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Instal·lació elèctrica dels motors de les persianes 

 
Els motors vénen proporcionats pel mateix fabricant de les persianes (veure Annex XXX). 

 

Característiques tècniques dels motors 

− Tensió d’alimentació: 230V/50Hz 

− Potència útil: 140W 

− Parell motor: 7Nm a 24 r.p.m. 

− Càrega màxima d’elevació: 13 kg 

− Dimensions: ∅ 35mm i longitud 500mm 

 

Càlculs elèctrics 

 
Intensitat 

ϕ·cosV
PI =  

on: 

I : és la intensitat nominal en ampers (A). 

P : és la potència de l’element en watts (W). 

V : és la tensió de la línia en volts (V). 

cosφ : és el factor de potència. 

 
Secció en funció de la caiguda de tensió 

...··
·2·

tdcV
LPS

σ
=  

on: 

S : és la secció del conductor en mm2. 

P : és la potencia nominal que passa pel conductor en watts (W). 

V : és la tensió de la línia en volts (V). 

L : és la longitud del conductor expressada en metres (m). 

σ : és la conductivitat del cable, en el nostre cas de coure 2·
48

mm
m

Ω
=σ  

c.d.t : és la caiguda de tensió màxima permesa en volts (V). 
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Caiguda de tensió en funció de la secció del conductor 

SV
LPtdc
··
·2·...

σ
=  

on: 

c.d.t :és la caiguda de tensió en volts (V). 

P : és la potencia de l’element en watts (W). 

L : és la longitud del conductor en metres (m). 

V : és la tensió de la línia en volts (V). 

σ : és la conductivitat del cable, en el nostre cas de coure 2·
48

mm
m

Ω
=σ  

S : és la secció del conductor en mm2. 

 

Càlcul de proteccions elèctriques 
 
Per alimentar els sis motors que controlen les persianes s’utilitzaran tres conductors 

d’alimentació general (dues fases i un neutre) que aniran soterrats sota tub des de la sala 

de màquines fins als captadors solars, on es farà una connexió paral·lel dels motors 

segons l’esquema de l’Annex XXX. 

 

Característiques de la instal·lació elèctrica: 
Longitud del cablejat (L) = 15 metres 

Potència total (P) = 6·140 W = 840 W 

Tensió d’alimentació (V) = 230 V / 50Hz 

 
– Intensitat de càlcul 

A
V

W
V

PIc 3,4
85,0·230

840
·cos

===
ϕ  

 

 

– Determinació de la secció dels conductors 

Segons la ITC-BT-19, la intensitat admissible ( admI ) per 3 cables unipolars o un 

cable tripolar de coure soterrat sota tub, amb una tensió assignada de fins a 0,6/1kV  i de 

secció 1,5 mm,  és de 23 A. Per tant, atès que la intensitat que circularà pels conductor 
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serà de 4,3 A,  seleccionaríem una secció del cable de coure de 5,1=S mm2. Ara bé, cal 

tenir en compte que en el moment de l’arrancada dels motors, la intensitat que circula pels 

conductors pot arribar a ser fins a 6,5 vegades superior a la intensitat normal de treball. 

Per tant: 

AII c 95,273,4·5,6·5,6max ===  

Ara, segons la ITC-BT-19, la secció dels conductors cal que sigui de 5,2=S mm2 per tal 

de resistir una intensitat admissible de  30 A.  

Així es compleix la condició  admII <max . 

 

– Caiguda de tensió (c.d.t.) 

Segons les ITC-BT-14, ITC-BT-15 i ITC-BT-19, la caiguda de tensió màxima 

reglamentària per a circuits interiors en vivendes ha de ser inferior al 3% de la tensió 

d’alimentació: 

VVdetmc 9,6230%3... ==  

En el nostre cas, aplicant la fórmula: 

VV
SV
LPtdc 9,691,0

5,2·48·230
15·2·840

··
·2·... <===

σ  

Veiem que estem per sota del màxim permès. 

 

– Determinació dels elements de protecció 

La intensitat de l’element de protecció ( protI ) ha de complir: 

admprotc III <<  

Tenint en compte l’arrancada dels motors: 3095,27 << protI  

 

Seleccionarem un magnetotèrmic amb una corba de dispar de tipus C (5 a 10 vegades la 

intensitat de treball). 

 

– Intensitat de curtcircuit 

Ω=== 125,0
5,2·48

15
·S
LR

σ
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A
R
VIcc 1840

125,0
230

===  

 

Resultats obtinguts: 
Conductors  3 conductors RV-K 0,6/1kV, 2,5mm 

Protecció  1 interruptor magnetotèrmic de 6 a 30 A amb corba de tipus C. 

   1 interruptor diferencial de 300mA. 

 


