTS ELS CONSTITUEIXEN?

� Els autòmats programables es componen de:

� Interfície de comunicacions

� Facilita la comunicació entre els diferents dispositius.

� Escriu, modifica o esborrar el programa.

� Transferir programa a unitat de magatzematge (disc, DVD, etc.)

� Detectar i senyalar errors de programació.

� ...

� Dispositius que poden dialogar amb la interfície de

comunicacions:

� Unitat de programació

� Consola de programació

� Ordinador Personal o PC



QUINS ELEMENTS ELS CONSTITUEIXEN?

� Els autòmats programables es componen de:

� Unitat de processament

� Llegeix estats lògics dels senyals procedents de les

entrades, en funció del programa emmagatzemat,

transmetent les ordres de sortida als accionadors.

� Realitza funcions com:

� Gestiona les comunicacions

� Organitza lectura senyals externs

� Llegeix i/o escriu dades

� Vigila el temps d’execució d’un programa

� Detecta possibles anomalies

� ....



QUINS ELEMENTS ELS CONSTITUEIXEN?

� Els autòmats programables es componen de:

� Memòria

� Emmagatzema el programa d’usuari

� Dades de tipus temporalDades de tipus temporal

� Capacitat de la memòria



QUINS ELEMENTS ELS CONSTITUEIXEN?

� Els autòmats programables es componen de:

� Memòria

� Tipus de memòria

� RAM (Random Acces Memory)

� Memòria de lectura – escriptura

� En cas de falta d’alimentació el seu contingut desapareix.

� ROM (Read Only Memory)

� Memòria de només lectura

� Es pot llegir el contingut però no s’hi pot escriure o esborrar.

� En cas de falta d’alimentació el seu contingut es mantén.

� EPROM (Enable Programable Real Only Memory)

� Memòria modificable i programables electrònicament

� En cas de falta d’alimentació el seu contingut es mantén.

� EEPROM (Electronically Enable Programable Real Only Memory)



QUINS ELEMENTS ELS CONSTITUEIXEN?

� Els autòmats programables es componen de:

� Equips perifèrics i altres elements

� No intervenen en l’elaboració del programa

� Estan enllaçats al autòmatEstan enllaçats al autòmat

� Exemple:

� Impressores, lectors de codis de barres, visualitzadors, terminals

tàctils, etc.

� Normalment, els autòmats incorporen uns LEDS d’estat,

els quals indiquen:

� Estat de funcionament de la CPU

� Estat actual de les entrades i sortides



QUINS ELEMENTS ELS CONSTITUEIXEN?

� Els autòmats programables es componen de:

� Programari

� Programari de programació

� Cada autòmat disposa del seu propi programa de programació

� Programari de simulació

� Cada vegada són més habituals aquests programaris, per tal de

simular, preveure i millorar possibles instal�lacions des del PC.

� Acostumen a estar formats per:

� L’editor d’instal�lacions

� El simulador.



FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ DEL SISTEMA

� Funcionament de l’autòmat

� Les variables són elements que poden canviar d’estat

� El programa és una sèrie d’instruccions a elaborar

� El cicle de treball està format per (cíclic):

� 1 - Llegeix les entrades

� 2 - Elabora el programa

� 3 - Processa les demandes de comunicació

� 5 - Realització d’autodiagnòstic de la CPU

� 4 - Escriure les sortides



FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ DEL SISTEMA

� Configuració d’entrades i sortides

� Utilitzarem les següents nomenclatures segons la
normativa que s’utilitzi

� Segons norma IEC-1131-3 %XY.Z

� On % indica si és una variable

� X si és entrada o sortida (valors segons taula)

� Y al mòdul lògic al que pertany

� Z lloc que ocupa el mòdul lògic

� Segons norma S7-200

� Mateix llegenda

IEC-1131-3 S7-200

Entrades I E

Sortides Q A

XY.Z



FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ DEL SISTEMA

� Llenguatges de programació

� Segons norma IEC-1131-3, els llenguatges de programació

normalitzats són:

� Diagrama o llenguatge de contactes o LD (Ladder Diagram)

� Esquema de blocs funcionals o FBD (Function Block Diagram)

� Llista d’instruccions o IL (Instruction List)

� Llenguatge textual estructurat o ST (Structured Text)

� Diagrama funcional de seqüència o SFC (Sequential Function Chart)



FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ DEL SISTEMA

� Llenguatges de programació

� Diagrama o llenguatge de contactes o LD (Ladder Diagram)

� Llenguatge de programació gràfic

� Semblant als esquemes de relès

� També es pot nomenar esquema de contactes (KOP)� També es pot nomenar esquema de contactes (KOP)

� Alguns símbols especials (temporitzadors, comptadors, etc.) utilitzen

símbols especials, però els símbols bàsics utilitzats són els següents:



FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ DEL SISTEMA

� Llenguatges de programació

� Esquema de blocs funcionals o FBD (Function Block Diagram)

� També conegut com logigrama, diagrama lògics o FUP

� Llenguatge de programació gràfic.� Llenguatge de programació gràfic.

