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RESUM  

Aquest projecte de final de carrera realitza el dimensionat de la instal·lació 
elèctrica i domòtica d’una vivenda unifamiliar aïllada. 

L’objectiu del projecte és aconseguir un bon nivell de seguretat, confort i a la 
vegada, potenciar els sistemes de comunicació entre la vivenda i l’usuari.  

A més a més, un altre dels objectius que es fixa en aquest projecte, és el de 
procurar l’estalvi energètic al llarg de la vida de la vivenda, utilitzant els 
avantatges que aporten certs components seleccionats, ja que aquesta ha estat 
projectada per aquest fi. 

RESUMEN  

Este proyecto de final de carrera realiza el dimensionado de la instalación 
eléctrica y domótica de una vivienda unifamiliar aislada. 

El objetivo del proyecto es conseguir un buen nivel de seguridad, confort y a la 
vez, potenciar los sistemas de comunicación entre la vivienda y el usuario. 

Además, otro de los objetivos que se fija en este proyecto, es el de procurar el 
ahorro energético a lo largo de la vida de la vivienda, utilizando las ventajas que 
aportan ciertos componentes seleccionados, ya que ésta ha sido proyectada para 
este fin. 

ABSTRACT 

This Final Degree Project takes the sizing of the electrical installation and home 
automation of a detached house. 

The project's objective is to achieve a good level of security, comfort and 
moreover, to emphasize the communication systems between the house and the 
user. 

Furthermore, another fixed objective of this project is to try to save energy 
during the house’s life, using the advantages of several selected components.  
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CAPÍTOL 1: 

INTRODUCCIÓ 

 

1.1. Objecte 
L’objecte d’aquest projecte és realitzar el dimensionat de la instal·lació elèctrica i 
la domotització d’un habitatge unifamiliar aïllat. Els punts a implementar seran: 

 Instal·lació elèctrica convencional completa (Derivació individual, CGPM, 
cablejat...). 

 Instal·lació domòtica (Sensors, automatització, seguretat...). 

 

1.2. Justificació 
Pretén mostrar els coneixements rebuts com a conclusió de la titulació 
d’Enginyeria Tècnica Industrial Elèctrica en un Projecte Final de Carrera. 

El projecte parteix de la realització d’una instal·lació elèctrica en una vivenda, ja 
que és la branca de la enginyeria estudiada, però a més, aprofundir en temes 
d’innovació com la domòtica.  

La combinació d’aquestes dues instal·lacions juntament, permetran obtenir 
l’electrificació i la domotització d’una vivenda basant-se en els principis de 
l’eficiència energètica.    
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1.3. Emplaçament  
La vivenda està situada al n°12 del C./Mallorca, de la urbanització Can Sors del 
municipi d’Alella, Barcelona. (Veure Plànol topogràfic). 

1.3.1. Descripció 

L’accés al solar es produeix pel nord-est creant a l’interior de la parcel·la un 
carrer a nivell d’ús privat amb una lleugera pendent. Aquesta via continua cap al 
sud-est permetent l’entrada al garatge, situat a la planta baixa, així com l’accés 
peatonal fins la mateixa porta principal de la vivenda en planta baixa. 

El projecte sorgeix de la idea de cercar espais vinculats a les millors vistes cap al 
mar i que alhora frueixin de la millor orientació.  

L’accés es produeix a través d’un recorregut paral·lel al cos més baix que conté 
els serveis i garatge. El vestíbul es troba centrat a la planta baixa evitant les 
circulacions de passadissos.  

Per una banda, orientades al jardí sud-est es desenvolupen les estances de la 
zona de dia: cuina, menjador i saló.  

Per l’altra, orientades al jardí nord-est s’organitzen els serveix i el dormitori 
situat a la planta baixa permetent l’entrada del sol des de l’alba. 

Les finestres de l’edifici son dissenyades d’acord amb les vistes cap al mar i el 
jardí i segons l’assolellada desitjada a cada estança.  

El programa habitable es desenvolupa en planta baixa i planta pis tenint com a 
eix vertebrador el vestíbul i l’escala, centre organitzador de circulacions de tota 
la vivenda. 

L’estructura és a base de formigó armat i forjat reticular, restant lliures les 
façanes i els envans de qualsevol càrrega estructural que impedís una reforma 
posterior d’ús i programa. Així doncs, la casa podrà créixer o canviar al temps i 
amb el ritme que ho facin els seus habitants. 

1.3.2. Característiques de l’emplaçament 

El solar del projecte té una superfície total de 1.020,10 m2. Presenta un front 
Nord-est, amb façana de 14.08 m, al C./Mallorca n°12. Els seus límits amb altres 
parcel·les es troben: 

 Al Sud-oest amb la parcel·la n°10 de C./Mallorca amb 45.31 m. 

 Al nord-est amb la parcel·la n°14 de C./Mallorca amb 40.49 m. 

 Al Sud-est amb fons de parcel·la de 8.94 + 16.35 + 5.95 m. 

Topogràficament es tracta d’un terreny de molt lleugera pendent que descendeix 
cap al Sud sobre unes vistes magnífiques cap a les quals es vincularà la vivenda. 
La disposició en el solar de l’edificació permet l’aprofitament d’una àmplia zona al 
Sud on es desenvoluparan les zones enjardinades de l’habitatge. 

Actualment el terreny es troba ocupat per una edificació de planta baixa. 
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1.3.3. Programa funcional 

Vivenda unifamiliar aïllada formada per Planta Baixa i Planta Primera. 

A la planta baixa es troben: 

Garatge, rebost, safareig, vestíbul, distribuïdor 1, distribuïdor 2, escala, saló 
menjador, cuina office, bany 1, dormitori 1. 

A la planta primera es troben: 

Distribuïdor 3, bany 2, bany 3, dormitori 2, dormitori 3 i dormitori 4, vestidor, 
estudi. 

1.3.4. Quadre de superfícies 

 

Taula 1. Taula de Superficies útils de la vivenda. 

 Estança Sup. Útil m2 Volum m3 

1 Vestíbul 7.50 18.75 

2 Saló-menjador 38.15 95.37 

3 Cuina 23.98 59.95 

4 Distribuïdor 1 7.32 17.20 

5 Bany 1 7.31 17.54 

6 Dormitori 1 13.13 32.16 

7 Distribuïdor 2 4.11 9.65 

8 Safareig 9.18 22.95 

9 Rebost 7.87 19.67 

10 Garatge 61.12 152.80 

11 Escala 8.16 28.15 

12 Distribuïdor 3 10.75 26.87 

13 Dormitori 2 11.90 29.75 

14 Bany 2 5.68 13.75 
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15 Dormitori 3 11.62 29.05 

16 Estudi 16.57 41.42 

17 Dormitori 4 14.05 35.12 

18 Vestidor 9.02 22.55 

19 Bany 3 7.73 18.16 

 Porxo exterior 
50% 

13.94  

 

 

PROJECTE PLANTA BAIXA PLANTA PRIMERA TOTAL 

 

TOTALS 187.83 87.32 275.15 

 

 

Taula 2. Taula de Superficies construïdes de la vivenda. 

PROJECTE PLANTA BAIXA PLANTA PRIMERA TOTAL 

 

TOTALS 234.90 116.74 351.64 

 

 

1.4. Abast 
La instal·lació pretén dimensionar la instal·lació elèctrica per a un ús individual 
amb CPM independent. 

 Dimensionar la derivació individual 

 La previsió de càrregues  

 Creació d’una posada a terra de la instal·lació 

 Cablejat i creació de punts de llum i força 

La instal·lació domòtica pretén ajudar al confort i seguretat de la vivenda aplicant 
criteris d’innovació: 

 Control de la climatització per zones 
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 Control per detecció de presència 

 Regulació de la il·luminació 

 Automatització de les persianes 

 Automatització del reg i piscina 

 Seguretat a la llar 

 Avís contra intrusió 

 Comunicació remota 

 

L’eficiència energètica és un dels criteris fonamentals a seguir per fer el 
dimensionat de la instal·lació domòtica de la vivenda. Cadascuna de les funcions 
definides, estan dissenyades amb la finalitat d’obtenir uns nivells alts d’eficiència 
per tal que el ROI (Return of Investment), sigui rentable a mig-llarg termini.  

 

1.5. Reglamentació 
 Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió aprovat pel Decret 842/2002 del 

2 d’agost, publicat en el BOE nº 224 del 18 de setembre de 2002. 

 

 Instruccions Tècniques Complementàries al Reglament Electrotècnic per 
Baixa Tensió (ITC-BT). 

 

 Normes UNE. 

 

 Condicions Tècniques i de Seguretat de FECSA ENDESA; Norma Tècnica 
Particular per Instal·lacions d’Enllaç en Baixa Tensió (NTP-IEBT). 

 

 Norma Tècnica Particular per a Línies Subterrànies de Baixa Tensió 
(NTPLSBT). 

 

 Directiva de Compatibilitat Electromagnètica (89/336/CEE). 

 

 Codi Tècnic de l’Edificació. 
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CAPÍTOL 2: 

INSTAL·LACIÓ 

ELÈCTRICA 

2.1. Introducció 
La instal·lació elèctrica de la vivenda satisfà les necessitats requerides per 
l’usuari complint al mateix temps amb la normativa aplicada a nivell territorial, 
imposada pel Reglament Electrotècnic de Baixa tensió, versió de l’any 2002 i les 
Normes Tècniques Particulars de la companyia subministradora. L’empresa 
encarregada del subministrament d’energia elèctrica serà FECSA ENDESA. El 
subministrament serà individual trifàsic a 230/400V, per una potència 
contractada de 31,17kW. 

 

2.2. Previsió de potències 
Amb l’objectiu d’obtenir les necessitats d’energia elèctrica de la vivenda, s’ha 
realitzat un estudi de previsió de càrregues. 

Per a la realització d’aquesta previsió s’han tingut presents els consums de les 
càrregues, el factor d’utilització (fu) i simultaneïtat (fs) corresponent. El valor 
d’aquests factors està estipulat en la majoria dels casos a la ICT-BT-25. La 
vivenda del projecte es considera de grau d’electrificació elevat, ja que la 
superfície útil de la vivenda és superior a 160m2. Es preveu una instal·lació de 
climatització i d’un sistema d’automatització, així com altres condicions indicades 
a la ITC-BT-25.  S’ha tingut en compte les característiques establertes a la ITC-
BT25 com la potència prevista per cada una de les preses, els factors 
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corresponents, el nombre màxim de punts per circuit, a més del requisit mínim 
de punts, segons estança i superfície. 

A la taula següent, s’observa els circuits que formen part de la instal·lació 
elèctrica de la vivenda i la potència prevista per cadascun d’ells. 

 

Taula 2. Potències previstes en cada circuit. 

Circuit 

Potència 
instal·lada 

(W) 

 
Fs 

 
Fu 

 
Potència 
prevista 

(W) 
 

 
Fase 

 

 
C1: il·luminació 

6.000 0,75 0,5 2.250 R 

C2: preses de corrent  

d’ús general i frigorífic 
69.000 0,2 0,25 3.450 S 

C3: cuina i forn 10.800 0,5 0,75 4.050 R 

C4a:rentadora 3.450 0,66 0,75 1.707 T 

C4b:rentavaixelles  3.450 0,66 0,75 1.707 T 

C5: preses de corrent  
cuina i bany 

20.700 0,4 0,5 4.140 R 

C6: il·luminació 3.600 0,75 0.5 1.350 T 

C7: persianes 63.250 0,2 0,25 3.162,5 T 

C8:calefacció 5.750 0,7 0,7 4.025 S 

C9: climatització 5.500 0,7 0,7 3.850 S 

C10.a: reg 1.500 1 0,6 900 R 

C10.b: piscina 2.000 1 0,6 1.200 T 

C11: automatització 2.300 1 1 2300 T 

      

TOTAL    34.093W  
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L’alimentació dels diferents circuits s’ha realitzat, per tal que, les potències de les 
tres fases estiguin el més equilibrades possible. La potència prevista en cada fase 
és: 

 Fase R: 11.340 W 

 Fase S: 11.325 W 

 Fase T: 11.426 W 

La potència prevista total de la vivenda serà el resultat de la suma de les 
potències previstes per cadascun dels circuits de la instal·lació, 34.093 W. 

2.2.1. Circuits il·luminació 

Les següents indicacions fan referència al tots els circuits d’il·luminació de la 
vivenda, és a dir, els circuits C1 i C6. 

En aquest circuit es connectaran totes les lluminàries de la vivenda. El nombre 
de punts d’utilització per cadascun dels circuits, no sobrepassa, en cap cas, els 
30 màxims que permet el REBT 2002, on la potència prevista per cada punt és 
de 200 W.  

Es considerarà un punt d’utilització, cada lluminària o conjunt de lluminàries 
controlades per el mateix polsador. 

La potència prevista total per aquests circuits sorgeix de la suma de totes les 
potències instal·lades després de l’aplicació del coeficient de simultaneïtat (Fs) i 
d’utilització (Fu), de 0,75 i 0,5 respectivament, segons marca la ITC-BT 25.  

El control de les lluminàries es realitza per mitjà del sistema domòtic, per tant, 
els diferents punts d’utilització aniran connectats a la sortida del seu actuador 
Dimmer o actuador Binari corresponent, en el quadre domòtic. Els mecanismes 
d’accionament de la il·luminació, en el cas del projecte, polsadors multifunció i 
tecles On/Off/Regulació aniran connectats directament a la línia de bus del 
sistema domòtic. 

2.2.2. Circuit preses corrent general 

En el circuit C2 es connectaran les preses de corrent d’ús general.  

Es considera com un presa aquella que és independent d’una altra, per tant, les 
preses de corrent que estiguin compreses per dues o més preses, es contaran 
com a un únic punt. 

Es preveu una potència de 3.450 W per presa de corrent, amb un coeficient de 
simultaneïtat (Fs) i utilització (Fu) de 0,2 i 0,25 respectivament, segons el REBT 
2002,  i en cap cas es supera el nombre màxim de 20 preses de corrent per 
circuit. El tipus de presa és de 16A 2p+T. 

Aquest circuit alimentarà les preses de corrent, així com altres càrregues, com la 
pantalla tàctil i el frigorífic. 
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2.2.3. Circuit forn i cuina 

El circuit C3 és aquell que alimenta el forn i la cuina. 

S’habilitaran un total de 2 preses, amb una potència prevista per cada una 
d’elles de 5.400 W, tal com marca el REBT 2002. Els coeficients de simultaneïtat 
(Fs) i utilització (Fu) seran de 0,5 i 0,75 respectivament, i el tipus de presa serà 
de 25A 2p+T.  

2.2.4. Circuit de rentadora i rentavaixelles  

Fa referència al circuit C4, i es connecten la rentadora i el rentavaixelles per 
mitjà d’una presa de corrent de 16A 2p+T. La potència prevista per presa és de 
3.450 W amb uns coeficients de 0,66 i 0,75 respectivament.  

 2.2.5. Circuit de preses de corrent cuina i bany 

En el circuit C5 es connectaran totes les preses de corrent d’ús específic a la  
cuina i els banys de la vivenda.  

Es considera com a presa de corrent tota aquella que sigui independent d’altres, 
per tant, les preses de corrent que estiguin compreses per dues o més preses es 
contaran com un únic punt. 

La potència prevista per cada una d’elles és de 3.450 W, aplicant un coeficient  
de simultaneïtat (Fs) i utilització (Fu), de 0,4 i 0,5 respectivament. Les bases de 
les preses seran de 16A 2p+T, i aniran situades a una distància superior a 0,5 m 
de zones com les aixetes. En cap cas es superarà el nombre 6 de punts 
d’utilització o preses per circuit, tal com marca el REBT 2002. 

2.2.6. Circuit persianes 

Les següents indicacions fan referència al circuit que alimenta les persianes 
motoritzades de la vivenda, C7. 

La potència prevista en aquest circuit sorgeix de l’estimació del consum dels 
motors de les persianes després d’aplicar els coeficients de simultaneïtat (Fs) i 
utilització (Fu) del 0,2 i 0,25, respectivament. No es superarà en cap cas els 
3.450 W per punt d’utilització, com estableix el REBT 2002. 

El control de les persianes es realitza per mitjà del sistema domòtic, per tant, els 
conductors corresponents a les persianes aniran connectats a l’actuador Mixta de 
persianes corresponent, situat al quadre domòtic de la vivenda.  

2.2.7. Circuits climatització 

Les següents indicacions fan referència a tots els circuits de climatització de la 
vivenda, tant per la instal·lació de calefacció C8, com la de refrigeració C9.  

Per la previsió de potència del sistema de climatització, s’ha utilitzat l’estudi 
realitzat en el PFCI on es requeria una potència de 5.500 W per la refrigeració i 
5.750W per el sistema DE calefacció, potències dins els límits segons marca el 
REBT 2002. Els coeficients de simultaneïtat (Fs) i utilització (Fu) utilitzats són de 
0,7. Ambdós circuits estaran controlats domòticament per mitjà dels actuadors 
de calefacció, en el cas del C8 i els actuadorS de Fan Coil per el circuit C9. 
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2.2.8. Circuits piscina i reg 

Les següents indicacions fan referència als circuits que alimenten el sistema de 
reg i la piscina, C10.a i C10.b respectivament. 

Com que no es disposa de dades de les solucions escollides per l’usuari per 
aquestes instal·lacions, la previsió de potència s’ha estimat segons el consum 
estàndard d’aquests sistemes, aplicant uns factors de simultaneïtat (Fs) i 
utilització (Fu) de 0,6 en els dos casos. 

Per aquests circuits, s’han previst sortides als actuadors corresponents del 
sistema domòtic, de manera que es podrà realitzar una programació. 

2.2.9. Circuit domòtic 

Es tracta del circuit C11, i s’encarrega d’alimentar els elements domòtics del 
quadre, com fonts d’alimentació, actuadors i passarel·les. 

Es preveu per aquest circuit, una potència no superior a 2.300W, tal com 
estableix el REBT 2002, amb els coeficients de simultaneïtat (fs) i utilització (fu) 
de valor unitari. 

 

2.3. Escomesa 
L’escomesa és la part de la instal·lació de la xarxa de distribució que alimenta la 
Caixa General de Protecció. 

FECSA ENDESA determinarà el punt de connexió a la xarxa de distribució. 
L’emplaçament de la Caixa General de Protecció (CGP) es fixarà en comú acord 
entre el promotor i FECSA ENDESA, que tindrà lliure i permanent accés, i estarà 
situada al límit de la propietat. 

L’escomesa del present projecte serà soterrada i es realitzarà segons la Norma 
Tècnica Particular per Línies de Baixa Tensió (NTP-LSBT). L’escomesa s’efectua 
amb “entrada i sortida” de la línia de distribució i derivació a la Caixa General de 
Protecció. 

La potència contractada és de 31,17 kW, per tant la corrent que circularà per 
l’escomesa serà com a màxim de 45 A, aplicant un factor de potència unitari, tal 
com indica FECSA ENDESA. 

S’utilitzaran 4 conductors amb aïllament de polietilè reticulat XLPE enterrats, tres 
corresponents a les fases i un al neutre. Els conductors seran del tipus RV 
0.6/1Kv 4x1x150 Al, amb una corrent màxima admissible de 144 A, per una 
temperatura del terreny de 25˚C.  
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2.4. Instal·lació d’enllaç 
Es denomina instal·lació d’enllaç, aquella que uneix la Caixa General de Protecció 
amb la instal·lació interior o receptora de l’usuari. L’inici, per tant, serà al final de 
l’escomesa i el final, en els Dispositius de Comandament i Protecció.  

Aquestes instal·lacions es situaran i discorreran sempre per llocs d’ús comú i 
quedaran de propietat de l’usuari, que es responsabilitzarà de la seva 
conservació i manteniment.  

En el cas de la instal·lació elèctrica del projecte, al tractar-se d’un 
subministrament individual, es podrà simplificar la instal·lació al coincidir en el 
mateix emplaçament amb la Caixa General de Protecció i la situació de l’Equip de 
Mesura.  

En conseqüència, la vivenda del projecte disposarà de la topologia següent: 

1. Derivació Individual 

2. Fusible de seguretat 

3. Comptador 

4. Caixa per interruptor de control de potència  

5. Dispositius generals de comandament i protecció 

6. Instal·lació interior 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.Topologia de la instal·lació elèctrica; subministrament 
individual. 
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Com s’observa a la figura anterior, el fusible de seguretat (2), coincideix amb els 
fusibles de la CGP, per tant, la Caixa de Protecció i Mesura (CPM) reunirà en un 
sol element la CGP i l’Equip de mesura, no existint la Línia General d’Alimentació. 

Tant la CGP com el conjunt de mesura hauran d’estar situats en llocs de trànsit 
general, de fàcil i lliure accés i amb permanent accessibilitat al personal de 
FECSA ENDESA amb l’objectiu de facilitar les tasques de lectura, verificació i 
manteniment. Aquestes instal·lacions seran propietat del client, el qual es 
responsabilitzarà del seu manteniment.  

Per a subministraments individuals de potència superior a 15kW, FECSA ENDESA 
estableix un seguit de requisits a tenir en compte i que la instal·lació elèctrica del 
projecte complirà. 

L’escomesa subterrània, ja que s’efectua amb “entrada i sortida” de la línia de 
distribució i derivació a la CGP, requereix la Caixa de Seccionament (CS), 
concebuda amb aquesta finalitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Caixa de seccionament (CS). 

 

S’instal·larà la Caixa de seccionament i la Caixa de Protecció i Mesura que 
contendrà la CGP, en un nínxol a la paret que es tancarà sota porta metàl·lica de 
2mm de gruix, amb grau de protecció IK 10 segons UNE-EN 50102, i un pany 
normalitzat per FECSA ENDESA. La part inferior de la porta es trobarà a 70 cm 
del terra, i els dispositius de lectura dels equips de mesura estaran a una altura 
de 1,20 m de distància al terra. 

La Caixa de Protecció i Mesura haurà de complir les especificacions tècniques de 
FECSA ENDESA, aprovades per l’Administració Pública competent. La caixa 
escollida complirà les indicacions de les Normes UNE-EN 60.439-1, UNE-EN 
60.439-3, UNE 20.324 i UNE-EN 50.102. 
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La CGP a instal·lar serà CGP-9-160, és a dir, serà del tipus “Esquema 9” tal com 
recomana FECSA ENDESA per escomeses subterrànies i la corrent màxima dels 
fusibles serà de 160A.  Els fusibles utilitzats seran de 63 A gG. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Esquema CGP-9. 

 

Per a la connexió de la CGP amb el conjunt de mesura, es disposa d’una línia 
composta de cables unipolars protegits per tubs de PVC corrugat i reforçat. Els 
conductors seran unipolars del tipus RZ1-K (AS) 5x1x10mm2, tres per fase, un 
per el neutre i un altre de protecció. És un cable de tensió assignada 0,6/1kV 
amb conductor de coure classe 5, aïllament de polietilè reticulat i coberta de 
compost termoplàstic a base de poliofelina.  

El CM serà del tipus CM-TMF1, amb comptador multifunció trifàsic de mesura 
directe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Conjunt de mesura CM-TMF1 
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2.5. Derivació individual 
S’inicia a l’embarrat general i comprèn els fusibles, el conjunt de mesura i els 
dispositius generals de comandament i protecció. Estarà constituïda per 
conductors, tubs, canals protectors, canalitzacions elèctriques prefabricades, etc. 

En el cas de la vivenda del projecte, la derivació individual unirà la CPM amb els 
dispositius generals de comandament i protecció. 

Els conductors seran unipolars del tipus RZ1-K (AS) 5x1x10mm2, tres per fase, 
un per el neutre i un altre de protecció. És un cable de tensió assignada 0,6/1kV 
amb conductor de coure classe 5, aïllament de polietilè reticulat i coberta de 
compost termoplàstic a base de poliofelina.  

Els cables seran segons la norma UNE211-23-4/5 no propagadors d’incendi i amb 
emissions de fum i opacitat reduïda. 

La Derivació Individual discorrerà enterrada sota tub fins la vivenda. El diàmetre 
exterior del tub serà de 63 mm, i complirà amb les condicions establertes a la 
ITC-BT-21. 

La caiguda de tensió màxima admissible en aquest tram és de 1,5%. En la 
derivació individual del projecte s’obté una caiguda de tensió de 0,75% en els 17 
m de recorregut dels cables, per tant, es complirà amb la normativa. 

 

2.6. Dispositius generals de comandament i 

protecció 

Es situaran el més pròxim possible del punt d’entrada de la derivació individual, 
concretament al vestíbul de la vivenda.  

Es col·locarà una caixa per l’interruptor de control de potència immediatament 
abans dels altres dispositius, en un compartiment independent i precintable. 
Aquesta caixa es col·locarà en el mateix quadre on es col·loquin els dispositius 
generals de comandament i protecció. Aquest, estarà situat a una altura de 1,5m 
del terra, just a l’entrada de la vivenda. L’envolvent del quadre s’ajustarà a les 
normes UNE 20.451 i UNE-EN 60.439.3 amb grau de protecció mínim IP30 i 
IK07.  

El quadre elèctric està previst per una instal·lació d’electrificació elevada, dotat 
amb 39 mòduls per introducció dels dispositius de comandament i protecció. 
Cada dispositiu està format per dos mòduls, on cada mòdul és de 17,5 mm a 
excepció de la bobina de sobretensions permanents, que disposarà d’un únic 
mòdul. 
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En la selecció de les proteccions s’ha tingut en compte la selectivitat d’actuació. 
Tots els dispositius magnetotèrmics de la instal·lació disposaran d’un poder de 
tall de 6000 A. 

L’Interruptor de Control de Potència i els circuits de protecció s’executen segons 
el que estableix la ITC-BT-17, és a dir, de la manera següent: 

 

1. Interruptor de Control de Potència (ICP-M) tetrapolar (4p), d’intensitat 
nominal 45 A, amb un poder de tall de 6 kA i una protecció magnètica de 
cinc vegades la regulació tèrmica, actuant en un temps inferior a 0.02 
segons.  

Aquest dispositiu controlarà que la potència demandada per el consumidor 
no excedeixi de la contractada. 

 

2. Interruptor General Automàtic (IGA) tetrapolar (4p) d’intensitat 63 A.  

Aquest dispositiu és independent de l’interruptor pel control de potència i 
no pot ser substituït per aquest. 

 

3. Bobina de sobretensió permanent com a dispositiu de protecció contra 
sobretensions permanents.  

Dispositiu obligat per FECSA ENDESA segons les Normes Tècniques 
Particulars (NTP), per tal d’evitar el deteriorament del material. 

 

4. Interruptor Diferencial (ID) de 63 A tetrapolar (4p) amb una intensitat 
residual de 300 mA.  

Aquest dispositiu serà l’encarregat de protegir tots els circuits. 

L’ Interruptor Diferencial o Dispositiu de Corrents Residuals (DDR), és un 
dispositiu que provoca l’obertura automàtica del circuit quan la suma 
vectorial de les intensitats que travessen els pols, arriba a un valor 
predeterminat, sensibilitat diferencial. 

 

5. Interruptor diferencial (ID) de 40A tetrapolar amb intensitat residual de 
30mA, que protegirà els circuits C1-C5. 

 

6. Interruptor Automàtic de 10 A bipolar (2p), que protegirà el C1. 

 

7. Interruptor Automàtic de 16 A bipolar (2p), que protegirà el C2. 

 

8. Interruptor Automàtic de 25 A bipolar (2p), que protegirà el C3. 
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9. Interruptor Automàtic de 16 A bipolar (2p), que protegirà el C4.1. 

 

10. Interruptor Automàtic de 16 A bipolar (2p), que protegirà el C4.2 

 

11. Interruptor Automàtic de 16 A bipolar (2p), que protegirà el C5. 

 

12. Interruptor diferencial (ID) de 40A tetrapolar amb intensitat residual de 
30mA, que protegirà els circuits C5-C9. 

 

13. Interruptor Automàtic de 10 A bipolar (2p), que protegirà el C6. 

 

14. Interruptor Automàtic de 10 A bipolar (2p), que protegirà el C7. 

 

15. Interruptor Automàtic de 25 A bipolar (2p), que protegirà el C8. 

 

16.Interruptor Automàtic de 25 A bipolar (2p), que protegirà el C9. 

 

17.Interruptor diferencial (ID) de 40A tetrapolar amb intensitat residual de 
30mA, que protegirà els circuits C10-C11. 

 

18.Interruptor Automàtic de 10 A bipolar (2p), que protegirà el C10a. 

 

19.Interruptor Automàtic de 16 A bipolar (2p), que protegirà el C10b. 

 

20.Interruptor Automàtic de 10 A bipolar (2p), que protegirà el C11. 

 
 

2.7. Posada a terra 
La posada a terra de la instal·lació elèctrica de la vivenda s’estableix amb 
l’objectiu de limitar la tensió respecte a terra, que poden presentar les masses 
metàl·liques, assegurar l’actuació de les proteccions i eliminar i/o disminuir el 
risc que suposa una averia en els materials elèctrics utilitzats. 

La posada a terra és la unió elèctrica directe, sense fusibles ni protecció alguna, 
d’una del circuit elèctric o d’una part conductora que no pertany al mateix, per 
mitjà d’una presa de terra amb un elèctrode o grup d’elèctrodes enterrats. 
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Per la instal·lació de posada a terra del projecte s’utilitzarà un esquema TT, ja 
que la vivenda està alimentada directament de la xarxa de distribució pública de 
baixa tensió.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Esquema TT de la instal·lació de posada a terra 

 

La ITC-BT-26 aplicable a instal·lacions de vivendes, estableix el mètode a dur a 
terme. S’instal·larà en el fons de les franges de cimentació de la vivenda, un 
cable rígid de coure nu amb una secció de 35 mm2, formant un anell tancat que 
envolta els 75m de perímetre de la vivenda.  

Per la realització del càlcul de posada a terra es realitzarà d’acord amb allò 
establert a la ITC-BT-18, per la instal·lació d’un conductor enterrat 
horitzontalment. 

 

(1) 

 

On: 

R: resistència posta a terra (Ω) 

ρ: resistivitat terra pedregós cobert de gespa (Ω) 

L: longitud del conductor (m) 

Per comprovar que amb la resistència obtinguda no es supera la tensió màxima 
de contacte (Uc) de 50V, es realitza el següent càlcul: 

 

 

(2) 

 

=== 1075LRanell

5033,0 10.306,10 3<⋅−
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La tensió obtinguda no superarà la tensió màxima de contacte, per tant, no serà 
necessària la incorporació d’elèctrodes verticals a la instal·lació de posada a 
terra. A l’arqueta de connexió situada a l’entrada de la vivenda just abans dels 
dispositius de comandament i protecció, es realitzarà la connexió amb el 
conductor de protecció. 

La instal·lació de la vivenda estarà totalment assegurada respecte a riscos de 
contactes directes i indirectes, complint amb la normativa vigent.  

 

2.8. Cablejat 
Per la confecció de la instal·lació elèctrica de la vivenda, s’utilitzaran dos tipus de 
cablejat.  

Per circuits que alimenten l’interior de la vivenda, s’utilitzaran cables unipolars 
del tipus H07V-K, mentre que per circuits que alimenten el jardí i discorren 
enterrats, s’utilitzarà cables unipolars del tipus RV-K. 

El cable H07V-K, és un conductor de coure, de tensió nominal 450/750 V i 
aïllament de polivilino de clorur (PVC). La temperatura màxima en el conductor 
és de 70˚C en servei permanent i una tensió d’assaig de 2500 V en AC. 
Consisteix en un cable flexible, no propagador de flama, ni propagador d’incendi, 
amb una reduïda emissió d’halògens i resistent a l’absorció de l’aigua. 

El cable RV-K, és un conductor de coure, de tensió nominal 0,6/1kV i aïllament 
de polietilè reticulat (XLPE). La temperatura màxima en el conductor és de 90˚C 
en servei permanent i una tensió d’assaig de 3500 V en AC. Consisteix en un 
cable flexible, no propagador de flama, amb una reduïda emissió d’halògens, 
resistent a l’absorció de l’aigua i resistent als rajos ultraviolats i al fred. 

En tots els casos s’utilitzarà un conductor unipolar per fase, neutre i conductor de 
protecció. Per facilitar la identificació dels conductors, cadascun disposarà d’un 
color específic, sent el color blau per el neutre, el color verd-groc per el 
conductor de protecció, i els colors marró, negre o gris per identificar les 
diferents fases. 

L’elecció de la secció del cablejat s’ha realitzat en funció de l’intensitat del circuit, 
la caiguda de tensió, i el tipus de muntatge. Les intensitats màximes admissibles 
es regeixen per allò indicat a la norma UNE 20.460 i les ITC-BT-07 i ITC-BT-19. 

El cablejat a la vivenda es realitzarà amb conductors sota tub a través de fals 
sostre i empotrat a la paret. 

Els diàmetres mínims per els tubs protectors van en funció del nombre i la secció 
dels conductors que disposen i estan regulats per la ITC-BT-21.  

Els circuits C10.a i C10.b, s’instal·laran enterrats sota tub. El muntatge i el tipus 
de tub a utilitzar seguirà allò indicat a la ITC-BT-07, referent a línies 
subterrànies.  
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El traçat de les canalitzacions es farà seguint línies verticals i horitzontals o 
paral·leles a les arestes de les parets. Les canalitzacions estaran disposades de 
manera que facilitin la seva maniobra, inspecció i accés a les seves connexions i 
identificació dels seus diferents circuits i elements per a poder procedir en tot 
moment a reparacions, transformacions, etc. 

Les canalitzacions elèctriques no podran situar-se per sota d’altres canalitzacions 
com aigua, vapor, gas, etc; que puguin provocar condensacions. 

En cap cas es permetrà la unió de conductors mitjançant connexions i / o 
derivacions per simple retorciment o enrotllament entre si dels conductors, 
sinó que hauran de realitzar sempre, utilitzant borns de connexió muntats 
individualment o constituint blocs o regletes de connexió. Sempre hauran de 
realitzar-se a l’interior de caixes d’empalmament i/o derivació. Les caixes d’unió 
de conductors seran de material aïllant i no propagador de flama.  

 

2.9. Caigudes de tensió 
La circulació de corrent per els conductors origina una caiguda de tensió entre 
l’origen i el final de la canalització, aquest caiguda de tensió haurà de ser inferior 
als límits reglamentaris establerts. 

Les potències previstes per la instal·lació, generen una caiguda de tensió (c.d.t) 
en els circuits. Al tractar-se d’un subministrament individual i no disposar de 
Línia General d’Alimentació, es permet un caiguda de tensió de 1,5% en la 
Derivació Individual, i un 3% a la instal·lació interior.  