� Qualsevol funció lògica es pot representar amb una taula de la veritat

� Els símbols més utilitzats són els següents:



FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ DEL SISTEMA

� Llenguatges de programació

� Llista d’instruccions o IL (Instruction List)

� També coneguda com mnemònic o booleà AWL

� Cada instrucció es basa en les definicions e l’àlgebra de Boole.� Cada instrucció es basa en les definicions e l’àlgebra de Boole.

� Es troba format per instruccions, que ocupen 1 línea cada una.

� Al final de la línea, opcionalment, hi podem posar els comentaris.

� El començament i el final estan indicats mitjançant els símbols (* *)



FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ DEL SISTEMA

� Programació d’alguns dispositius

� Substitució d’una seqüència de relès per un PLC

� L’autòmat programable permet realitzar la mateixa funció

que una seqüència de relès de manera més simplificada.



FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ DEL SISTEMA

� Programació d’alguns dispositius

� Programació de temporitzadors

� Tenim 3 tipus bàsics de temporitzadors

� Retard a la connexió

� Retard a la desconnexió� Retard a la desconnexió

� Retard a la connexió-desconnexió

� Als temporitzadors se’ls associen contactes oberts o tancats, que

canvien d’estat quan s’aconsegueix el valor de temps màxim.



FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ DEL SISTEMA

� Programació d’alguns dispositius

� Programació de comptadors

� Els comptadors són dispositius capaços de mesurar el nombre de

canvis de nivell en el senyal d’entrada, activant un senyal de

sortida quan s’assoleix un valor prefixat.sortida quan s’assoleix un valor prefixat.

� Estan definits dos tipus de comptadors:

� Comptador incremental

� Acumula nombre impulsos rebuts (no importa si és

ascendent o descendent)

� Comptador bidireccional (UP/DOWN)

� Acumula nombre impulsos rebuts, separant els ascendents

dels descendents.



EXERCICI 1

� Indica quins avantatges i els inconvenients presenta

la utilització d’un sistema domòtic basat en autòmats

programables, respecte els altres sistemes que has

estudiat.



EXERCICI 2

� Entre tota la classe elaboreu un llistat de fabricants

que disposen de sistemes domòtics basats en

autòmats programables. Elaboreu una petita ressenya

de cadascun d’ells.



EXERCICI 3

� Observeu els autòmats de què disposes al taller de

pràctiques i identifica els diferents elements que

s’apreciïn.

� Busqueu informació i especifiqueu les característiques

tècniques de cada element.



EXERCICI 4

� Busca informació sobre el programa de simulació

Visir. Descriu quines són les seves possibilitats. Si

disposes d’un autòmat Siemens, intenta aconseguir la

Demo d’aquest programari per a valorar les seves

possibilitats.



EXERCICI 5

� Escriu les següents adreces en un autòmat S7-200:

� Un actuador l’adreça de byte del qual és 0 i l’adreça de bit és 1.

� Un sensor l’adreça de byte del qual és 0 i l’adreça de bit és 1.

� Un sensor l’adreça de byte del qual és 1 i l’adreça de bit és 0.

� Un actuador l’adreça de byte del qual és 1 i l’adreça de bit és 0.



EXERCICI 6

� Dibuixa amb el programari del teu autòmat aquest

esquema i tradueix-lo als següents llenguatges:

equació booleana, llistat d’instruccions i diagrama de

blocs funcionals.



EXERCICI 7

� Dibuixa amb el programari del teu autòmat un circuit

que compleixi amb el següent:

� En prémer el pulsador de marxa s’acciona la sortida

� En deixar anar el pulsador de marxa, la sortida segueix

funcionant (contacte de realimentació)

� Només es podrà parar amb el pulsador d’aturada.

� Tradueix-lo als següents llenguatges: equació

booleana, llistat d’instruccions i diagrama de blocs

funcionals.



EXERCICI 8

� Dibuixa amb el programari del teu autòmat aquest

esquema i tradueix-lo als següents llenguatges:

equació booleana, llistat d’instruccions i diagrama de

blocs funcionals. En cas de no poder-ho fer, busca un

circuit equivalent que compleixi les característiques

de la figura.



EXERCICI 9

� Dibuixa amb el programari del teu autòmat aquest

esquema i tradueix-lo als següents llenguatges:

equació booleana, llistat d’instruccions i diagrama de

blocs funcionals. En cas de no poder-ho fer, busca un

circuit equivalent que compleixi les característiques

de la figura.



EXERCICI 10

� Vull fer que un llum s’encengui i s’apagui cada dos

segons. Què cal fer? Dibuixa l’esquema del circuit

resultant.



UF 4:   INSTAL�LACIONS DOMÒTIQUES AMB

SISTEMES DE CORRENTS PORTADORS



QUÈ APRENDREM?

� Què s’entén per sistema de corrents portadores?

� Avantatges i inconvenients del sistema de corrents

portadores

� Diferents solucions domòtiques de corrents portadores

� Instal�lació i configuració de solucions domòtiques

de corrents portadores.