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 6. Caigudes de tensió permeses 

 

La caiguda de tensió serà combinable entre les dues i per tant, la màxima 
permesa serà de 4,5%. 

 

A continuació es mostra una taula resum amb les caigudes de tensió obtingudes 
juntament amb altres paràmetres de la instal·lació elèctrica: 
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Taula 3. Taula caigudes de tensió 

Circuit 

Potència 

(W) 

Intensitat 

(A) 

Longitud 

(m) 

Diàmetre tub 

(mm) 

Secció 

(mm2) 

Cdt 

(%) 

Cdt 

Permesa 

(%) 

Cdt 

Acumulada 

(%) 

Cdt 

màx. 

Acumulada 

(%) 

DI 31170 45 17 63 10 0,75 1,5 0,75 - 

C1 2.250 9,7 65 20 4 2,5 3 3,2 4,5 

 
C2 
 

3.450 15 50 20 4 2,9 3 3,6 4,5 

C3 4.050 17,6 15 20 2,5 1,64 3 2,4 4,5 

C4a 1.707 7,5 12 16 1,5 0,9 3 1,65 4,5 

C4b 1.707 7,5 15 16 1,5 1,15 3 1,9 4,5 

 
C5 
 

4.140 18 35 20 4 2,44 3 3,19 4,5 

C6 1.350 6 25 16 1,5 1,52 3 2,27 4,5 

C7 3.162,5 13,7 50 20 4 2,66 3 3,41 4,5 

C8 4.025 17,5 60 25 6 2,71 3 3,46 4,5 

C9 3.850 16,7 60 25 6 2,6 3 3,4 4,5 

C10.a 900 4 25 50 6 0,25 3 1,75 4,5 

C10.b 1.200 5,2 20 50 6 0,26 3 1,75 4,5 

C11 2300 10 10 16 1,5 1 3 1,75 4,5 
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CAPÍTOL 3: 

INSTAL·LACIÓ 

DOMÒTICA 

 

3.1. Una vivenda intel·ligent, la vivenda del futur 
 

És d’hora al matí, poc a poc va clarejant a l’habitació, l’aroma a cafè i una música 
distant suau desperta els teus sentits.. serà part del meu somni? No. La teva llar 
disposa del servei de majordom digital. Puja les persianes, encén els 
electrodomèstics, augmenta o disminueix la temperatura a l’hora desitjada…Tot 
des del confort del llit i només amb l’ajuda d’un comandament a distància. 

Ens aixequem. Avui tenim convidats a sopar, per tant, s’ha de preparar-lo, anar 
a comprar, posar el rentavaixelles, rentar la roba, regar les plantes…et poses en 
marxa. Primer et disposes a preparar el menjar al forn, poses la rentadora i 
comences a netejar la casa, mentrestant, la casa prioritza l’orde de posada en 
marxa dels electrodomèstics per aconseguir el màxim estalvi energètic possible.  
Així doncs, amb la casa neta, surts a fer les compres d’última hora. Durant el 
camí es posa a ploure, la casa doncs, baixa les persianes al detectar la pluja 
perquè aquesta no embruti els vidres i també s’anul·la la funció reg, ja que avui 
no és necessari. A més a més, tu, mitjançant un SMS has pogut apagar el forn.  

Abans que arribin els convidats, actives l’escenari “sopar” i a l’instant, es posa la 
temperatura de confort a la sala, la llum disminueix fins aconseguir el nivell 
desitjat i es pugen les persianes de la sala per poder lluir de jardí, on anirem a 
prendre l’última copa, amb la tranquil·litat de saber que, els aspersors, en cas 
disparar-se, esperaran a que no hi hagi ningú a qui mullar. 
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Un cop arribada mitja nit, te’n vas a dormir ja tranquil, havent tancat la llum de 
l’habitació i automàticament s’activa la temperatura de nit i la casa es posa en 
mode seguretat. Escoltes un soroll des del jardí i prems el botó de pànic, de cop 
s’encenen totes les llums exteriors i s’aixequen les persianes. Des de fora saben 
que han estat detectats, tot i que en aquest cas, només ha estat un gat. 

Feia uns mesos, quan era hivern, les persianes es pujaven per tal de guanyar la 
major quantitat de llum i calor solar.  En canvi, ara que s’acosta l’estiu, el sol va 
baixant progressivament. Automàticament, el tendal es va estenent, evitant així, 
un increment en la radiació, un estalvi d’aportacions frigorífiques i evitant els 
incòmodes reflexes. Passejant per la casa, mires els polsadors de la llum i inclús 
els veus antiquats. Ara, la casa t’il·lumina quan ho necessites, tant en els llocs de 
pas com en les habitacions que vulguis. 

Arriba el moment de fer les maletes i anar-se’n de vacances. Com sempre, al 
sortir de casa, prems el botó d’apagat general, d’aquesta manera, tens la 
tranquil·litat de saber que totes les llums de la casa s’han apagat, les persianes 
s’han baixat i la temperatura de la casa passa de confort a manteniment. 
Aquesta temperatura és la que millor aguanta la inèrcia de la vivenda, gastant 
molt poc i arribant a la de confort en molt poc temps. Tanmateix, s’activa la 
simulació de presència, és a dir, la casa funciona com si algú hi fos a dins, per 
tant, llums, electrodomèstics, persianes, etc. s’activen i es desactiven, i així ens 
assegurem que els possibles lladres pensin que no hem marxat.  

Això és luxe, comoditat i llibertat. Estàs a l’altre banda del món, veus un 
cibercafè, et connectes a la casa, li fas una ullada, veus que no hi ha incidències. 
L’aigua, el gas, la llum, ningú ha entrat…de fet, tot això ja ho sabies perquè sinó, 
haguessis rebut al mòbil un missatge d’alarma. Gaudeix de les vacances perquè 
ara, la casa treballa.  
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3.2. Introducció 
En aquest apartat s’expliquen els diferents camps a destacar en la instal·lació del 
sistema d’automatització, gestió tècnica de la energia i seguretat a la vivenda, 
també conegut com a sistema domòtic. 

La domòtica és un concepte que integra diferents tecnologies a la llar, mitjançant 
l’ús simultani de l’electricitat, l’electrònica, l’informàtica i les telecomunicacions. 
L’objectiu del sistema és millorar la seguretat, el confort, les comunicacions i 
l’estalvi energètic a la vivenda de l’usuari. 

En un edifici intel·ligent hi ha una gran quantitat de possibles funcionalitats a 
gestionar.  La classificació més habitual és agrupa-les segons el tipus de servei 
que ofereixen: 

 Gestió de l’energia. S’encarrega de gestionar el consum de energia 
mitjançant temporitzadors, rellotges programables, termòstats, etc. 
Algunes de les possibles funcions d’aquest camp són la programació i 
zonificació de la climatització, el control d’il·luminació amb encesa i 
apagada de llums depenent del grau de lluminositat i detecció de 
presència. 

 

 Gestió del Confort. Proporciona una sèrie de comoditats, com el control 
automàtic dels serveis de calefacció, aigua calenta, refrigeració, 
il·luminació i gestió d’elements com accessos, persianes finestres i control 
del reg.  

 

 Gestió de la Seguretat. La gestió del control d’accés, la detecció 
d’intrusisme, la vídeo vigilància, la tele-assistència per a persones grans, 
la detecció d’alarmes tècniques, són algunes de les possibles funcions 
d’aquest camp de la domòtica. 

 

 Gestió de les Comunicacions. s’encarrega de captar, transportar, 
emmagatzemar, processar i difondre dades o informació. Un exemple és el 
control remot de la instal·lació per línia telefònica, Internet o inclús per 
missatge SMS. 
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3.3. Estat de l’art 
L’objectiu d’aquest apartat és fer una pinzellada introductòria dins el mercat 
domòtic actual, és a dir,  veure els diferents sistemes domòtics existent, els seus 
respectius avantatges i inconvenients, per tal de tenir-los en compte a la hora de 
fer l’elecció del sistema/protocol a instal·lar a la vivenda del projecte. 

Aquest apartat, és una continuació de la visió de mercat realitzada durant el PFC 
I, on es comparen a grans trets, diferents sistemes domòtics des d’una vessant 
inicial en el tema. 

L’objectiu principal d’aquest breu estudi, és analitzar la oferta actual, tenint 
present que estem parlant d’un mercat en expansió, on any rere any, la oferta i 
la demanda creixen conjuntament.  

És important diferenciar, dins la oferta domòtica actual, entre sistemes 
propietaris i sistemes estàndard. 

Sistemes Propietaris 

Un exemple de sistema propietari és el “Simantica” de Siemens, el sistema 
SIMON VIT@ o el sistema “Zelio Hogar” de Schneider Electric. Aquest sistemes 
es caracteritzen perquè és la pròpia marca qui en realitza el disseny i la 
fabricació, oferint compatibilitat amb dispositius de la pròpia casa i que disposen, 
en la majoria dels casos, un control domòtic centralitzat. 

Un dels grans inconvenients d’aquests sistemes és la incompatibilitat dels 
dispositius electrònics entre diferents fabricants i la dificultat d’adaptació, 
expansió i innovació del sistema ja que depèn directament del fabricant 
propietari. 

Una de les conclusions a les que es va arribar al PFC I, va ser fer el disseny de la 
instal·lació domòtica amb el sistema “Zelio Hogar”. Un dels motius va ser que no 
es tractava d’un sistema desconegut, ja que es va manipular el software “Zelio 
Soft” durant les pràctiques realitzades a l’assignatura “Domòtica i Gestió de 
l’Energia”. La idea desenvolupada en el PFC I, partia d’utilitzar un autòmat 
preprogramat capaç d’oferir les funcionalitats més habituals dins del camp 
domèstic. Un dels avantatges que ofereix aquest mètode és l’eliminació de la 
complexitat existent durant la posada en marxa de la instal·lació.  

Mitjançant “Zelio Hogar”, no és necessària cap tipus de programació i la tasca 
principal es basa en l’adequació del sistema a la vivenda i la connexió 
(Plug&Play), dels diferents elements.  
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Figura 7. Topologia de la instal·lació “Zelio Hogar”: autòmat preprogramat, sensors i 
actuadors 

 

Com a sistema domòtic pot arribar a complir les necessitats bàsiques d’una 
vivenda, però es tracta d’una domòtica bàsica, poc flexible que utilitza un 
sistema tancat que no permet un projecte domòtic ambiciós. Com a opinió 
personal: 

“Tot bon sistema domòtic és aquell que s’adapta a les necessitats de la vivenda i 
no pas, la vivenda la que s’adapta al projecte domòtic”.   

Domòtica RF 

Es pot contemplar la possibilitat de realitzar la instal·lació per mitjà de dispositius 
RF. Un sistema d’automatització de vivendes basat en tecnologia de 
radiofreqüència (protocol Z-Wave) per la comunicació dels diferents dispositius.  

Aquest sistema està destinat principalment per la rehabilitació de vivendes, 
perquè permet actualitzar la vivenda amb funcions domòtiques, amb les mínimes 
modificacions en cablejat i obra. És un sistema amb un alt cost econòmic, però 
per vivendes ja construïdes és el mètode més rentable.  

Sistemes Estandaritzats 

Després de parlar amb experts sobre el tema i d’un anàlisi global amb visió de 
futur, s’arriba a la conclusió que la innovació en els sistemes domòtics  passa per 
els protocols estandaritzats. 

L’avantatge principal dels protocols estandaritzats és que permeten el flux 
d’informació entre equips que utilitzen el mateix llenguatge. 

Un exemple d’aquest sistema és el protocol Dali, especialitzat únicament en el 
control de la il·luminació, ofereix una bona oferta a nivell de cost, potència i 
versatilitat del sistema en aquest camp, ja que en tot moment es pot conèixer 
l’estat de la làmpada i el de la reactància. És molt adequat per instal·lacions amb 
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Cal destacar la davallada de gairebé el 4% que han sofert els sistemes 
propietaris des de el 2008. Pel que la resta de protocols estàndards, la majoria 
d’ells tenen tendència a la baixa excepte KNX, i confirmen que “KNX” s’està 
convertint en una tendència i inclús en un hàbit de mercat, sobretot a nivell 
europeu. 

3.4. Per què KNX? 
Un cop vist la oferta domòtica del mercat actual, en aquest apartat s’argumenten 
els motius pels quals s’ha escollit KNX per realitzar la instal·lació domòtica de la 
vivenda del projecte. 

KNX EIB és un sistema domòtic que es va desenvolupar sota el recolzament de la 
Unió Europea, amb l’objectiu de disminuir el nombre d’importacions de productes 
provinents dels mercats japonesos i nord-americans, on aquest tipus de 
tecnologia estava més desenvolupat. Les sigles EIB representen la tecnologia 
d’instal·lacions de edificis més innovadora (sistema bus), promoguda des de 
1990 per el grup de fabricants que engloben el EIBA (Associació EIB), amb seu a 
Brussel·les. EIBA està involucrada en la emissió de les marques registrades 
relacionades amb el sistema, els estàndards de comprovació i qualitat dels 
productes, les activitats de màrqueting i estandarització. KNX EIB també és 
distribuït sota varies denominacions diferents, per exemple: KONNEX, Instabus, 
ABB I-Bus o Tebis. 

A continuació s’argumenten els avantatges globals d’utilitzar la tecnologia KNX 
en una vivenda: 

3.4.1. Una Norma de garantia de futur 

La Norma Europea Harmonitzada EN-50090 per a “Sistemes electrònics en 
edificis y vivendes” es basa en solucions de tecnologia KNX EIB. 

KNX és la única tecnologia europea que garanteix la compatibilitat entre 
dispositius de diferents fabricants. Assegura que el conjunt del sistema i les 
seves parts es mantindran vives, actualitzables i ampliables en el futur, sense 
estar lligats a un únic proveïdor. 

Per això, més de 200 fabricants de material elèctric formen part de l’associació 
EIBA, amb l’objectiu de garantir la compatibilitat i l’evolució permanent dels seus 
productes i del sistema. 
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3.4.3. Flexibilitat i escalabilitat 

La reprogramació de funcions fa possible l’adaptació funcional i sense obres, de 
la instal·lació a les modificacions arquitectòniques i decoratives. 

Per tant, l’ampliació amb components nous i amb noves prestacions es poden 
realitzar escalonadament, sempre i quan s’hagi previst la preinstal·lació de 
canalitzacions i del cablejat durant la fase de construcció. 

3.4.4. Capacitat d’integració 

Permet la integració dels diversos sistemes que es poden instal·lar en una 
vivenda o edifici (il·luminació, climatització, persianes, seguretat...), fins i tot per 
aquells per els quals no hi ha elements dedicats. Per aquests casos, es disposa 
de mòduls amb entrades/sortides digitals i analògiques, de manera que es pot 
commutar un punt de llum, com donar tensió a un motor, o obrir/tancar una 
vàlvula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Integració dels diferents sistemes KNX 

 

3.4.5. Bus KNX 

Dissenyat amb un sistema de transmissió de senyals al que no li afecten les 
interferències exteriors, utilitza fonts d’alimentació protegides contra curtcircuits 
i sobrecàrregues amb reconnexió automàtica. 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Cable de Bus KNX 
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3.4.6. Seguretat 

Gràcies a l’ús del sistema KNX, que funciona a 24V i que es considera com a 
MBTS (Molt Baixa Tensió de Seguretat) segons el REBT 2002, s’augmenta la 
seguretat contra riscos per contactes indirectes i es redueix considerablement el 
cablejat de potència, que en moltes ocasions és motiu d’incendi. 

3.4.7. Estimació d’estalvis energètics 

A més del confort, una altra de les avantatges reals en tota instal·lació és 
l’estalvi energètic al llarg de la vida d’aquesta, sempre i quan, hagi estat 
projectada per aquesta fi i utilitzant els avantatges que aporten certs 
components seleccionats. 

Lògicament aquest efecte serà més notori en un edifici terciari, encara que en 
cap cas s’ha de considerar menyspreable per una vivenda particular.  

Es descriuen a continuació a mode il·lustratiu, alguns dels beneficis generals a 
obtenir suposant l’ús freqüent i implementació de funcions tals com: 

 

 Llum constant: consisteix en la regulació de la il·luminació en funció de 
l’entrada de llum natural, a través de l’ús de sensors de lluminositat. En 
horari diürn s’aconsegueixen estalvis del 70%. 

 Presència: els sensors de presència de zones de pas mantindran la 
il·luminació només quan aquesta sigui necessària. Depenent del trànsit de 
persones es poden arribar a obtenir uns estalvis del 80% en sales de 
treball i un 10% en accessos principals. 

 Mitja llum: consisteix en programar tots els polsadors que controlen 
circuits que no dependran de sensors de presència ni de lluminositat, 
perquè quan es realitzi una encesa, aquest sigui tan sols del 30%. Si es 
precisa més il·luminació, es realitzi una regulació manual. D’aquesta 
manera s’obliga a l’usuari a fer una regulació quan la precisi, sent més 
còmode simplement mantenir el 30% si no precisa més. L’estalvi calculat 
és del 25%.  

 

En general, es pot dir que només per circuits d’il·luminació es calcula un estalvi 
general d’entre el 40% i el 60% en la situació més desfavorable d’ús.  

Addicionalment a lo comentat anteriorment, la regulació general de la 
climatització permet estalvis energètics estimats en més del 60% respecta a una 
instal·lació tradicional.  

Es contempla que el diferencial de costos per aquest tipus d’instal·lacions 
respecte a una altra totalment tradicional encara que sigui important, es pot 
considerar com una inversió a mig – llarg termini i a més, es realitza un ús més 
eficient de la energia que consumim, contribuint així a la protecció del medi 
ambient. 
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Figura 14. Comparatiu de costos en les diferents fases de la construcció entre un 
sistema convencional i KNX 

 

3.5. Característiques del sistema KNX 
Com ja s’ha comentat a l’apartat anterior existeixen molts productes i sistemes 
domòtics en el mercat i cada un té característiques diferents. Una primera 
classificació els separa entre centralitzats i distribuïts. Segons els requisits de la 
instal·lació, per motius de sostenibilitat i possibilitat que el sistema pugui créixer, 
s’ha escollit un sistema distribuït. 

Per tal de fer un bon disseny de la instal·lació domòtica, en aquest apartat es fa 
un desglossament de les diferents característiques pròpies d’un sistema KNX; 
mitjà de transmissió, topologia, components, direccionament, format de 
transmissió, programació. 

3.5.1. Mitjà de transmissió 

Resulta possible implementar el sistema EIB a una xarxa de 230V ja existent, per 
mitja de la transmissió Powerline, EIB PL, o per mitjà de transmissió per 
radiofreqüència, amb una passarel·la EIB/RF.  

L’habitatge del present projecte tracta d’una vivenda de nova construcció, per 
tant, el més adequat és el par trenat (TP, “Twisted Pair”), que s’expendrà en 
paral·lel al cablejat de la instal·lació elèctrica de 230V. Això implica una reducció 
considerable (fins a un 60%) de la quantitat total de cable instal·lat, un 
increment del nombre de funcions possibles del sistema i una millora en la 
claredat i simplificació de la instal·lació. 
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En el par trenat, la transmissió es realitza per mitjà de dos fils que recorren tota 
la instal·lació i ofereixen una gran seguretat de transmissió. En el sistema EIB, 
les dades s’envien com una senyal alterna superposada sobre una tensió 
d’alimentació continua de 24V, per el que a la hora de separar dades de 
l’alimentació els dispositius han de tenir un sistema per desacoblar les dues 
senyals. Per tant, la funció d’aquest bus és doble: subministrar l'alimentació als 
components del sistema, i la transmissió de dades per la comunicació entre els 
components. 

El cable utilitzat per la línia de bus serà el YCYM 2x2x0,8mm, que disposa de 
quatre fils: vermell(+) i negre (-) per la transmissió de ordres i alimentació de 
tensió als components, i un altre parell de conductors (groc, blanc) per 
aplicacions addicionals.  

Les línies de bus es distribuiran a través de la instal·lació segons la divisió en 
zones i línies planejades per a la instal·lació. Es respectaran en tot moment les 
regles de topologia de cada línea i es procurarà no carregar les línies amb el 
nombre màxim de dispositius permesos, així podrem deixar un percentatge de 
reserva per possibles ampliacions futures si fossin necessàries. 

Alguns dispositius de la instal·lació domòtica s’alimentaran directament de la 
línea de bus, aquests són normalment els sensors, la resta de components es 
connectaran a més a la línia de força que correspongui amb el seu circuit. 

3.5.2. Topologia 

L’estructura topològica del sistema comprèn zones o àrees, i línies. La línia és la 
unitat mínima i pot comprendre fins a 64 components dins ella mateixa.  

Els acopladors de línea (AL) connecten una línia amb una altra. Una zona o àrea 
comprèn una màxim de 15 línies i una línia principal. Cada línea, tant la principal 
com les secundàries han de tenir la seva pròpia font d’alimentació. Són possibles 
un màxim de 15 àrees i es connecten amb altres àrees, per mitja de acopladors 
d’àrea (AA).  

En el cas que s’utilitzessin totes les línies i àrees es podrien connectar fins a 
14.400 dispositius comptant amb les font d’alimentació i els acopladors. El 
sistema KNX és ampliable a 256 dispositius per línia gràcies a  repetidors 
específics, tot i aquesta alternativa no es posa sovint en pràctica, ja que la 
capacitat del sistema és molt gran sense l’ús de repetidors. És a dir, la capacitat 
màxima del sistema podria arribar fins a 57.600 dispositius en un mateix bus, 
amb una longitud màxima de 1.000m, amb 700m de distància màxima entre dos 
dispositius i 300m si es tracta de la distància entre una font d’alimentació i un 
dispositiu.   

3.5.3. Direccionament 

Els diferents elements existents en una instal·lació EIB queden perfectament 
identificats gràcies al sistema de direccionament. Existeixen dos tipus de 
direccions: direccions físiques i direccions de grup. 
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Direccions físiques 

Les direccions físiques identifiquen cada dispositiu amb la seva localització en la 
topologia global del sistema (Àrea – Línia - Dispositiu). La direcció física consta 
de tres camps: 

 Àrea (4 bits). Encarregat de identificar una de les 15 àrees. A=0 es 
reserva a la direcció de la línea d’àrees del sistema. 

 Línea (4 bits). Encarregat de identificar una de les 15 línies dins de cada 
àrea. L=0 es reserva per identificar a la línia principal dins de l’àrea. 

 Dispositiu (8 bits). Encarregat de identificar cada un dels possibles 
dispositius dins de una línea. D=0 es reserva per denominar l’acoplador de 
línea. 

A la línea d’àrees es connecten fins a 15 acopladors d’àrea (AA), les direccions 
dels quals aniran des de 1.0.0 fins 15.0.0. Aquesta línea pot tenir connectat 
dispositius normal associats a la direcció 0.0 >0. 

Cada àrea té una línea principal, amb la seva font d’alimentació, a la que es 
connecten els acopladors de línia (AL), amb direccions 1.1.0 a 15.0.0, i cada 
línea secundària connectada a un acoplador de línea on poden connectar-se fins 
a 64 dispositius. 

Per a la interconnexió de diferents línies i diferents àrees s’utilitza la unitat 
d’acoplament. Aquest element és el mateix per els diferents tipus de connexió, i 
depenent de la direcció física que se li assigni actuarà com acoplador de línea, 
acoplador d’àrea, o inclús repetidor dins d’una mateixa línea (en cas de voler 
augmentar la capacitat d’una línia). En el cas de l’acoplador de línea o d’àrea, 
actua com a encaminador (router), i manté una taula interna de direccions de les 
subxarxes per aïllar el trànsit entre elles. 

Direccions de grup 

Les direccions de grup s’utilitzen per definir funcions específiques del sistema, i 
són les que determinen les associacions de dispositius en funcionament i la 
comunicació entre els objectes d’aplicació. 

Les direccions de grup assignen la correspondència entre elements d’entrada al 
sistema (sensors) i elements de sortida (actuadors). 

Es poden utilitzar dos tipus de direccionament de grup: de dos o tres nivells, 
depenent de les necessitats en la jerarquització de les funcions del sistema.  

Habitualment el camp de grup principal s’utilitza per englobar grups de funcions 
(alarmes tècniques, il·luminació, control de persianes, etc.): Es poden utilitzar 
valors de 1 a 13, els valors 14 i 15 no poden utilitzar-se, ja que no són filtrats 
per els acopladors i podrien afectar la dinàmica de funcionament de tot el 
sistema. En tots els camps la direcció 0 està reservada per funcions del sistema. 

En la configuració d’una instal·lació EIB, l’assignació de direccions de grup és 
bàsica per assegurar el seu correcte funcionament. Les direccions de grup que 
associen sensors amb actuadors, es poden assignar a qualsevol dispositiu en 
qualsevol línea (són independents de les direccions físiques). 
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Figura 15. Topologia i direccionament físic d’una instal·lació KNX 

3.5.4. Format de les transmissions 

Mètode d’accés al medi 

El mètode d’accés al medi utilitzat en el sistema EIB és de tipus CSMA/CA1. La 
codificació es realitza de mode que l’estat lògic “O” és dominant (flux de corrent) 
sobre el “1”, que es denomina recessiu (no passa corrent). El mecanisme de 
resolució de col·lisions és el següent: 

 El dispositiu comprova el bus, i si està lliure comença la transmissió. 

 Durant l’enviament, cada dispositiu escolta les dades presents en el bus, 
comparant-los en tot moment amb els que ha transmès. 

 Si no es produeixen col·lisions, l’enviament es completa sense 
contratemps. 

 Si, per el contrari, es produeix una col·lisió amb les dades enviades per un 
altre equip, l’arbitratge es resol per prioritat dels bits dominants sobre els 
recessius. 

Per tant, tindran prioritat aquelles trames que presentin un major nombre de 
ceros en el seu inici. 
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Figura 16. Resolució de col·lisions CSMA/CA 

 

Format de trames 

L’enviament de un missatge o trama en un sistema EIB es realitza quan es 
produeix un esdeveniment, per exemple, la activació d’un polsador o la detecció 
de presència. El dispositiu emissor (sensor) comprova la disponibilitat del bus 
durant un temps t1 i envia el telegrama. 

Si no hi ha col·lisions, a la finalització de la transmissió espera un interval de 
temps t2 la recepció del reconeixement (Ack). Si la recepció és incorrecta, la 
transmissió es reintenta fins a tres vegades. 

 

 

 

 

 

Figura 17. Seqüència d’enviament davant d’un esdeveniment 

 

Les trames es transmeten en mode asíncron, a una velocitat de 9600 bits/s, on 
cada caràcter o byte consta de 1 bit d’inici, 8 bits de dades, 1 bit de par, 1 bit de 
parada i una pausa de 2 bits fins la següent transmissió. D’aquesta manera la 
transmissió d’un byte suposa un temps de 1,35ms, i la de un telegrama complet 
entre 20 i 40ms. 

El telegrama que es transmet per bus, i que conté la informació específica sobre 
l’esdeveniment que s’ha produït, té set camps, sis de control per aconseguir una 
transmissió fiable i un camp de dades útils amb el comandament a executar. 

3.5.5. Programació de la instal·lació 

La programació del sistema domòtic suposa l’etapa final de la realització d’un 
projecte amb KNX EIB. Es realitza habitualment connectant un ordenador al bus 
mitjançant un passarel·la (EIB-RS232 o EIB-USB) però també es pot realitzar la 
posada en marxa per mitjà de pantalla tàctil o el servidor d’Internet (Web 
Server). En aquesta fase es realitza la programació de les direccions físiques dels 
dispositius, càrrega dels programes d’aplicació en els components, i programació 
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de les direccions de grup. Així mateix, es programen les taules de filtres en els 
acopladors de línia i àrea si aquests estiguessin presents.  

Per la programació del sistema KNX el software utilitzat és el ETS, Engineering 
Tool Software. És una eina estàndard KNX de software per dissenyar i configurar 
el sistema. El programa et permet descarregar les bases de dades dels fabricants 
a través de les seves pàgines web i importar-les al software ETS per procedir a la 
programació.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Software ETS, Engineering Tool Software 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. ETS, software de programació de la instal·lació KNX; es defineixen les 
direccions físiques, direccions de grup i objectes de commutació 
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3.6. Solucions KNX 
Abans de definir les funcions de la instal·lació domòtica a la vivenda del projecte, 
en aquest apartat es realitza un desglossament de les solucions que ofereix 
aquest sistema descentralitzat.   

3.6.1. Solucions d’il·luminació 

El control i regulació de la il·luminació es contempla en el CTE, en l’exigència 
HE3: Eficiència energètica a les instal·lacions d’il·luminació. 

Exigeix en detall: 

 La detecció de moviment o sistema de temporització en les zones d’ús 
esporàdic.  

 Sistemes d’aprofitament de la llum natural, que regulen el nivell 
d’il·luminació en funció de l’aportament de llum natural. 

Per tal compliment, el sistema KNX ofereix tot un ventall de solucions per obtenir 
un nivell elevat d’eficiència energètica: 

Il·luminació ON/OFF 

Un equip KNX, permet actuar en la totalitat de les línees de llums i des de 
qualsevol punt de la casa ja sigui de forma individual o per grups. Cada polsador 
es pot programar amb la funció a realitzar. 

A part de les funcions bàsiques d’encesa i apagada de il·luminació en cada 
dependència. Es podrà programar també que una tecla en qualsevol altra 
estança apagui totes les llum de la casa; l’anomena’t apagat centralitzat. 

També es podrà fer que tecles diferents de una sala encenguin grups diferents de 
llums.  

En definitiva, quan totes les llum i tots els polsadors de la vivenda estan 
connectats a la xarxa domòtica, la configuració de la seva funció, dels polsadors 
és a gust de l’usuari. També cal afegir que la configuració elegida inicialment es 
podrà variar a posteriori, si així es desitja, mitjançant una reprogramació.  

En definitiva, quan totes les llum i tots els polsadors estan connectats a la xarxa 
domòtica, la configuració de les accions dels sensors, és a criteri de  l’usuari. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Exemple il·lustratiu de la possible reprogramació dels polsadors 
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Regulació de la il·luminació 

Els sistemes actuals de regulació de il·luminació permeten regular diferents tipus 
de càrregues. Amb la regulació de il·luminació es permet estalviar energia, i en 
funció del tipus de càrrega, allargar la vida útil de les làmpades.  

Existeixen diferents dispositius per regular la il·luminació: 

 Regulació per tall de fase 

Aquests dispositius actuen directament sobre la fase de la làmpada, tallant-la 
en fase ascendent o descendent. Compatible amb aquest tipus de reguladors, 
anomenats Reguladors Universals, són les làmpades incandescents, làmpades 
halògenes de 230 V, o làmpades halògenes de 12 Volts amb transformadors 
electrònics o electromagnètics.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Regulació per tall de fase 

 

Els reguladors per tall de fase disposen de dos tipus de control. Control per 
ordres directes de valor de 0 a 100% o ordres de regulació relatives, és a dir, 
augmentar o disminuir lluminositat. A més, disposen de realimentació d’estat 
per informar al bus dels canvis tant en els objectes de commutació com de 
valor. 

 Regulació 0-10 

Aquests dispositius utilitzen senyals analògiques compatibles 0-10 volts. 
Permeten regular qualsevol làmpada amb reactància compatible 0-10. 

Aquests reguladors disposen d’un relé que dóna o talla la potència a la 
reactància, i a més un parell de cables de control en els que es força un valor 
de tensió determinat, i en base al qual es regularà la làmpada. Es pot 
connectar més d’una reactància a una mateixa línea de control, però totes les 
reactàncies connectades a la mateixa línea de control es regularan al mateix 
nivell, sense possibilitat de separar circuits. El límit de reactàncies a 
connectar varia en funció del consum a través del control, o bé per la 
potència màxima que suporta el relé del regulador. 

 DALI 

Digital Adressable Lighting Interface és un protocol digital de comunicació 
àmpliament utilitzat en reactàncies tant per fluorescència, com per 
il·luminació LED. En un línia DALI poden connectar-se fins 64 reactàncies que 
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poden ser controlades de manera independent. A més, introdueix la 
realimentació d’estat de la làmpada, per el que es pot conèixer en tot 
moment l’estat de la làmpada i la reactància. Per instal·lacions amb gran 
quantitat de làmpades que requereixen ser regulades, és la opció més 
versàtil, potent i econòmica de controlar aquesta instal·lació.  

El protocol DALI permet agrupar les 64 reactàncies en 16 grups, que es 
poden controlar exactament de la mateixa manera que es controlen els 
reguladors universals. Utilitzant DALI s’aconsegueix minimitzar el cost d’una 
instal·lació, en comparació amb la regulació per tall de fase i 0-10, 
proporcionalment al nombre de lluminàries a regular.  

 Control d’il·luminació en funció de la ocupació real 

Per l’ajustament de l’encesa en funció de la ocupació real de la zona són 
necessaris dos elements clau, un element sensor, com un detector de 
moviment, i un element actuador, com un actuador binari. Amb aquesta 
solució no només es compleix amb el CTE, sinó que s’aconsegueix un estalvi 
base d’un 20% sobre la potència que es controla.  

El funcionament d’aquesta solució és la següent: 

1) El detector de moviment envia la ordre d’encendre la càrrega a l’inici 
d’un moviment sempre i quan la lluminositat natural estigui per sota de 
valor que se li hagi configurat.  

2) Un cop finalitza el moviment, comença la temporització d’apagada.  
3) Sempre i quan no hi hagi cap altra moviment, s’apaga la càrrega. 

 
 Control de la il·luminació i aprofitament de la llum natural 

Els elements necessaris per aquesta aplicació són, com en el cas anterior, un 
sensor i un actuador. Per aquesta solució, és molt recomanable disposar 
d’una il·luminació regulada, ja que actuar d’una manera contínua sobre el 
nivell total d’il·luminació no és viable només a base d’enceses i apagades. El 
sensor ha de ser un dispositiu capaç de mesurar la lluminositat total en el 
punt d’aplicació. En base a aquesta lluminositat i un nivell de lluminositat de 
consigna s’actua sobre la càrrega per adequar la il·luminació i aconseguir els 
valors desitjats. 

El funcionament és el següent: 

1) El detector de presència amb lluminositat constant avalua 
constantment el nivell de lluminositat a la superfície que es troba a la 
seva perpendicular. 

2) Si el nivell està per sobre del valor desitjat, el sensor envia la ordre de 
disminuir el nivell de lluminositat al regulador. 