QUÈ S’ENTÉN PER SISTEMA DE CORRENTS PORTADORES?

� Corrents portadores és la traducció de

“Power Line Carrier”

� Sistema que utilitza la xarxa elèctrica per a

transportar, a través del corrent elèctric, les ordres als

diferents dispositius.



AVANTATGES I INCONVENIENTS DEL SISTEMA DE

CORRENTS PORTADORES?
� Avantatges

� Sistema descentralitzat, configurable i no programable.

� Sistema flexible i fàcil d’ampliar.

� Fàcil d’instal�lar, de configurar i de fàcil maneig per l’usuari.

� Aprofitament de la instal�lació existent.

� Baix cost de la instal�lació.

� Inconvenients

� Baixa velocitat de transmissió

� Necessitat d’instal�lar un filtre per evitar interferències

de la xarxa elèctrica de l’exterior.



DIFERENTS SOLUCIONS DOMÒTIQUES DE CORRENTS PORTADORES

� EL PROTOCOL X10

� Característiques

� Protocol estàndard (compatible diferents fabricants)

� Transmissió informació per corrents portadores per al control

d’equips i dispositius domèstics.d’equips i dispositius domèstics.

� Diferents variants del mateix estàndard

� Home System

� General Electric

� IBM

� ...



DIFERENTS SOLUCIONS DOMÒTIQUES DE CORRENTS PORTADORES

� EL PROTOCOL X10

� Principi de funcionament

� Transmissió del senyal

� Utilització de la xarxa electrica

� Europa 50Hz

� EUA 60 Hz

� Velocitat de transmissió

� Europa 50 bps

� EUA 60 bps



DIFERENTS SOLUCIONS DOMÒTIQUES DE CORRENTS PORTADORES

� EL PROTOCOL X10

� Principi de funcionament

� Transmissió de la informació

� El codi d’inci sempre

és el mateix (1110)

� El codi de casa són

lletres del rang A-P

� El codi numèric o codi de funció (encendre, apagar, augmentar o disminuir

intensitat, etc.)

� La trama necessita onze cicles de corrent altern per enviar una trama

� Per augmentar la fiabilitat, la trama s’envia 2 vegades, separant

� les transmissions en 3 cicles complerts de corrent.



DIFERENTS SOLUCIONS DOMÒTIQUES DE CORRENTS PORTADORES

� EL PROTOCOL X10

� Components

� Actuadors (controlen els aparells que volem manejar)

� Mòduls d’aparell o de potència

� Mòduls d’il�luminació

� Mòduls de persianes

� Sensors (informen sobre les diferents situacions)

� Sensors no X10 adaptats mitjançant un transmissor universal X10

� Sensors de presència X10 per radiofreqüència (RF) amb sensibilitat de llum

Termòstat X10.



DIFERENTS SOLUCIONS DOMÒTIQUES DE CORRENTS PORTADORES

� EL PROTOCOL X10

� Components

� Controladors (governen i controlen els altres mòduls)

� Miniprogramadors

� Comandaments a distància multimèdia� Comandaments a distància multimèdia

� Programador PC + programari

� Controladors telefònics

Segons el tipus de controlador que utilitzem tindrem unes

prestacions o unes altres.



DIFERENTS SOLUCIONS DOMÒTIQUES DE CORRENTS PORTADORES

Dispositius Logotips

Transmissors

� EL PROTOCOL X10

� Tipologia de dispositius X10

Transmissors

Receptors

Bidireccionals

Sense fils



DIFERENTS SOLUCIONS DOMÒTIQUES DE CORRENTS PORTADORES

� EL PROTOCOL X10

� Filtres i acobladors

� S’utilitzen per evitar que les senyals de la instal�lació puguin

interferir i barrejar-se en altres habitatges o viceversa.

� A continuació es mostra el connexionat del filtre/acoblador a� A continuació es mostra el connexionat del filtre/acoblador a

una instal�lació trifàsica:



DIFERENTS SOLUCIONS DOMÒTIQUES DE CORRENTS PORTADORES

� EL PROTOCOL X10

� Estructura

� Actuadors

� Sensors

� Controladors



DIFERENTS SOLUCIONS DOMÒTIQUES DE CORRENTS PORTADORES

� EL PROTOCOL X2D: Starbox CPL1

� Característiques

� Sistema propietari comercialitzat per Delta Dore

� Utilitza com a mitja de transmissió tan:

� Xarxa elèctrica de l’habitatge (Corrents portadores)

� Mitjans sense fils (infraroig i de ràdio)

Establint passarel�les molt senzilles entre ambdós mitjans

� Respon a la norma europea EN50065-1

� El sistema funciona a la banda 125 – 140 KHz.