3) Si el nivell mesurat està per sota, el sensor envia la ordre d’augmentar 
aquest nivell. 

4) Si el sensor no detecta presència a la estança, al cap d’un temps 
configurat, s’apaga completament tota la il·luminació. 

5) Si el valor de lluminositat natural és suficient per aconseguir el nivell de 
consigna, s’apaga completament tota la il·luminació. 
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Figura 22. Diagrama de funcionament d’una Regulació constant de la il·luminació amb 
detecció de Presència 

 

3.6.2. Solucions de climatització 

La climatització o HVAC (Heating, Ventilation & Air Conditioning), és un dels 
punts clau en la implementació d’una instal·lació KNX. De resoldre bé aquest 
punt depèn en gran mesura l’èxit del sistema, tant quan es parla de confort com 
d’eficiència energètica en una instal·lació. 

Utilitzant KNX es pot aconseguir generar les condicions ambientals necessàries 
per garantir la comoditat dels usuaris en tot moment. Això s’aconsegueix 
modificant els valors de temperatura, humitat, CO2, velocitat de l’aire i altres. 

Sistemes de climatització 

Els sistemes de climatització actuals són capaços de modificar totes aquestes 
variables en funció del sistema de climatització que s’hagi instal·lat: 

 Fan Coil 

Sistema de climatització de estances per aire. Aquest sistema fa passar l’aire 
a través d’un radiador per el qual circula aigua freda o calenta. A més 
proporciona els filtres necessaris per acondicionar l’aire. És un mètode molt 
utilitzat en grans edificis que disposen de maquinaria per poder acondicionar 
l’aigua necessària per el sistema. Amb KNX pot controlar-se directament la 
unitat terminal de fan coil atacant les entrades físiques per ventilar i controlar 
les electrovàlvules. 

 Terra radiant, radiadors d’aigua 

En general, qualsevol sistema per aigua. Amb KNX es poden controlar 
diferents tipus de electrovàlvules i accionaments, de manera que es pot 
controlar un sistema, zonificat o no, d’aigua calenta o freda. 

 Vàlvules EMO 
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Aquests accionament s’acoblen directament en les vàlvules de 3 vies dels 
radiadors d’aigua, de manera que directament poden controlar-se un radiador 
independentment de la zona en la que està instal·lat. 

 VRV, inverter i màquines específiques 

Existeixen diferents sistemes i protocols per el control d’aquests dispositius. 
Des de KNX es poden controlar aquests dispositius a través de passarel·les de 
comunicació, ja sigui directament a protocols propietaris dels sistemes, o 
utilitzant altres protocols com BacNet, LON o Modbus. 

 Splits d’aire acondicionat 

Aquests dispositius, típics d’instal·lacions residencials o petit terciari, 
acostumen a funcionar com elements independents entre sí, encara que 
poden haver-hi varies unitats interiors que depenguin d’una sola unitat 
exterior. Generalment utilitzen comunicació propietària entre elements 
interiors i exteriors. Encara que, cada cop més, existeixen interfaces i 
passarel·les per comunicar directament amb les màquines interiors per poden 
controlar temperatures, velocitat del ventilador, modes i orientacions. 

Variables 

Els sistemes de climatització requereixen dos variables per poder realitzar una 
regulació correcta de la il·luminació. És necessari disposar d’una temperatura de 
consigna i una temperatura real de la estança. 

La temperatura de consigna és la temperatura objectiu que es vol aconseguir a la 
estança a controlar. Aquesta temperatura la decideix l’usuari, i pot modificar-se 
en qualsevol moment, adequant-se així, als sistemes a les necessitats puntuals 
de l’usuari. Aquesta temperatura de consigna es pot modificar de dues maneres. 
Per mitjà d’un dispositiu de la instal·lació com la pantalla tàctil, o bé, des de un 
termòstat en la pròpia estança. 

La temperatura real és la temperatura mesurada a la estança. Aquesta 
temperatura es mesura amb un sensor que pot ser dedicat, o bé un sensor 
integrat en el propi termòstat.  

Actuadors 

Els actuadors per climatització són els elements que en base a una demanda 
realitzen les accions necessàries sobre els elements físics. Les accions que es 
poden dur a terme depenen directament del sistema instal·lat, i els efectes de 
cada acció varien amb cada sistema: 

 VRV, Inverter, maquinàries específiques i Splits d’aire acondicionat 

Aquests dispositius acostumen a disposar dels seus propis elements de 
control, per norma general, l’única dada que s’ha de proporcionar és la 
temperatura de consigna, ja que la demanda, es calcula internament. 

 Fan Coil 

En un Fan Coil s’ha de controlar la vàlvula d’entrada d’aigua. També s’ha de 
controlar la velocitat del Fan Coil. Generalment, disposen de tres velocitats, 
amb una entrada de tensió per cada velocitat. Tots aquests dispositius es 
poden controlar amb un Actuador de Fan Coil, ja que disposa de les sortides 
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necessàries, i la intel·ligència suficient per, en base en base a una demanda 
donada, realitzar les accions comentades. 

 Radiadors d’aigua, terra radiant i similars 

Aquest tipus de sistemes disposen d’una caldera d’aigua amb la seva bomba 
incorporada i la intel·ligència suficient per controlar el flux i temperatures 
d’impulsió en base al retorn. A nivell de circuits, el que s’ha de controlar són 
les vàlvules de cada una de les zones. Aquestes vàlvules es controlen des de 
l’Actuador de Calefacció, que disposa de les sortides i la intel·ligència 
suficient, per en base a una demanda, realitzar les accions comentades. 

Control per termòstat 

Com s’ha comentat anteriorment, el termòstat només necessita conèixer la 
temperatura real i la consigna per poder calcular la demanda en base als 
paràmetres de la instal·lació. Per el control de clima s’envolten d’una gran 
quantitat d’accions que ajuden a que l’usuari pugui configurar el sistema d’una 
manera simple i completa. Les possibilitats d’un termòstat KNX són entre 
d’altres: 

 Modes de funcionament  

Existeixen quatre modes diferents de funcionament. Un mode de 
funcionament estableix una temperatura consigna base, sobre la que es pot 
realitzar un desplaçament configurable.  

Els modes disponibles i les seves temperatures per defecte són les següents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Modes disponibles i temperatures 

 

 

 

 Detecció de la caiguda de temperatura 

Només disponible per el mode hivern, el termòstat pot desconnectar la 
calefacció si detecta una caiguda brusca de temperatura a la estança, 
reconnectant el sistema després d’un temps seleccionat. 
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 Mesura de la temperatura real 

Existeix la possibilitat de calibrar el termòstat, així com realitzar la medició 
ponderada en base a la temperatura que mesura el sensor intern, i una 
temperatura donada de un altre sensor de temperatura instal·lada a la 
estança. Aquesta funcionalitat s’utilitza sobretot en estances de gran tamany, 
on poden haver-hi diferencials de temperatura substancials dins de la mateixa 
estança. 

 Control directe de vàlvules 

El termòstat és capaç de controlar, a través de l’actuador corresponent, 
vàlvules “Tot-Res” o vàlvules progressives. Disposa també de funcionalitat de 
protecció de vàlvules, per efectuar obertures periòdiques per evitar 
l’acumulació de calç en el mecanisme de la vàlvula. 

Tipus de control climàtic 

En l’àmbit de la climatització, és important aconseguir un sistema eficient, 
però sense sacrificar el confort de l’usuari. 

A continuació s’exposen els tipus de control principals a la hora de calcular la 
demanda de climatització i els seus efectes sobre la eficiència energètica: 

 Control a dos passos  

Es realitza un càlcul de la demanda per tenir la temperatura real en un valor 
de consigna. Un sistema de control convencional o electrònic a dos passos 
donaria el següent escenari en règim d’ús estable i temperatures constants, 
provocant excés de consums i temperatures no confortables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Climatització a dos passos 

 

En aquest diagrama, les zones de ineficiència són aquelles en les que la 
temperatura està per sobre de la consigna (cas hivern), el que significa 
que s’ha consumit una energia no necessària. El moment del consum no 
coincideix amb els pics de temperatura, ja que s’ha de tenir en compte les 
inèrcies del sistema, com es pot observar en el consum instantani. 
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Les zones no confortables tenen un efecte directe sobre l’usuari, que 
percep una temperatura per sota de la desitjada. Aquest efecte pot 
desencadenar que l’usuari augmenti la consigna amb el consegüent 
augment de consum energètic. 

 Control Proporcional Integral 

Es realitza un càlcul de la demanda per tenir la temperatura real en el 
valor de consigna. Aquest càlcul té en compte la inèrcia tèrmica del 
sistema,i els errors acumulats en el temps, de manera que aproxima la 
temperatura d’una manera molt més precisa. El problema d’aquest tipus 
de control es que s’ha de conèixer  completament els valors “K/min” de 
inèrcia tèrmica del sistema, ja que l’error acumulat es calcula en base a 
aquesta inèrcia. Si aquest paràmetre no es programa correctament, el 
sistema pot no funcionar. Per aquest motiu, per sistemes de climatització 
es proposa utilitzar una regulació de climatització PI (Proporcional 
Integral). 

 

 

 

 

 

Figura 25. Control PI 

 

En règim transitori es pot extrapolar el que s’ha comentat anteriorment. 
Tal com s’observa en el diagrama, el comportament és molt diferent, 
inclús en un canvi de temperatura consigna. S’observa com en una 
regulació a dos punts amb KNX s’arriba a la temperatura desitjada abans 
que, un control PI, tot i que el mal gastament d’energia és molt major.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Climatització KNX amb control a dos passos (superior) o PI (inferior) 
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3.6.3. Solució persianes 

El control de persianes amb KNX permet gestionar les persianes, tendals o 
diferents motors de dos direccions des de qualsevol punt de la vivenda, bé amb 
polsadors convencionals o amb polsadors específics KNX. 

 Control individual 

A cada polsador, independentment de on es trobi instal·lat, se li assigna quina 
persiana o quin grup de persianes controla. Amb KNX, al igual que es pot 
controlar l’encesa d’una llum des de diferents polsadors, es poden triar també 
diferents polsadors instal·lats en ubicacions diferents dins de la vivenda per 
controlar la mateixa persiana o el mateix grup de persianes. 

 Control centralitzat 

Si existeixen diferents plantes es pot optar per un control individual de cada 
persiana, un control per sala, un control per planta, un control a la sortida de 
totes elles o de qualsevol associació que es consideri pertinent.  

A més d’una pujada i baixada de la persiana sense haver de mantenir la tecla 
polsada, es pot elegir una posició còmode d’aquesta i cada vegada que es 
premi la tecla, la persiana es col·locarà en la posició ordenada. 

El sistema KNX, al ser un sistema que integra totes les funcions necessàries 
d’un edifici o vivenda, a més permetrà associar el control de la persiana o 
tendal a una escena, estació meteorològica, comandament a distància, control 
per Internet o inclús per telèfon. 

3.6.4. Solució detecció de moviment i presència 

Un detector de moviment o presència és un aparell on la seva funció principal és 
activar una senyal al detectar un moviment a la seva àrea de detecció. 

Típicament es vincula aquest accionament a que a més del nivell de lluminositat 
en el moment de la detecció, aquest estigui per sota un ventall predefinit, però hi 
ha moltes configuracions diferents per aquest i altres usos. 

La utilització de detectors de moviment o presència requereix necessàriament un 
estudi previ que determini el tipus, nombre i ubicació de cada detector per la 
solució buscada. 

Un detector de moviment o presència és un dispositiu que conté al menys un 
sensor que detecta les diferències de temperatura dels cossos que hi ha al seu 
voltant, visualitzats en forma de eixos a través dels diferents sectors de la seva 
lent. 

Si s’utilitza per el control de il·luminació ha de incorporar també, un sensor de 
lluminositat o bé un sensor crepuscular. Així podrà avaluar, respectivament, el 
nivell lumínic que hi ha en el seu entorn o avaluar si es sobrepassa o no el límit 
de lluminositat ambient prefixat i prendre la decisió de connectar o no el circuit 
que alimenta. 

 

Conceptes bàsics 
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La funció principal d’un detector de presencia és un sensor intern que li permet 
mesurar contínuament la lluminositat externa, inclús si hi ha il·luminació 
artificial. 

Un detector de moviment o presencia dóna ordre de connectar el circuit si al 
detectar moviment el nivell de lluminositat està per sota del nivell prefixat. Amb 
això s’aconsegueix assegurar l’apagada de la il·luminació quan no hi ha 
presencia. 

Un cop connectada la càrrega, el detector de moviment no torna a avaluar la 
lluminositat fins després de donar la ordre de desconnexió, mentre que el 
detector de presència avalua si el nivell de lluminositat és suficientment alt com 
per que al pagar la llum, encara que hi hagi presència, la mesura de lluminositat 
seguirà per sobre del prefixat més un marge addicional marcat per una 
histèresis. 

3.6.5. Solució Visualització i Control 

Aquesta solució permet a l’usuari tenir un complet control sobre tots els punts 
desitjats d’una instal·lació des de un punt central, en aquest cas, una pantalla 
tàctil color. 

Des de aquesta visualització es poden realitzar totes les tasques de control i 
monitorització de la instal·lació: 

A més de les funcions de monitorització i control, els elements de visualització 
permeten la implementació de funcions lògiques i altres accions de comunicació i 
gestió de la instal·lació: 

- Amplitud de llibreria d’objectes 
- Funcions horàries: funcions horàries setmanals, funcions anuals, 

enviament de hora i data al bus. 
- Funcions lògiques: portes lògiques (and/nor/xor...), multiplexor, timer, 

matemàtica/comparador, transformació de telegrames, escenes. 
- Funció E-mail 
- Lectura de variables 
-  Objecte d’alarma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Funcions bàsiques de tot sistema de visualització i control KNX 
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Per el disseny d’una visualització existeixen dues maneres de enfocar el projecte, 
dissenyar amb el plànol real de la instal·lació, o bé, dissenyar amb elements 
neutres. 

3.6.6. Solució de comunicació i control remot 

Aquesta solució permet l’accés total a una instal·lació de manera remota 
utilitzant una xarxa Ethernet. Aquesta xarxa pot ser una LAN (Local Area 
Network), una WAN (Wide Area Network). 

Així mateix, també és possible interconnectar diferents instal·lacions a través de 
la xarxa, de manera que es poden compartir variables, o centralitzar-les en un 
establiment amb comandament remot. 

Els punts clau per utilitzar aquestes solucions són la configuració de la Xarxa 
Telemàtica i la seguretat. 

El sistema de control remot d’una instal·lació requereix disposar d’una xarxa 
correctament configurada, ja que el sistema utilitza direccions multicast i ports 
de comunicació específics, per el que serà necessari una configuració específica a 
tots els elements que participen de la xarxa. 

Aquestes opcions requereixen l’accés a una informació que s’ha de protegir de 
terceres persones, per el que la seguretat a la xarxa és imprescindible per el bon 
funcionament d’aquests sistemes. 

Les aplicacions més usuals són les següents: 

 Programació remota 

Actualment, amb dos nivells de personalització requerits, cada cop més es fa 
necessari poder donar un accés instantani a la instal·lació, de manera que, en 
qualsevol moment, el programador pugui canviar paràmetres o depurar una 
instal·lació, sense necessitat d’un trasllat. D’aquesta manera es disminueixen 
els costos d’una instal·lació i s’escurcen els temps de programació necessaris. 

 Gestió i manteniment remot 

A les instal·lacions actuals, un dels punts a tenir en compte a la hora de 
dissenyar i implementar els sistemes és que siguin fàcils de mantenir i 
gestionar. Una instal·lació mai serà bona si el cost associat al manteniment es 
dispara, o si la gestió de la mateixa exigeix un aportament important de 
recursos. El sistema KNX està orientat a facilitar i minimitzar esforços en 
aquestes labors. Així doncs, el sistema pot arribar a informar d’un error de 
funcionament en una làmpada, pot donar informació sobre un excés de 
consum, o de mal ús de la instal·lació.  

Tipus d’accessos remots a una instal·lació KNX 

Existeixen diferents mètodes de configurar els sistemes, segons els equips dels 
que es disposi, així com del tipus d’instal·lació: 

 Accés NAT 

Network Addres Translation, és el sistema que utilitzen els enrutadors de 
xarxa o routers per l’assignació de direccions IP destí i origen dels paquets 
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transportats. És un mètode de connexió no segur, ja que obliga a obrir el port 
3671 per poder comunicar, ja que el protocol KNXnet/IP utilitza aquest port. 

 Accés VPN 

Virtual Private Network és una tecnologia de xarxa que permet expandir les 
propietats d’una LAN (Local Area Network), a través de la xarxa pública o 
Internet. És un mètode purament telemàtic, ja que a ulls del sistema 
d’automatització, tots els elements estaran connectats en una mateixa xarxa. 
És un mètode segur, ja que permet xifrar totes les dades que circulen per 
aquesta LAN virtual. 

El cas més usual seria el de interconnectar instal·lacions entre sí, o el de 
realitzar labors de programació o diagnòstic en instal·lacions corporatives. 

3.6.7. Solució d’escenes 

Les escenes en KNX permeten realitzar controls més complexos que la simple 
encesa, o la regulació directe de la il·luminació. Una escena permet, amb una 
simple execució, ja sigui amb un polsador, o des d’una visualització, realitzar 
múltiples aplicacions, temporitzades entre elles, sincronitzades, o diferents 
opcions. 

En general tots els actuadors i els sensors permeten executar escenes, així com 
memoritzar un estat actual. Així doncs, amb un simple polsador i un actuador, o 
regulador ja es poden implementar en un sistema. 

Es pot incloure  la posició de persianes o tendals en escenes predeterminades, 
sabent quina és la posició desitjada per determinades activitats.  

Les possibilitats KNX en la creació d’escenes són gairebé il·limitades. Des de 
ON/FF i regulació de les lluminàries, el control de persianes i tendals, 
programació horària de dispositius, fins a la sincronització amb sistemes d’àudio i 
vídeo. 
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3.7. Funcions de la vivenda 
Un cop vist les possibilitats que es capaç de oferir-nos el sistema KNX en una 
instal·lació domòtica, es procedeix a definir les funcions específiques per a 
l’habitatge del present projecte. 

3.7.1. Il·luminació 

Per el control de la il·luminació, s’han contemplat diferents alternatives tenint 
present principis d’eficiència energètica i criteris d’innovació. L’objectiu és treure 
tot el rendiment del sistema KNX. Per fer-ho s’ha dissenyat un control específic 
per cada estança o grup d’estances de la casa. 

Amb aquest equip es podrà actuar en la totalitat de les línies de llums i des de 
qualsevol punt de la casa, ja sigui de forma individual o per grups. Cada polsador 
es programarà amb la funció a realitzar. A part de les funcions bàsiques que es 
descriuen més endavant, es dissenya la instal·lació de tal manera que hi haurà 
una tecla al vestíbul que apagarà totes les llums de la vivenda; és l’anomena’t 
“Apagat centralitzat”. 

El control anomenat “On/Off/regulació per polsador”, és el tipus de control 
realitzar per les estances de poques dimensions, on s’hi realitzen tasques 
concretes i no requereixen d’un sistema d’il·luminació complex. Aquestes 
estances són la despensa, safareig i els lavabos de tota la vivenda. Per realitzar 
aquesta funció es disposen de reguladors universals giratoris que permeten 
l’encesa, apagada i regulació manual de la càrrega.  

A les estances on l’usuari hi dediqui més temps, com la cuina, els dormitoris i 
l’estudi, el control de la il·luminació serà per mitjà de polsadors multifunció KNX. 
Aquest control se l’anomena “On/Off/Regulació i escenes per polsador 
multifunció KNX”. El mecanisme escollit és un polsador multifunció amb 
termòstat amb quatre tecles multi funcionals, en les quals s’ha pensat a part de 
les funcions de il·luminació, fer-hi el control de les persianes i climatització de la 
estança determinada. 

El “Control On/Off/regulació per detecció de moviment” està dissenyat per los 
zones d’ús comú i de pas com els distribuïdors de la vivenda, les escales, el 
vestíbul i el vestidor. Aquesta funció la realitza el detector de moviment, que en 
el moment de la detecció, actuarà o no depenent de la lluminositat existent. Els 
motius per els quals no s’ha optat per un detector de presència és perquè a les 
zones de pas de la vivenda, no es considera com una zona “d’estar”, i per tant 
l’avantatge que comporten aquests sensors, analitzant constantment el nivell 
lumínic, no és útil.  

La funció anomenada “Control On/Off per detecció de moviment” està dissenyat 
perquè en una detecció del sensor de moviment les lluminàries del garatge 
s’encenguin i quan deixin de detectar s’apaguin. S’opta per aquest control ja que 
el garatge és una zona de la casa il·luminació solar és nul·la i per tant, no es 
podrà fer una regulació intel·ligent. 
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Pel que respecta a la il·luminació exterior, es realitzarà un control de les 
lluminàries del jardí a partir de la programació horària fixada per l’usuari. A més, 
podrà establir un valor mínim de lluminositat per el qual també s’encendran les 
llums exteriors. A aquest mètode de control se l’anomenarà “On/Off amb 
programació horària i nivell de lluminositat”. 

Per realitzar funcins de seguretat, concretament contra la intrusió, s’instal·len 
estratègicament 4 projectors, un per cada una de les façanes. Aquests projectors 
s’associaran a detectors de moviment d’exterior en una programació horària 
específica. Aquesta solució permet identificar si a altes hores de la matinada es 
detecta algun intent d’intrusió. Aquesta conjunt de funcions se l’anomena 
“On/Off per detecció de moviment amb programació horària”. 

Com a última funció d’il·luminació, s’ha dissenyat la instal·lació de tal manera 
que es disposen de lluminàries submergibles RGB per poder definir  el color en la 
il·luminació de la piscina. La funció es realitzarà únicament per mitjà de la 
pantalla tàctil o en tot cas, utilitzant un dispositiu IP. 

Aquesta funció també està pensada per ser integrada en escenes. 

3.7.2. Climatització 

La climatització de la vivenda s’ha dissenyat combinant els dos sistemes HVAC 
que afavoreixen un alt nivell de confort; el fan coil per refrigeració i terra radiant 
per calefacció. 

El sistema KNX permet controlar la vàlvula d’entrada d’aigua i la velocitat en un 
fan coil i les vàlvules de cada una de les zones amb terra radiant. 

Per aconseguir una bona eficiència energètica es disposarà d’un control de la 
climatització PI. Aplicant algoritmes de control PI, evitarem les oscil·lacions i pics 
de temperatura, aconseguint l’augment de confort dels usuaris i l’estalvi 
energètic de la vivenda, actuant de forma independent, però integrada sobre 
cada zona de calefacció.  

En quant a les zones a controlar, es dividirà la vivenda en tres zones. 

Per la climatització general de la planta baixa, el control del qual es realitzarà des 
del polsador multifunció amb funció de termòstat situat al saló-menjador. 
Disposarà de fan coils i electrovàlvules pel terra radiant distribuït per planta 
baixa de manera estratègica, per tal d’aconseguir una climatització òptima. 

A la primera planta es disposa d’un altre polsador multifunció amb funció de 
termòstat, situat a l’estudi per tal de controlar els fan coils i electrovàlvules de la 
primera planta. 

En dormitoris de la vivenda, es realitzarà un control específic de cada estança 
per termòstat. Aquest termòstat serà capaç de desconnectar el sistema de 
calefacció o refrigeració si detecta un canvi brusc de la temperatura degut a una 
possible finestra oberta. Per mitjà d’aquesta solució ens estalviem la col·locació 
de tritons magnètics a les portes i finestres. El termòstat serà capaç de controlar 
a través de l’actuador corresponent, les vàlvules del sistema de climatització. 

Es descarta la climatització del garatge. 



 Projecte d’instal·lació elèctrica i domòtica d’una vivenda unifamiliar aïllada 

 

 - 60 - 

3.7.3. Persianes i tendal 

Com ja s’ha comentat anteriorment, tots els dispositius de la vivenda aniran 
connectats al bus de comunicació. Això comporta una gran avantatge, ja que es 
disposarà d’una tecla al vestíbul per la “Centralització persianes”. 

A més de la centralització, les persianes situades als dormitoris, cuina i a l’estudi 
disposaran del polsador multifunció que permet el control individual de la 
persiana, a més de la integració en escenes. 

Una altre aplicació designada és la programació horària de les persianes. L’usuari 
pot establir una hora de pujada/baixada de totes o algunes de les persianes de la 
vivenda.  

Per qüestions de seguretat les persianes i el tendal també aniran associades a 
l’estació meteorològica disposada al jardí, i el sistema serà capaç de actuar 
segons els criteris definits per l’usuari. En situacions de fort vent i pluja s’actua 
tancant les persianes i el tendal, mentre que per una situació de dia assolellat 
ens el contrari. 

3.7.4. Alarmes tècniques 

S’equiparà la vivenda de detectors d’inundació a les dependències on hi hagi 
aixetes i s’utilitzi aigua, i on hi pugui haver possibles danys causats per fugues. 
Aquestes estances son la cuina, els lavabos, el sistema de reg del jardí i la 
piscina. El tall del subministrament es realitzarà de manera independent, donant 
l’avís al lloc exacte on s’ha produït la fuga. Una detecció suposa l’activació de la 
electrovàlvula determinada per mitjà de l’actuador amb la fi de tallar el 
subministra d’aigua a aquella zona.  

Es dimensiona el sistema de detecció de fum a les dependencies on hi hagi 
possible risc potencial d’incendi. Les estances amb detector d’incendi seran el 
menjador, la cuina, el garatge, els dormitoris i l’estudi. El sistema de detecció 
d’incendi és capaç de comunicar la incidència entre els dispositius, per tant, si hi 
ha una detecció en una dependència sonarà l’alarma sonora en tots els 
detectors.  

3.7.5. Comunicació 

S’habilitarà l’accés a la vivenda per mitjà d’Internet. Es disposa d’un dispositiu 
IP/Router, que  permet connectar-se a la instal·lació domòtica de la vivenda per 
mitjà d’un servidor web o un dispositiu IP. Ambdós sistemes de comunicació 
tenen grans possibilitats. La passarel·la KNX/IP Router permet comunicar-se amb 
el sistema des de qualsevol dispositiu amb connexió a Internet; ja sigui amb una 
connexió  Wifi des de la pròpia vivenda, mitjançant una connexió a Internet des 
d’un ordenador, o per mitjà de connexió  3G des de qualsevol punt remot.  

 

Web Server 

La funció de Web Server permet connectar-se a la instal·lació per mitjà d’una 
direcció web (per exemple: “http:192.168.1.1” ). La passarel·la permet un 
control remot per mitjà d’un navegador d’Internet (Internet Explorer), on hi 
apareixen les funcions a gestionar i supervisar de la instal·lació domòtica. 
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Figura 28. Components i connexió per un control remot per Web Server 

 

Iphone com a Dispositiu IP 

Tal com s’ha vist anteriorment les possibilitats que ofereix la passarel·la, són 
molt amplies i obertes a les noves tecnologies. La comunicació via Internet pot 
ser per mitjà d’un servidor Web  o bé, per mitjà d’una aplicació configurada amb 
comunicació IP. 

D’altra banda, hi ha dispositius que contenen aplicacions IP per el control remot 
del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Dispositius de la casa Apple amb configuració per un control IP 

 

Aquest dispositius tenen una aplicació KNX anomenada “HouseinHand” que 
permeten la configuració dels dispositius de la vivenda i el posterior control per 
IP.  

HouseinHand  és una aplicació desenvolupada per Apple Electrónica S.L. que 
permet el control de persianes, llums simples, llums regulables, llums RGB, 
climatització, estacions meteorològiques, dispositius genèrics On/Off i escenes 
KNX. Cap a finals del 2011 es preveu l’ampliació de les possibilitats del control 
amb noves funcionalitats com alarmes tècniques, càmeres IP i vídeo porters. 
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A continuació es mostren algunes captures de pantalla de l’aplicació 
Houseinhand: 

 

 

 

 

 

 

     

 

Figura 30. Visualització de les captures de la pantalla de la icona de l’aplicació 
“HouseinHand” i el menú principal 

 

 

 

 

 

  

Figura 31. Visualització de les funcionalitats dins el dispositiu “Estación meteorológica” 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Visualització de les funcions On/Off/Regulació, control persianes i 
climatització a diferents estances 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Visualització de les funcions Centralització de persianes i il·luminació, 
escenes i control de la il·luminació RGB de la piscina 
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Es descarta un control per comunicació GPRS/GSM perquè es considera que és 
un tipus de comunicació que en pocs anys es deixarà d’utilitzar. Actualment 
gairebé a tots els espais públics ja es disposa d’una connexió 3G per una 
connexió Internet i accés al e-mail, per tant es considera poc útil, una 
comunicació específica únicament per SMS o e-mail. 

3.7.6. Aplicació RF 

Es disposa d’un sistema basat en radiofreqüència únicament per assegurar el 
confort màxim a la zona del saló-menjador. El control es realitzarà via 
comandament a distància universal i permetrà actuar sobre els elements de la 
estança des de qualsevol punt. Permetrà el control “On/Off/Regulació de les 
lluminàries”de diferents grups de lluminàries per aconseguir diversos ambients 
d’il·luminació, accionament de les persianes i el control d’escenes. El ventall de 
possibilitats per escenes, serà més complex ja que a part de les llums, persianes, 
el sistema d’àudio i vídeo, també es podran integrar altres dispositius com el 
tendal o les llums RGB de la piscina. 

3.7.7. Visualització i control 

Independentment del funcionament descentralitzat del sistema domòtic, per 
aconseguir una correcta gestió i monitorització de la totalitat de la instal·lació, es 
requereix un sistema capaç de centralitzar la informació procedent dels 
dispositius de camp, per la seva correcta interpretació i posterior actuació. 

La tecnologia KNX disposa d’un ampli ventall de possibilitats tècniques, per donar 
resposta a les aplicacions més exigents en edificis i vivendes. Un complet control 
de la il·luminació, un avançat control de la climatització, la detecció de presència 
o un sofisticat control per persianes i tancaments són reptes ja superats per 
aquesta tecnologia estàndard a nivell mundial. 

L’ús de pantalla tàctil representa el complement ideal i necessari per el 
avantguardista i avançat sistema KNX, simplificant el control de totes les 
funcions de il·luminació, persianes, climatització i alarmes entre altres, i 
permetent controlar tota la instal·lació des d’ un punt, d’una forma còmode, 
visual i senzilla. 

Internament disposa de gran quantitat de portes lògiques, temporitzadors i 
multiplexors, que permetran realitzar funcions complexes dins del sistema KNX. 
També incorpora un programador setmanal de 16 canals i una memòria per 24 
escenes, amb 32 possibles participants. 

La pantalla tàctil concentrarà tots els control i els elements a supervisar d’una 
manera gràfica i molt intuïtiva per l’usuari.  

El total de funcions a controlar dependrà del model de pantalla tàctil escollit. 

- Control de circuits regulats, visualització del nivell de lluminositat. 
- Control i visualització de l’estat de les persianes. Visualització d’alarmes en 

persianes. 
- Visualització d’alarmes tècniques així com actuació sobre els elements 

necessaris com electrovàlvules. 
- Rellotges horaris setmanals i anuals. Tots ells programables de manera 

fàcil i intuïtiva per l’usuari. 
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- Control de temperatures consigna, visualització de l’estat dels sistemes de 
climatització, així com de les temperatures reals de cada estança. 

- Incorpora vídeo i so de la funció de vídeo porter, per mitjà de la 
passarel·la TwinBus/KNX. 

- Visualització de càmeres de seguretat IP 
- Aplicacions multimèdia. 
- Intercomunicaicó entre pantalles tàctils 
- Funció pissarra electrònica 
- Accés a Internet 

Gràcies a la informació proporcionada per Schneider Electric, i ja que la imatge 
general de la pantalla no es pot mostrar per causes de llançament de producte, a 
continuació es disposen les captures de pantalla de les aplicacions més 
interessants que ofereix el dispositiu:  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Visualització del menú principal 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Visualització dels paràmetres d’ajustament per la creació d’escenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Visualització de la funció vídeo porter 
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Figura 37. Visualització del control de consums 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Visualització del control de la il·luminació 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Visualització del control de la climatització 
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3.7.8. Taula resum 

Taula 4. Taula resum de les funcions domòtiques de la vivenda amb 
els elements que intervenen 

 
 
 

Ubicació 
 
 

 
Funcions 

 
 
 

Elements que intervenen 
 
 

 

Jardí 

 
Il·luminació: control On/Off per 
programació horària i detecció 
del nivell lumínic de les llums del 
jardí 

 
- Estació meteorològica  
- Pantalla tàctil 
- Lluminàries jardí 
 

 
Control reg: programació horària 
i control segons incidències 
climàtiques del reg. 
 

 
- Pantalla tàctil 
- Estació meteorològica 
- Electrovàlvula reg  

 
 
Detecció fuga d’aigua reg i tall 
subministrament 

 

 
- Detector inundació 
- Electrovàlvula 

 

 
Detecció d’intrusió: Control 
On/Off per detecció de 
moviment i programació horària. 

 
- Detector de moviment 

exterior 
- Pantalla tàctil 
- Projectors exteriors 

 

Control tendal i persianes en cas 
d’incidència climatològica  

- Estació meteorològica 
- Motors persianes/tendal 

     Detecció fuga d’aigua  piscina 

 

 
- Detector inundació 
- Electrovàlvula 

 

    Control il·luminació piscina 
 
 

 
- Pantalla táctil 
- Dispositiu IP 
- Lluminàries 

submergibles RGB 
 

 
Exterior 
vivenda 

 

 
Funció vídeo porter 

 
 
 

 
- Pantalla tàctil 
- Placa carrer 
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Zones de pas:  

 

• Distribuïdors 
• Escales 
• Vestidor 

 

 

 
Il·luminació: control 
On/Off/Regulació per 
detecció de presència 

 
- Detectors de presència 
- Lluminàries 

 

Climatització fan coil/terra 
radiant general 

 

 
- Polsador multifunció 
- Electrovàlvula/Fan coil 

 
 

 

Estances 
simples: 

 

• Safareig 
• Despensa 

 

 

Il·luminació: control 
On/Off/Regulació  
 

 

- Polsadors reguladors 
universals 

- Lluminàries 

 

 

Climatització fan coil/terra 
radiant general. 

 
- Polsador multifunció 
- Electrovàlvules/Ventilador 

 

Cuina 

 
Il·luminació: control 
On/Off/Regulació i 
integració d’escenes 

 

 
- Polsadors multifunció KNX 
- Lluminàries 

 
Control persianes i 
integració d’escenes. 