� No requereix de cap filtre per evitar interferències

� Existència d’una targeta amb la funció de backup, per en cas

de desprogramació del sistema



DIFERENTS SOLUCIONS DOMÒTIQUES DE CORRENTS PORTADORES

� EL PROTOCOL X2D: Starbox CPL1

� Components

� Central Starbox CPL1

� Central de control

� Interfície de l’usuari o unitat d’ambient� Interfície de l’usuari o unitat d’ambient

� Transmissor o injector de senyals de control

� Es connecta a la unitat de control

� Mòduls receptors als quals es connecten els aparells o

dispositius domèstics que es

volen controlar.



DIFERENTS SOLUCIONS DOMÒTIQUES DE CORRENTS PORTADORES

� EL PROTOCOL X2D: Starbox CPL1

� Exemple d’aplicació



INSTAL�LACIÓ I CONFIGURACIÓ DEL SISTEMA DOMOTIC

� EL PROTOCOL X10

� Configuració dels mòduls

� S’assigna codi de casa (A-P)

� S’assigna codi numèric (1-16)

Podem obtenir fins a 256 adreces diferents.

Si dos actuadors tenen el mateix codi de casa i numèric, executaran

simultàniament les ordres procedents de la xarxa elèctrica.

� Instal�lació

� Poden ser intsal�lats de la següent manera:

� Encastats en caixes universals

� Instal�lats al carril DIN, en el quadre elèctric

� Endollar-se directament al corrent elèctric a través d’un endoll



INSTAL�LACIÓ I CONFIGURACIÓ DEL SISTEMA DOMOTIC

� EL PROTOCOL X10

� Programari de Disseny: existeixen diferents solucions segons el fabricant

(Home Automation, Plato, X10 Home control , Active Home, etc.)

� Exemple: El programari Active Home: aquest programari permet:

� Representació gràfics dels mòduls i controlar els llums i els

aparells elèctrics des de l’ordinador.aparells elèctrics des de l’ordinador.

� Crear calendaris d’esdeveniments que s’executen automàticament

� Definir macros que controlen grups de mòduls. Per exemple:

� Arribada a casa � encendre diferents llums i activar música

� Definir calendaris de simulació de presència

� Crear informes que mostres diferents aspectes del sistema

d’automatització de la casa



INSTAL�LACIÓ I CONFIGURACIÓ DEL SISTEMA DOMOTIC

� EL PROTOCOL X10

� Programari de Disseny

� Exemple: El programari Active Home:

� Instal�lació de dispositius i connexió a l’ordinador

� 1r pas: configurar situació geogràfica i la província, per

configurar l’hora del lloc on vivim.

� 2n pas: gràcies a l’ajuda visual que ens

ofereix el programari, realitzem la

instal�lació del mòdul X10.

� 3r pas: Hem de connectar el mòdul

de programació de l’ordinador i

configurar el port COM.



INSTAL�LACIÓ I CONFIGURACIÓ DEL SISTEMA DOMOTIC

� EL PROTOCOL X10

� Programari de Disseny

� Exemple: El programari Active Home:

� Maneig de l’aplicació: el programari port realitzar les següents funcions de

programació que el sistema permet:

� Crear macros

� Permeten crear escenes o seqüències d’esdeveniments

� No hi ha límit d’aparells o de macros

� Programar esdeveniments

� Permet apagar i encendre un dispositiu en una determinada

data

� Estil de Vida

� Permet recordar tots els moviments elèctrics de la casa durant

24 hores, per després repetir-los per simular presència a la casa.



INSTAL�LACIÓ I CONFIGURACIÓ DEL SISTEMA DOMOTIC

� EL PROTOCOL X10

� Programari de Disseny

� Exemple: El programari Active Home:

� Aplicació de control i visualització via Internet (www.casactiva.com)

� Visualització remota de l’habitatge

� Control remot dels dispositius

� Televigilància via Internet

� Telecontrol

� Programació horària

� Simulació de presència

� Control de la llar



INSTAL�LACIÓ I CONFIGURACIÓ DEL SISTEMA DOMOTIC

� EL PROTOCOL X2D

� Exemple d’instal�lació de receptors



EXERCICI 1

� Navega per les pàgines web de Home Systems i completa

la taula següent referida als components sensors,

actuadors i controladors de què disposa. Cerca els

mateixos elements d’un altre fabricant i compara ambdós.

Sensors Controladors Actuadors



EXERCICI 2

� Cerca informació sobre les característiques tècniques i la

connexió dels diferents mòduls i explica el seu procés

d’instal�lació (en aquest cas indiquem components de

Home Systems, però pots escollir els d’altres fabricants):

Mòdul de persianes XTP100201� Mòdul de persianes XTP100201

� Controlar l’encesa i apagat d’una caldera amb el mòdul

receptor universal XTP 139901 i el transmissor

XTP200102.

� Mòdul de potència, ja sigui encastable (XTP130405)

o endollable (XTP130402)



EXERCICI 3

� Connecta’t a la pàgina web oficial d’X10 i descarrega’t el

programari Active Home. Un cop instal�lat el programari,

simularem un projecte real al teu domicili.

� 1r pas: Dibuixa amb DIN-A4 el pla en planta del habitatge

� 2n pas: Dibuixa esquema elèctric convencional. Després� 2n pas: Dibuixa esquema elèctric convencional. Després

dibuixa l’esquema necessari per substituir aquest circuit

per corrents portadores.