 

 
- Polsadors multifunció KNX 
- Motor persianes 

 

 
Detecció fuga d’aigua 
aixeta 

 

 
- Detector d’inundació 
- Electrovàlvula 
 

 
Detecció d’incendi 

 

 
- Detector termovelocimètric 

 
Climatització fan coil/ 
terra radiant general.  

 

- Polsador multifunció 
- Electrovàlvules/Ventilador 
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Ubicació 

 

 

 

Funcions Elements 

Vestíbul 

Il·luminació: Control  
On/Off/Regulació per detecció de 
moviment 

- Detectors de moviment 
- Lluminàries 

Centralització il·luminació. 

 

- Polsador  
- Lluminàries vivenda 

 

Centralització persianes. 

- Polsador 
- Persianes vivenda 

 

Climatització fan coil/terra radiant 
general. 

- Polsador multifunció 
- Electrovàlvula/Ventilador 

 

Banys 

 

 
Il·luminació:control  
On/Off/Regulació  

 
-  Polsadors reguladors universals 
- Lluminàries 

 

Detecció fuga d’aigua. 

- Detector d’inundació 
- Electrovàlvula 

 

Climatització fan coil/terra radiant 
general. 

- Polsador multifunció 
- Electrovàlvules/Ventilador 

 

 

Garatge 

 

 

Control On/Off il·luminació per 
detecció de moviment 

- Detectors de moviment 
- Lluminàries 
 

Detecció d’incendi - Detector velocimètric 

 

Dormitoris 

 

 
Il·luminació: Control  
On/Off/Regulació amb integració 
d’escenes  

 
- Polsadors multifunció KNX 
- Lluminàries 

 
Control persianes  

 

 
- Polsadors multifunció KNX 
- Motor persianes 

 

Control d’incendi 
 

- Detector de fum 

 
Control Climatització fan coil/terra 
per termòstat 

 
- Polsador multifunció KNX 
- Electrovàlvula/Ventilador 
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Estudi 

 

Il·luminació: Control 
On/Off/Regulació amb integració 
d’escenes  
 

- Polsadors multifunció KNX 
- Lluminàries 

 
Control persianes  

 

 
- Polsadors multifunció KNX 
- Motor persianes 

 

 
Control d’incendi 
 

- Detector de fum 

 
Control Climatització fan coil/terra 
per termòstat 

 

 
- Polsador multifunció KNX 
- Electrovàlvula/Ventilador 

 

Menjador 

 
 
Control per radiofreqüència. 

 

 
- Comandadament remot RF 

universal(emissor) 

 
Il·luminació: Control il·luminació 
On/Off/Regulació amb integració 
d’escenes  

 

 

- Polsador multifunció 
- Comandament universal RF 
- Receptor RF 
- Shuko RF 
- Lluminàries 

  

 

Control RF persianes  

 

 
- Comandament universal RF 
- Receptor RF 

 

 
Control d’incendi 
 

- Detector de fum 

 

General 

 

 
Control persianes i tendal per 
incidència climàtica 
 

- Estació meteorològica 
- Motor persianes/tendal 

 
Control reg 

 
- Electrovàlvula 

 

 

General 

 

 
Visualització i control 
 

 
- Pantalla tàctil 
- Sensors connectats al bus 
- Actuadors connectats al bus 
 

 

General 

 

 

Comunicació IP 
• Sensors connectats al bus 
• Actuadors connectats al bus 



 Projecte d’instal·lació elèctrica i domòtica d’una vivenda unifamiliar aïllada 

 

 - 70 - 

 

3.8. Components i connexionat 
En aquest apartat es realitza la descripció del material utilitzat per la instal·lació 
KNX. Cal destacar que KNX és un sistema complex, per el que requereix certa 
especialització per poder entendre i utilitzar els dispositius amb èxit. Aprofitant 
l’oportunitat de disposar d’una amplia informació sobre els components KNX de 
Schneider Electric es disposa la instal·lació domòtica amb components d’aquest 
fabricant. A continuació es mostra una descripció del material amb les 
característiques bàsiques i el seu corresponent connexionat. 

 Es classifiquen segons: 

 Sensors  
 Actuadors i elements del sistema KNX 

3.8.1. Sensors 

Són tots els elements que aporten informació al sistema, ja sigui de forma 
manual (polsadors, comandament a distància, pantalles, web…), de forma 
autònoma (sensors de presència, fums, inundació, gas, alarmes de seguretat…), 
com seguint una programació prefixada (programadors horaris, estació 
meteorològica, etc). 

Els sensors estan marcats en vermell en els plànols i s’identifiquen per la 
llegenda i pel número que hi ha en la part superior. 

 Detector de moviment 

Es tracta d’un detector d’infrarojos passiu, i per tant, reacciona sempre als 
moviments de calor produïts per persones, animals, o fonts de calor. En 
funció d’aquesta detecció, enviarà al bus telegrames per el control 
d’il·luminació, climatització, etc; segons els paràmetres establerts. Amb 
aquest detector, no només s’activarà senyals d’alarma en cas d’intrusió, 
sinó que es podrà controlar la condició d’il·luminació, impedint que les 
llums romanguin enceses en el cas de falta de presència o per sobre del 
nivell que es fixi en el seu sensor lumínic integrat, i així contribuir a 
l’estalvi energètic. 

S’ha dissenyat el control lumínic per detecció de presència en diferents 
espais de la vivenda, per tant, cada detector és escollit segons la zona a 
controlar. 

 Detector de moviment d’exterior 220˚ 
 
 
 

 

 

 

Figura 40. Detector de moviment exterior ARGUS 220 (Schneider Electric) 
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Dades i connexionat: 

- Detector de moviment exterior IP55. 
- Angle de vigilància 220°. 
- Abast màxim 16m. 
- Elements de control per ajust de la lluminositat, temps i sensibilitat. 
- Programació de la direcció física per mitjà d’iman de programació. 
- Alimentació elèctrica a través del cable de bus. 
- No requereix alimentació addicional, ni borns de connexió al bus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Connexionat al bus KNX 

 

Detector de moviment d’empotrar 180º 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Detector de moviment ARGUS 180 

 

 

Dades i connexionat: 

- Detector de moviment per  muntatge empotrat en interiors. 
- Angle de cobertura 180° 
- Abast màxim 8m 
- Conté un acoplador de bus KNX integrat 
- Alimentació elèctrica per mitjà del bus KNX. 
- No requereix alimentació addicional. 
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Figura 43. Elements del detector de moviment d’empotrar 

 

 Estació meteorològica 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. KNX estació meteorològica bàsica 

 

Recull dades del temps, les analitza i envia al bus. Equipada amb sensor de 
vent (valor en km/h o m/s), pluja, lluminositat i temperatura. Conté canals 
universals per feines independents o per operacions lògiques, de quatre 
funcions lògiques per canal.  

A més de proporcionar la informació de les condicions climatològiques 
exteriors i poder visualitzar-les a les pantalles tàctils, permet fixar nivells 
d’alarma en cas de pluja, accés de vent, o condicions de gelades i descens 
de la lluminositat.  

Altres dades: 

- Connexió directe al bus KNX. 
- Requereix alimentació de 230V, 50Hz. 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Sensors de l’estació meteorològica 
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Figura 46. Connexionat de l’estació meteorològica 

 

 Polsador multifunció amb termòstat digital 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Polsador multifunció amb termòstat digital 

 

Aglutina la funcionalitat d’un teclat multifunció i un termòstat continu, 
dotat d’un display LCD retroil·luminat que permet mostrar tota la 
informació sobre el control de temperatura. 

Funcions polsador: 

- Connexió, commutació, regulació llum, control persianes 
- Funció ambient 
- Funció de notificació i bloqueig 
- Control temporitzador  

Funcions termòstat: 

- Calefacció/aire acondicionat amb una sortida de regulador 
- Calefacció/aire acondicionat amb sortides de regulador separades. 
- Calefacció/aire acondicionat amb dues sortides de regulador 

Altres dades: 

- Ofereix quatre plaques de sensors (polsadors doble). 
- Incorpora acoplador de bus KNX. 
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Figura 48. Elements de polsador multifunció 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Connexionat del polsador multifunció amb termòstat al bus KNX 

 

 Polsador On/Off/Regulació 

 

 

 

 

 

Figura 50. Tecla basculant de dos elements 

 

No es disposa de cap dispositiu específic amb la funció On/Off/Regulació. 
S’escull un polsador amb tecles basculants per tal d’utilitzar-lo amb 
aquesta funció. Disposa de quatre plaques sensors a les que es poden 
assignar diverses funcions amb el software ETS. Es podran configurar les 
tecles com un objecte de commutació, regulació, persianes o connexió. 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Connexionat tecles 
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 Polsador centralització il·luminació i persianes 

 

 

 

 

 

Figura 52. Polsador centralització il·luminació i persianes KNX 

 

Utilitzat per la centralització de la il·luminació i persianes. Es tracta de 
polsadors amb tecles basculants amb mòduls d’un o dos elements, amb 
acoplador de bus integrat. Cada tecla es pot configurar com a connexió, 
commutació, regulació i persianes. 

 Detectors d’inundació 

Mitjançant les seves sondes cablejades, permeten accionar les electrovàlvules 
de tancament de circuit corresponent, per evitar mals majors, així com enviar 
senyal d’alarma a la central d’alarmes de la instal·lació. Es connectaran a les 
entrades binàries, utilitzant contactes lliures de potència. Disposen d’alarma 
acústica integrada i potenciòmetre de sensibilitat. Aquests dispositius 
disposaran de la seva pròpia font d’alimentació 12V CA per el seu correcte 
funcionament i aniran associats a la seva electrovàlvula NA d’aigua 
corresponent. 

 

 

 

 

 

Figura 53. Conjunt format per font d’alimentació i detector d’inundació 

 

 Detectors d’incendi 

S’utilitzaran dos tipus diferents de detectors d’incendi en la instal·lació de 
seguretat de la vivenda. El detector òptic de fum utilitza la tecnologia òptica 
per detectar els gasos provocats per un incendi. Aquests detectors són 
especialment sensibles a focs per errors tècnics o curtcircuits en 
electrodomèstics, un dels majors riscos d’incendi a l’habitatge.  

Per les estances com la cuina i el garatge s’utilitzaran detectors 
termovelocimètrics que es basen en principis d’augment de temperatura per 
posar-se en mode alarma. 

Aquests detectors envien un telegrama d’alarma al bus en el moment en que 
detecten presència de fum, a la vegada que emet un so d’alarma juntament 
amb tots els dispositius de fum de la vivenda. 
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Es connectaran a les entrades binàries, utilitzant contactes lliures de potencial. 

 Altres dades: 
- Disposa d’alarma acústica integrada de 85dB i potenciòmetre de 

sensibilitat. 
- Funcionament autònom per pila en cas de tall del subministrament. 
- Índex de protecció IP42. 

 

 

 

 

Figura 54. Detector de fum 

 

 Comandament remot universal  
Amb protocol per radio Z-Wave i per IR (infrarrojos) en un dispositiu que 
permet el control de les següents funcions: 
 
- On/Off il·luminació 
- On/Off càrregues elèctriques 
- Control local de persianes motoritzades i centralització 
- Escenes 
- Programador d’emissions polsadors 
- Programador de receptors polsadors  
- Compatible amb dispositius elèctrics/electrònics de més de 1.000 

fabricants (TV, DVD, DVDR, VCR, SAT, AUX). 

Els dispositius es seleccionen d’una llista o s’introdueixen codis de 
programació. Disposa d’una pantalla de visualització LCD, alimentació per 
piles, abast de fins a 30m en interiors i 100m en exteriors. 

Cal destacar que aquest comandament forma part de la gama Connect de 
la marca Schneider Electric, per tant, els dispositius RF utilitzats 
(receptors) seran compatibles amb aquesta gamma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55. Control remot universal Connect 
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 Unitat exterior de control d’accés 

Es tracta d’una placa de carrer amb sistema d’àudio i vídeo per el control 
d’accés. L’usuari serà capaç de tenir un control total de l’accés a la vivenda. 

Aquesta placa de carrer inorpora àudio i vídeo.El sistema d’àudio i vídeo aniran 
per mitjà de sistema TwinBus. Aquest sistema requereix d’una font d’alimentació 
per on circularan l’àudio i les senyals pròpies de la trucada i obertura de porta.  

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Placa de carrer Acero 

 

 Pantalla tàctil 

L’ús de pantalla tàctil representa el complement ideal i necessari per el 
avantguardista i avançat sistema KNX, simplificant el control de totes les 
funcions de il·luminació, persianes, climatització i alarmes entre altres, i 
permetent controlar tota la instal·lació des d’ un punt, d’una forma còmode, 
visual i senzilla. 

Internament disposa de gran quantitat de portes lògiques, temporitzadors i 
multiplexors, que permetran realitzar funcions complexes dins del sistema 
KNX. També incorpora un programador setmanal de 16 canals i una memòria 
per 24 escenes, amb 32 possibles participants. 

Altres dades: 

- Sistema operatiu Windows CE 
- Resolució 800 x 600 pixels, SVGA 
- 65.000 colors 
- Alimentació 24V DC (18 – 30V DC) 
- Consum inferior a 20W (0,8 A) 
- 128 MB RAM / 32 MB Flash 
- Processador 200MHz 
- Connexions: 1 x LAN(10/100Mbit/s), 1x RS232, 1x USB 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. Connexionat de la pantalla tàctil al bus KNX 
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 Entrada Binària 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58. Entrada Binària 

 

Amb aquest actuador es poden connectar contactes lliures de potencial, 
polsadors, interruptors o detectors al bus KNX. 

El dispositiu disposa d’una tensió d’alimentació de contacte galvànica (SELV) 
separada per la tensió de bus. Per aquest motiu no serà necessària incorporar 
una font d’alimentació elèctrica per els contactes lliures de potencial connectats. 

Altres dades: 

- Disposa del seu propi acoplador de bus.  
- Muntatge sobre carril DIN 
- Connexió de bus bus  per mitjà dels born de connexió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59. Elements de l’entrada binària 
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Figura 60. Connexió al bus KNX 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61. Connexionat 

 

3.8.2. Actuadors i elements del sistema 

En formen part tots aquells dispositius de la instal·lació domòtica necessaris per 
el correcte funcionament del sistema (fonts alimentació, acopladors, etc.), a més 
d’altres dispositius que implementen les funcions. 

 Conductor KNX o Instabus EIB 

És el cable de bus dedicat estructurat YCYM 2x2x0,8 respectivament. Té dos 
conductors (vermell, negre) per la transmissió de la senyal i la alimentació, i 
dos conductors més (groc, blanc), per aplicacions addicionals.  

Com a punt a tenir en compte, la longitud màxima pot arribar als 1.000 m, la 
distància entre dos components és com a màxim de 700 m i la distància 
màxima entre un component i una font d’alimentació és de 350 m. Requisits 
que es compleixen en el present projecte. 
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 Font d’alimentació KNX 

 

 

 

 

 

Figura 62. Font d’alimentació KNX de 640mA 

Proporciona energia als components de bus d’una línia. Per cada línia de bus 
es requereix, com a mínim, una font d’alimentació. La font subministra una 
baixa tensió de seguretat estabilitzada (SELV, Safety Extra Low Voltage) de 
30V CC. Està protegida contra curtcircuits i compte amb un límit de tensió i 
corrent.  

La longitud màxima del cable entre la font d’alimentació i el component de bus 
més allunyat és de 350m. 

Està prevista per el muntatge sobre carril segons la norma DIN-EN607015. No 
és necessari un bus de carril. 

Altres dades: 

- Amplitud: 4 mòduls DIN de 18mm. 
- Requereix de born de connexió al bus. 
- Possibilitat de connexió a un subministrament d’emergència. 

 

 

 

 

 

 

Figura 63. Elements de la font d’alimentació KNX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64. Inserció del born de connexió KNX 
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Figura 65. Connexionat 

 

 Subministrament d’Emergència 

Amb la font de corrent d’emergència es pot assegurar la font d’alimentació 
amb entrada de corrent contra una caiguda de la tensió d’alimentació. La 
tensió del bus està, per tant, disponible ininterrumpidament. S’alimenta 
mitjançant un acumulador connectat a la font de corrent d’emergència.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66. Elements del subministrament d’emergència 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67. Connexionat 
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Si es desitja valorar l’estat dels indicadors a tracés d’una entrada binaria, 
únicament s’ha de connectar l’entrada binaria en combinació amb la font de 
corrent d’alimentació 24 V, conforme a l’esquema de connexió següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68. Connexionat amb entrada binària 

  

 

 Font d’alimentació auxiliar  

S’utilitzen per equips que requereixen una alimentació auxiliar. Està prevista 
per el seu muntatge en carril DIN. 