� Realitza muntatge pràctic del sistema corrents portadores.

� Connecta el PC a través del port sèrie i del mòdul

corresponent línea elèctrica i programa tots els elements.



EXERCICI 4

� Crea una instal�lació amb dos llums amb els codis

A4 i A5 i un dispositiu amb el codi A3 i defineix dos

macros:

� Encén: Que encén els dos llums i engega el dispositiu a� Encén: Que encén els dos llums i engega el dispositiu a

les 8:001 hores.

� Apaga: Que apaga els dos llums i el dispositiu a les

8:01 hores.



EXERCICI 5

� Cerca a la web de Delta Dore informació sobre els

diferents components amb què compta una

aplicació domòtica.

EXERCICI 6EXERCICI 6

� Realitza la mateixa activitat que a l’exercici 4

utilitzant la central Starbox CPL1 de Delta Dore.



EXERCICI 7

� Cerca informació sobre el controlador telefònic Typhone

CPL1. Quantes vies podem controlar mitjançant aquest

controlador i per a què s’utilitza cada via?

EXERCICI 8

� Dibuixa l’esquema elèctric d’un sistema X2D mitjançant� Dibuixa l’esquema elèctric d’un sistema X2D mitjançant

control telefònic.

EXERCICI 9

� Indica quants tipus de targetes de programació

existeixen per al sistema X2D de Delta Dore i quina és

la missió de cadascuna.



UF 5:  SISTEMES DOMÒTICS SENSE FIL



QUÈ APRENDREM?

� Què s’entén per sistema sense fil?

� Avantatges i inconvenients dels sistemes sense fils

� Classificació dels sistemes domòtics sense fil

� Diferents solucions domòtiques sense fil

� Aspectes pràctics de les instal�lacions



QUÈ ÉS UN SISTEMA DOMÒTIC SENSE FIL?

� Mitjà de comunicació sense cables

� Mitjà de transmissió que pot ser utilitzat
conjuntament pels diferents sistemes domòticsconjuntament pels diferents sistemes domòtics
estudiats

� Sistemes centralitzats/descentralitzats de bus

� Autòmats programables

� Corrents portadors



AVANTATGES DELS SISTEMES

DOMÒTICS SENSE FIL

� Facilitat d’instal�lació quan la instal�lació del
cablejat es complicada.

� Edificis existents (no és necessari fer obres)

� Reducció de costos en concepte d’instal�lació.

� Permet fer instal�lacions en entorns on no es
possible portar cables.



INCONVENIENTS DELS SISTEMES

DOMÒTICS SENSE FIL

� Sistema exposat a interferències radiades.

� Susceptible a ser piratejat des de l’exterior.

� Alimentació dels dispositius domòtics.

� Aprofitament de la xarxa elèctrica

� Piles o bateries

� Font pròpia de generació de l’energia
(cèl�lula solar per exemple)



CLASSIFICACIÓ DELS SISTEMES DOMÒTICS

� Tipus de xarxes de comunicació

� Xarxes d’àrea personal sense fil (WPAN)

� Abast màxim de 10 metres

� Baixa complexitatBaixa complexitat

� Baix consum d’energia

� Compatibilitat i operativitat amb les xarxes



CLASSIFICACIÓ DELS SISTEMES DOMÒTICS

� Tipus de xarxes de comunicació

� Xarxes d’àrea local sense fil (WLAN)

� Abast màxim de 100 metres

� Alta potència de transmissióAlta potència de transmissió

� Gran consum d’energia



CLASSIFICACIÓ DELS SISTEMES DOMÒTICS

� Tipus de xarxes de comunicació

� Xarxes d’àrea metropolitana sense fil (WMAN)

� Abast màxim de fins a 100 Km

� Possibilita la comunicació entre diverses ubicacions en unPossibilita la comunicació entre diverses ubicacions en un

ampli territori



CLASSIFICACIÓ DELS SISTEMES DOMÒTICS

� Tipus de xarxes de comunicació

� Xarxes d’àrea extensa sense fil (WWAN)

� Major abans que qualsevol altre xarxa sense fils

� Possibilita la comunicació entre tot el territoriPossibilita la comunicació entre tot el territori



CLASSIFICACIÓ DELS SISTEMES DOMÒTICS

� Tipus de xarxes de comunicació



CLASSIFICACIÓ DELS SISTEMES DOMÒTICS

� Tipus de protocol utilitzat

� Protocol propietari

� Protocol estàndard



CLASSIFICACIÓ DELS SISTEMES DOMÒTICS

� Tipus d’instal�lació

� Completament via ràdio

� No permet la interconnexió de dispositius que utilitzen

altres mitjans de transmissió

� Adequat per instal�lacions en què, per les característiques

que tenen, no es preveu incorporar-hi elements que facin

servir altres mitjans de transmissió.

� Completament via física

� Tots els dispositius de la instal�lació es comuniquen per bus

centralitat o descentralitzat, corrents portadores, ...



CLASSIFICACIÓ DELS SISTEMES DOMÒTICS

� Tipus d’instal�lació

� Mixta

� Permeten la interconnexió de dispositius que utilitzen

altres mitjans de transmissió (corrents portadores, ...)altres mitjans de transmissió (corrents portadores, ...)

� Augmenta la flexibilitat del sistema

� Augmenta la complexitat del sistema

� La PASSAREL�LA o Gateway ens permet comunicar a

través de dos tecnologies o modes de transmissió diferents.



CLASSIFICACIÓ DELS SISTEMES DOMÒTICS

� Sistemes de rerouting

� En l’actualitat alguns sistemes domòtics sense fil utilitzen

rerouting per l’encaminament de senyals.

� El sistema de rerouting� El sistema de rerouting

dirigeix senyals i, en cas

de no arribar al receptor,

busca rutes alternatives

entre la resta de

dispositius de ràdio per

transmetre aquest senyal.



EXERCICI 1 (15 MINUTS)

� Vols instal�lar al pis o a la casa on vius

l’automatització d’un sistema de seguretat. La

primera decisió que hauràs de prendre és si

utilitzes un sistema amb cablejat o sense fil.utilitzes un sistema amb cablejat o sense fil.

Valora els avantatges i inconvenients de cada

opció i decideix quina tries.



EXERCICI 2 (15 MIN)

� Compara les tres categories de xarxes (WPAN,

WLAN, WMAN) indicant les diferències entre les

tres.tres.

� Enumera els estàndards i principals tecnologies

utilitzades en cada categoria.



EXERCICI 4 (15 MIN)

� Fes una petita descripció dels diferents sistemes

de transmissió de senyals, separant els més

utilitzats en sistemes domòtics.



EXERCICI 5 (15 MIN)

� Explica els avantatges i inconvenients que

proporciona la tecnologia de rerouting en un

sistema domòtic sense fil respecte d’un sistema

que no l’utilitzi.



SOLUCIONS DOMÒTIQUES SENSE FILS

� Kit domòtic sense fil basat en el protocol X2D

� La tecnologia ràdio X2D (868 MHz)

� Delta Dore l’utilitza pel control de la vivenda

� Possibilitat d’incorporar fins a 13 repetidorsPossibilitat d’incorporar fins a 13 repetidors

� Impossibilitat d’interferències

� Tots els productes tenen un codi intern únic

� Compatible amb la tecnologia X2D de corrents portadors 

dels mateix fabricant 



SOLUCIONS DOMÒTIQUES SENSE FILS

� Kit domòtic sense fil basat en el protocol X2D

� Exemple: Kit de Seguretat TYXAL 30

� Una central sirena CSX20

� Tres detectors de moviment IRSXTres detectors de moviment IRSX

� Dos comandaments clauer de 4 tecles TLX4

Avantatges Inconvenients

-Kit programat de fàbrica i llest 
pel seu ús
-No necessita un instal�lador 
expert
-Autonomia de 3 anys (piles)

- No dona marge d’ampliació del 
sistema en cas de no adaptar-se 
a les nostres necessitats.



SOLUCIONS DOMÒTIQUES SENSE FILS

� Kit domòtic sense fil basat en el protocol X2D

� A part d’aquests kits de seguretat molt sencills, 
DELTA DORE ofereix moltes altres solucions 
domòtiques sense fils.domòtiques sense fils.

� Vegem el seu catàleg d’aplicacions



SOLUCIONS DOMÒTIQUES SENSE FILS

� Kit domòtic sense fil basat en el protocol X10

� Protocol estàndard, que aprofita la transmissió de la 

informació per corrents portadors per al control 

d’equips i dispositius domèstics. d’equips i dispositius domèstics. 

� Sistema domòtic més utilitzat a Espanya.

� Desenvolupat el 1.976 a Escòcia (tecnologia provada)

� Sistema domòtic molt senzill d’instal�lar, amb unes 

grans possibilitats molt econòmiques.

� Tots els mòduls X10 es

configuren amb un codi



SOLUCIONS DOMÒTIQUES SENSE FILS

� Kit domòtic sense fil basat en el protocol X10



SOLUCIONS DOMÒTIQUES SENSE FILS

� Kit domòtic sense fil basat en el protocol X10

� Exemple: Kit Controlmax de Homesystems

� Central domòtica per al control telefònic de la llar 

(Maxicontrolador LCD)

� Un termostat digital RF

� Un sensor d’obertura

� Un mòdul d’aparell

El sistema és ampliable fins a:

� 256 mòduls X10

� 32 sensors X10



SOLUCIONS DOMÒTIQUES SENSE FILS

� El sistema domòtic RF Connect

� Característiques del sistema

� Sistema domòtic professional basat amb la tecnologia de 

radiofreqüència bidireccional que utilitza el protocol Z-Wave

� Sistema dissenyat per l’empresa Schneider per al sector residencial 

i petits entorns terciaris

� Els dispositius són transmissors i receptors 

(alimentació 230V CA, 50Hz)

� Utilitza el sistema rerouting

� Utilitza el sistema clear address per evitar interferències

� El sistema només transmet senyals quan s’actua sobre un emissor  



SOLUCIONS DOMÒTIQUES SENSE FILS

� El sistema domòtic RF Connect

� Tipologia de la instal�lació



SOLUCIONS DOMÒTIQUES SENSE FILS

� El sistema domòtic RF Connect 

� Mòduls RF Connect

� Central domòtica RF Connect

� Dispositiu d’altes prestacions (administrador 

principal de funcions, direccionament IP, principal de funcions, direccionament IP, 

servidor web, aplicacions multimèdia, ...

� Capaç de controlar:

� Qualsevol càrrega a distància (ON/OFF), il�luminació,

temperatura, persianes, simulació de presència, etc.

� Permet incorporar accessoris

� Font d’alimentació

� Configurador interfaz USB Connect



SOLUCIONS DOMÒTIQUES SENSE FILS

� El sistema domòtic RF Connect 

� Mòduls RF Connect

� Control remot universal Connect

� Comandament a distància que permet controlar:Comandament a distància que permet controlar:

� Dispositius del sistema via ràdio Connect

� Dispositius Schneider Electric amb receptors d’infrarojos

� Fins a 5 dispositius audiovisuals d’infrarojos.

� Permet el control de:

� 9 funcions, amb un màxim de 12 dispositius per funció

� 3 escenaris, amb un màxim de 12 dispositius per escenari

� Eina de programació del sistema Connect



SOLUCIONS DOMÒTIQUES SENSE FILS

� El sistema domòtic RF Connect 

� Mòduls RF Connect

� Dispositius emissors

� Polsadors (MOVE, d’un element o de dos elements)Polsadors (MOVE, d’un element o de dos elements)

� Radiotransmissor Up (d’un o quatre elements, adaptadors 

Schüko, d’encastar)

� Vàlvula termostàtica receptora

� Interruptors electrònics

� Sistema de control de persianes



SOLUCIONS DOMÒTIQUES SENSE FILS

� El sistema domòtic RF Connect 

� Mòduls RF Connect

� Software Connect

� S’utilitza en un PC i es transmet la programació a la S’utilitza en un PC i es transmet la programació a la 

instal�lació a través de la interfície USB.

� Permet realitzar la configuració de la central Connect i 

Connexions IP

� Incorpora la funció de diagnòstic.

� Permet generar la documentació

necessària per cada projecte



EXERCICI 8 (30 MIN)

� Busca a Internet el manual d’usuari del kit

ControlMax o dels seus components per separat i

indica tots els passos que cal seguir per realitzar

l’instal�lació del kit. Pots trobar-ho als webs de

www.homesystems.es o www.domoticaviva.com



EXERCICI 13 (15 MIN)

� Explica les diferències fonamentals entre el

sistema Connect RF i els altres kits sense fils

explicats en aquesta unitat.



ASPECTES PRÀCTICS DE LES INSTAL�LACIONS

DOMÒTIQUES SENSE FILS

� Adreçament

� Si utilitzem un protocol estàndard, s’afegeix als 

telegrames una adreça de domini “extra”, per evitar 

interferències amb altres sistemes domòtics adjacents.interferències amb altres sistemes domòtics adjacents.

� Freqüència assignada

� Molts dispositius domòtics sense fils utilitzen una banda 

de freqüència no gaire sorollosa, per evitar interferències

� La més utilitzada és la UHF (Ultra High Frequency) que 

va des dels 300MHz als 3.000MHz.



ASPECTES PRÀCTICS DE LES INSTAL�LACIONS

DOMÒTIQUES SENSE FILS

� Ubicació

� Especialment útils en llocs en què no és adequat el 

sistema de cablejat (polsadors a murs de vidre, elements 

mòbils, etc.)mòbils, etc.)

� Modes de configuració

� Molts sistemes domòtics presenten diferents modes de 

configuració  segons el grau de funcionalitats que volem 

introduir a la instal�lació.



ASPECTES PRÀCTICS DE LES INSTAL�LACIONS

DOMÒTIQUES SENSE FILS

� Alimentació dels dispositius

� Segons el tipus de dispositius:

� Dispositius unidireccionals (polsadors)

Es poden alimentar per piles o bateries, ja que només poden Es poden alimentar per piles o bateries, ja que només poden 

enviar informació i no en poden rebre de manera permanent.

� Dispositius bidireccionals (actuadors)

Tenen capacitat de rebre permanentment informació, per tant, 

tenen un consum petit però continu.  En la majoria dels casos són 

alimentats per la xarxa elèctrica.



ASPECTES PRÀCTICS DE LES INSTAL�LACIONS

DOMÒTIQUES SENSE FILS

� Entorn

� Els obstacles entre l’emissor i el receptor provoquen 

pèrdues de senyal

Material Reducció del senyal 

Fusta, guix, vidre sense revestir  
sense metall 

1 % - 10 % 

Obra 5 % - 35% 

Formigó amb forjat de ferro, de 
metall, revestiment d'alumini 

10 % - 90 % 



ASPECTES PRÀCTICS DE LES INSTAL�LACIONS

DOMÒTIQUES SENSE FILS

� Entorn

� El rang d’abast de les ones de ràdio és determinat també 
per la forma geomètrica d'una habitació.

� Els pisos de parets gruixudes són desfavorables.� Els pisos de parets gruixudes són desfavorables.

� Les antenes externes (a l’aparell) normalment tenen un 
rendiment millor que les antenes de ràdio a l'interior dels 
receptors de la paret.

� El tipus d'antena de muntatge i la distància de l'antena al 
sostre, pis i parets tenen una influència per a la cobertura.

� Les persones i altres objectes dins d'una habitació també 
poden reduir l'abast de ràdio.



ASPECTES PRÀCTICS DE LES INSTAL�LACIONS

DOMÒTIQUES SENSE FILS

� Recomanacions pràctiques

� Alguns dels objectes i els factors importants que 
disminueixen o limiten la cobertura són:

� Murs de separació de metalls lleugers o buits en parets plenes 
d'aïllament de llana sobre la làmina de metall.d'aïllament de llana sobre la làmina de metall.

� Instal�lació dels aparells en sostres amb plafons de metall o de 
fibra de carboni.

� Existència de mobles d'acer, de vidre amb revestiment de metall 
(que no s'acostumen a utilitzar en interiors).

� Polsador muntat sobre superfícies metàl�liques (típicament 
30% de pèrdua de rang).

� Ús de marcs d'interruptor metàl�lics (típicament 30% de pèrdua 
del rang).



ASPECTES PRÀCTICS DE LES INSTAL�LACIONS

DOMÒTIQUES SENSE FILS

� Recomanacions pràctiques

� Els grans objectes de metall creen el que es coneix com 

l'ombra de ràdio i actuen com a pantalla reflectora de les 

ones de RFones de RF



ASPECTES PRÀCTICS DE LES INSTAL�LACIONS

DOMÒTIQUES SENSE FILS

� Recomanacions pràctiques

� L'angle de penetració és molt important, ja que es tracta de 

l'angle en què arriba a la paret el senyal transmès



ASPECTES PRÀCTICS DE LES INSTAL�LACIONS

DOMÒTIQUES SENSE FILS

� Recomanacions pràctiques

� Quan els dispositius s’utilitzen amb una antena de recepció 

interior, el dispositiu receptor no ha de ser al mateix costat 

de la paret que el transmissorde la paret que el transmissor



ASPECTES PRÀCTICS DE LES INSTAL�LACIONS

DOMÒTIQUES SENSE FILS

� Recomanacions pràctiques

� La distància entre els receptors i altres transmissors o 

les fonts d'interferència d'alta freqüència ha de ser més 

gran de 50 cmgran de 50 cm



ASPECTES PRÀCTICS DE LES INSTAL�LACIONS

DOMÒTIQUES SENSE FILS

� Recomanacions pràctiques

� En cas d'una mala recepció de ràdio, pot ser útil utilitzar 

un repetidor



ASPECTES PRÀCTICS DE LES INSTAL�LACIONS

DOMÒTIQUES SENSE FILS

� Recomanacions pràctiques

� Eines per facilitar la tasca de l’instal�lador

� El mesurador d’intensitat de camp

� Dispositiu portable que permet a l’instal�lador determinar 

les posicions de muntatge ideal per als sensors i receptors.

� Permet verificar les connexions defectuoses dels dispositius 

existents. 



ASPECTES PRÀCTICS DE LES INSTAL�LACIONS

DOMÒTIQUES SENSE FILS

� Recomanacions pràctiques

� Utilització de la documentació tècnica

� És molt important fer una lectura atenta dels fulls de 

característiques dels dispositius que s'han d'instal�lar

� Abans d'instal�lar res, cal consultar les instruccions de 

seguretat i prevenció de riscos a fi de poder operar sense cap 

mena de perill.



ASPECTES PRÀCTICS DE LES INSTAL�LACIONS

DOMÒTIQUES SENSE FILS

� Recomanacions pràctiques

� Utilització de la documentació tècnica

� Els principals paràmetres que cal observar són:

� Tensió d’alimentació

� Intensitat nominal (sortides)

� Grau de protecció IP

� Temperatura de funcionament



EXERCICI (15 MIN)

Element Descripció

P1 Polsador general

P2 Polsador 4 tecles

P3 Polsador simple

P4 Polsador doble

L1 Llum exterior

L2 Llum exterior

L3 Llum interior

L4 Llum interior

L5 Llum interior

L6 Llum exterior

L7 Llum exterior



EXERCICI (15 MIN)



EXERCICI (SOLUCIÓ)



EXERCICI

� Escull els elements que utilitzaríem per aquesta 

instal�lació d’alguna de les solucions estudiades a 

classe.

� Especifica les principals característiques d’aquests 

elements (grau de protecció IP, temperatura de 

funcionament, etc.)