Segons el dispositiu a alimentar seran: 

- 24V CA – Alterna, d’1 Amper amb 5 mòduls de DIN 18mm. 
- 24V CC – Continua , 0,4 Ampers amb 1 mòdul de 18mm. 
- 24V CC – Continua, 1,25 Ampers amb 5 mòduls de DIN 18mm. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69. Fonts d’alimentació auxiliars 
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Figura 70. Elements de la font d’alimentació auxiliar 

 

 Acoplador de bus empotrable 

És un component que materialitza la connexió entre el bus EIB i el mòdul 
d’aplicació. El mòdul pot ser de tipus sensor o actuador, i sempre ha d’estar 
connectat a l’acoplador. L’acoplador analitza el telegrama que li arriba del bus 
i li transmet al mòdul d’aplicació en forma d’ordre, a través del connector que 
els uneix. En sentit contrari, és el mòdul d’aplicació qui envia la ordre a 
l’acoplador, i aquest la converteix en telegrama que passa al bus. Amb ajuda 
del polsador i el LED de programació s’assigna la direcció física a aquest 
dispositiu.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71. Acoplador de bus empotrable 

 

 Borns de connexió de bus KNX 

No es tracta de cap dispositiu KNX. Simplement són adaptadors per 
dispositius compatibles al sistema KNX però que no disposen de sortida 
específica per connectar al bus.  
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Altres dades: 
- Borns de connexió d’un màxim de quatre pars. 
- Per conductors entre 0.6 i 0.8 mm. 

 

 

 

 

Figura 72. Born de connexió KNX 

 

 Passarel·la KNX/IP Router 

 

 

 

 

 

Figura 73. Passarel·la KNX/IP Router 

Permet transmetre telegrames entre línies diferents a través d’una LAN (IP) 
com xarxa base ràpida. La direcció IP es pot assignar per mitjà d’un servidor 
DHCP o a través d’una configuració manual (ETS).  

Els protocols d’Internet admissibles són: ARP, ICMP, IGMP, UDP/IP i DHCP. El 
dispositiu funcinoa segons especificació KNXnet/IP utilitzant Core, Device 
Management, Tunneling i Routing.  

Altres dades: 

- L’alimentació elèctrica és externa (de 12V a 24V CA / de 12V a 30 CC). 
- Amplitud de 2 mòduls DIN 18mm 
- A completar amb font d’alimentació 24 V CC 1,25 A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74. Elements de la passarel·la KNX/IP 
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 Pasarel·la Twinbus-KNX 

Permet passar 8 events TwinBus a 8 telegrames KNX .Aquestes senyals poden 
provenir del botó de trucada, així que poden ser convertides a funcions KNX. 
Per mitjà d’aquesta passarel·la es podrà interactuar amb la placa de carrer 
exterior, per mitjà de la pantalla tàctil.  

 

 

 

 

 

Figura 75. Passarel·la TwinBus - KNX 

 

 Actuador mixta de carril 

 

 

 

 

 

 

         Figura 76. Actuador mixta de carril 

 

Aquest dispositiu serveix per:  

- Controlar els accionaments de persianes/persianes de lames amb 
interruptor de posició final de manera independent entre sí. 

- Activar els consumidors (làmpades) a través de contactes NA 
independents i lliures de potencial. 

Cada canal es pot utilitzar com canal de persiana de lames o com dos 
canals de connexió. L’actuador disposa d’un acoplador de bus. El muntatge 
té lloc en carril, la connexió de bus per mitjà un born de connexió de bus.  

L’actuador s’abasteix de corrent amb la tensió del bus i la tensió 
d’alimentació. Això permet tres modes de funcionament: 

- Alimentació de bus i xarxa: és el funcionament estàndar. 
- Alimentació de bus:funcionament amb retards de temps. 
- Alimentació de xarxa: funcionament manual de l’actuador i sense 

comunicació de bus. 

Altres dades: 

- Canals: 12persianes/12binaris 
- Amplitud: 12 mòduls 
- Alimentació 230V CA, 50-60Hz 
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- Per motors 230V CA, 1.000W 
- Compatibilitat amb làmpades incandescents, halògenes i 

fluorescents. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 77. Elements de l’actuador de persianes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78. Connexió al bus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 79. Connexionat 
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 L’actuador/regulador dimmer 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 80. Actuador / regulador Dimmer 

 

Permet connectar i modificar la intensitat de llum de les càrregues 
següents per canal: 

- Càrregues òhmiques (per exemple làmpades incandescents de 
230V). 

- Càrregues inductives i capacitives (transformadors inductius i 
electrònics amb làmpades halògenes de baix voltatge). 

- Combinació de càrregues òhmiques i inductives. 
- Combinació de càrregues òhmiques i capacitives. 

L’actuador disposa d’un acoplador de bus. El muntatge té lloc en un carril 
segons EN 60715, i la connexió de bus per mitjà de born de connexió de 
bus.  

En quant a la seva aplicació, disposa d’objectes de comunicació que 
proporcionen un reenviament de l’estat al bus, així com indicació en cas de 
curtcircuit en qualsevol dels dos canals , i la possibilitat de bloquejar-los a 
través d’un bit. 

A més de l’objecte de valor lluminós, permet un control d’escenes propi, 
consisteix en un objecte de 1 byte que permet gravar i reproduir fins 8 
escenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 81. Elements del Dimmer 

 

Altres dades: 
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- Amplitud 6 mòduls DIN 18mm 
- Tensió nominal 230V CA, 50-60Hz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 82. Connexionat 

  
 L’actuador de calefacció 

S’utilitza per controlar accionaments electrotèrmics per calefaccions o 
refrigeracions de sostre. Disposa de 6 sortides electròniques que poden 
controlar de forma silenciosa accionaments electrotèrmiques en funció de 
telegrames KNX. Es poden connectar a la vegada fins a quatre accionaments 
electrotèrmics per sortida. 

Les sortides s’activen per commutació o amb una senyal de modulació de 
duració d’impulsos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 83. Connexionat 

 

La connexió de bus KNX es realitza amb ajuda del born de connexió A.La 
terminació de xarxa s’efectua en els born L i N segons l’exemple de 
connexió. 

Altres dades: 
- Canals: 6 
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- Alimentació 230V 
- Amplitud: 4 mòduls DIN 18mm 
- A completar amb accionament termoelèctric per vàlvules 24V o 230 

V230 V 
 

 Actuador de Fan Coil 

 

 

 

 

 

 

Figura 84. Actuador de fan coil 

Dispositiu per muntar en carril i és apropiat per connectar al bus KNX. 
L’actuador és apropiat per sistemes de dos i quatre canonades. Aquest, 
controla fins a tres velocitats de ventilador així com vàlvules calefactores o de 
refrigeració de dos o tres punts.  

L’actuador disposa de 2 entrades per contactes lliures de potencial. 

És important apuntar que l’actuador de Fan Coil només s’ha d’utilitzar en 
combinació amb un polsador multifunció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 85. Elements de l’actuador de fan coil 

 

Proporciona les sortides necessàries per el control d’accionaments 
termoelèctrics o electrovàlvules de 24-230v ca, així com ventiladors de tres 
velocitats. 

Altres dades: 
 

- Amplitud: 6 mòduls DIN 18mm 
- Alimentació: 230V AC 
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Figura 86. Connexionat 

 

 El Radioreceptor adaptadors schüko  

Es tracta d’un receptor via radio d’un element que actua com 
interruptor/conmutador o com regulador universal (dimmer de 350 VA) 
controlat a distància per emissors del sistema Connect, per tant complirà per 
la funció On/Off/Regulació d’un element de llum independent. També permet 
l’accionament manual sobre el mateix adaptador. El radioreceptor, a més, es 
comporta com un router de comunicació.  

 

 

 

 

 

Figura 87. Radioreceptor adaptador Schüko regulador Connect (Schneider Electric) 

 

 El Radioreceptor d’empotrar  

Es tracta d’un receptor via radio d’un element empotrable i que actua com a 
interruptor/commutador, Dimmer de 250VA, interruptor de 2 elements i 
interruptor de 1 element de 2 pols. Per tant proporciona la funció de 
On/Off/Regulació per les làmpades empotrades al sostre. El control es 
realitzarà per mitjà de controladors a distància del sistema Connect. El 
receptor a més, es comporta com un router de comunicació. 

 

  

 

 

 

 

Figura 88. Radioreceptor d’empotrar Connect 
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 El controlador de persianes i la tecla sensor  

Formen el sistema RF per el control remot del sistema de persianes. 

El controlador es protegeix del motor per mitjà del bloqueig dels contactes del 
relé.  La seva tensió nominal és de 230 V CA, 50 Hz, es necessari un 
conductor neutre i la potència màxima del motor pot arribar fins a 1000 VA. 

La tecla polsador Connect permet l’accionament manual o per control remot 
dins el sistema RF. Disposa d’un enclavament intern de seguretat i pot ser 
connectat al sensor de lluminositat. La tecla polsador, junt amb els mòduls 
electrònics amb alimentació 230V es comporten com un router de 
comunicació, sent al mateix temps emissor, receptor i repetidor. L’abast del 
senyal de radio arriba fins els 30m en interiors i els 100m en exteriors. 

 

 

 

 

 

 

Figura 89. Controlador i tecla sensor Connect 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Projecte d’instal·lació elèctrica i domòtica d’una vivenda unifamiliar aïllada 

 

 - 92 - 

 

3.9. Taules Entrades i Sortides 

3.9.1. Entrades 

Taula 5. Taula d’entrades 

Sensor 
Direcció 

física 
Ubicació Tecles/canals 

Direcció 
de 

grup 

PLANTA BAIXA 

Detector 
d’incendi 

1.1.1 Garatge  1/1 

1.1.2 Dormitori 1  1/1 

1.1.3 Menjador  1/1 

1.1.4 Cuina  1/1 

Detector 
inundació 

1.1.10 Cuina  1/2 

1.1.11 Bany 1  1/3 

Detector de 
moviment 

1.1.20 Garatge  2/1 

1.1.21 
Distribuïdor 

1 
 2/2 

1.1.22 
Distribuïdor 

2 
 2/3 

1.1.23 Escala  2/4 

1.1.24 Vestíbul  2/5 
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Polsador 
On/Off/Regulació 

1.1.31 Bany 1 

1.1.31.1 
3/1/1-2 

1.1.31.2 

1.1.31.3 
3/2/1-2 

1.1.31.4 

1.1.32 Safareig 

1.1.32.1 
3/3/1-2 

1.1.32.2 

1.1.32.3 
3/4/1-2 

1.1.32.4 

1.1.33 Despensa 

1.1.33.1 
3/5/1-2 

1.1.33.2 

1.1.33.3 
3/6/1-2 

1.1.33.4 

Polsador 
On/Off/Regulació 

 

1.1.34 

 

cuina 

1.1.33.1 
3/7/1-2 

1.1.33.2 

1.1.33.3 
3/8/1-2 

1.1.33.4 

Tecla 
centralització 

Il·luminació 

1.1.53 vestíbul 

1.1.53.1 

4/1-2 
1.1.53.2 

Tecla 
centralització 
persianes 

1.1.54 vestíbul 
1.1.54.1 

5/1-2 
1.1.54.2 

Pantalla tàctil 1.1.62 Vestíbul  1/62 
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Sensor 
Direcció 

física 
Ubicació Tecles/canals 

Direcció de 
grup 

Polsador 
multifunció 

1.1.40 Dormitori 1 

1.1.40.1 
3/13/1-2 

1.1.40.2 

1.1.40.3 
3/14/1-2 

1.1.40.4 

1.1.40.5 
6/1/1-2 

1.1.40.6 

1.1.40.7 
7/1/1-2 

1.1.40.8 

1.1.40.9 8/1 

1.1.40.10 8/2 

1.1.41 

 
Menjador 

1.1.41.1 
3/15/1-2 

1.1.41.2 

1.1.41.3 
3/16/1-2 

1.1.41.4 

1.1.41.5 
6/2/1-2 

1.1.41.6 

1.1.41.7 
7/2/1-2 

1.1.41.8 

1.1.41.9 8/3 

1.1.41.10 8/4 
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PLANTA PRIMERA 

Detector 
d’incendi 

1.1.5 Dormitori 2  1/1 

1.1.6 Dormitori 3  1/1 

1.1.7 Dormitori 4  1/1 

1.1.8 Estudi  1/1 

1.1.9 Vestidor  1/1 

Detector 
d’inundació 

1.1.12 Bany 2  1/4 

1.1.13 Bany 3  1/5 

Detector de 
moviment 

1.1.25 
Distribuïdor 

3 
 2/6 

1.1.26 Vestidor 
 

 
2/7 

Polsador 
On/Off/Regulació 

1.1.35 Bany 2 

1.1.34.1 
3/9/1-2 

1.1.34.2 

1.1.34.3 
3/10/1-2 

1.1.34.4 

1.1.36 Bany 3 

1.1.35.1 
3/11/1-2 

1.1.35.2 

1.1.35.3 
3/12/1-2 

1.1.35.4 
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Polsador 
multifunció 

1.1.42 Dormitori 2 

1.1.42.1 
3/17/1-2 

1.1.42.2 

1.1.42.3 
3/18/1-2 

1.1.42.4 

1.1.42.5 
6/3/1-2 

1.1.42.6 

1.1.42.7 
7/3/1-2 

1.1.42.8 

1.1.42.9 8/4 

1.1.42.10 8/5 

1.1.43 Dormitori 3 

1.1.43.1 
3/19/1-2 

1.1.43.2 

1.1.43.3 
3/20/1-2 

1.1.43.4 

1.1.43.5 
6/4/1-2 

1.1.43.6 

1.1.43.7 
7/4/1-2 

1.1.43.8 

1.1.43.9 8/6 

1.1.43.10 8/7 

1.1.44 Dormitori 4 

1.1.44.1 
3/21/1-2 

1.1.44.2 

1.1.44.3 
3/22/1-2 

1.1.44.4 

1.1.44.5 
6/5/1-2 

1.1.44.6 
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1.1.44.7 
7/5/1-2 

1.1.44.8 

1.1.44.9 8/8 

1.1.44.10 8/9 

1.1.45 Estudi 

1.1.45.1 
3/23/1-2 

1.1.45.2 

1.1.45.3 
3/24/1-2 

1.1.45.4 

1.1.45.5 
6/6/1-2 

1.1.45.6 

1.1.45.7 
7/6/1-2 

1.1.45.8 

1.1.45.9 8/10 

1.1.45.10 8/11 

Estació 
meteorològica 

1.1.50 Terrassa 

1.1.50.1 9/1 

1.1.50.2 9/2 

1.1.50.3 9/3 

1.1.50.4 9/4 

Entrada binària 1.1.55 
Quadre 
domòtic 

1.1.9.1 

1/1 
1.1.9.2 

1.1.9.3 

1.1.9.4 

Entrada binària 1.1.16 
Quadre 
domòtic 

1.1.16.1 

1/1 
1.1.16.2 

1.1.16.3 

1.1.16.4 
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Entrada binària 

 

 

 

1.1.17 

 

 

 

Quadre 
domòtic 

 

1.1.17.1 

 

1/1 

1.1.7.2 1/2 

1.1.7.3 1/3 

1.1.7.4 1/4 

Entrada binària 1.1.18 
Quadre 
domòtic 

1.1.18.1 1/5 

1.1.8.2 1/6 

1.1.8.3 1/7 

1.1.8.4  
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Sensor 
Direcció 

física 
Ubicació Tecles/canals 

Direcció de 
grup 

EXTERIOR 

Detector 
d’inundació 

1.1.14 Jardí  1/6 

1.1.15 Jardí  1/7 

Detector de 
moviment 

1.1.27 Façana Nord  2/8 

1.1.28 Façana Oest  2/9 

1.1.29 Façana Sud  2/10 

1.1.30 Façana Est  2/11 
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3.9.2. Sortides 

Taula 6. Taula de sortides 

Dispositiu/Actuador 
Direcció 

física 
Ubicació Tecles/canals 

Direcció 
grup 

Font alimentació 640mA 1.1 
Quadre 
domòtic 
General 

 

Passarel·la KNX/IP 1.1.60 
Quadre 
domòtic 
general 

 

Passarel·la TwinBus/KNX 1.1.61 
Quadre 
domòtic 
general 

 

Actuador mixta 

Persianes / binari 

12/12 

1.1.19 
Quadre 
domòtic 
general 

1.1.19.1 

Persiana 1 

6/1/1-2 

8/1 

8/2 

9/1 

1/162 

5/1-2 

1.1.19.2 

Persiana 2 

6/2/1-2 

8/3 

9/1 

1/162 

5/1-2 

1.1.19.3 

Persiana 3 

6/3/1-2 

8/4 

8/5 

9/1 

1/162 

5/1-2 
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1.1.19.4 

Persiana 4 

6/4/1-2 

8/6 

8/7 

9/1 

1/162 

5/1-2 

1.1.19.5 

Persiana 5 

6/5/1-2 

8/8 

8/9 

9/1 

1/162 

5/1-2 

1.1.19.6 

Persiana 6 

6/6/1-2 

8/10 

8/11 

9/1 

1/162 

5/1-2 

1.1.19.7 

Tendal 

6/7/1-2 

9/1 

1/162 

5/1-2 

1.1.19.10 

Projector Nord 

2/8 

1/62 

1.1.19.11 

Projector Oest 

2/9 

1/62 

1.1.19.12 

Projector Sud 

2/10 

1/62 

1.1.19.13 

Projector Est 

2/11 

1/62 

1.1.19.14 

Llum garatge 
2/1 
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1.1.19.15 

Llum vestíbul 
2/5 

1.1.19.16 

Llum jardí 

9/2 

1/62 

1.1.19.17 

Llum piscina 
1/62 

1.1.19.18 

Bomba piscina 

1/62 

1/6 

1.1.19.19 
Bomba reg 

1/3 

1.1.19.20 

Electrovàlvula 
bany 1 

 

1/7 

1/62 

9/3 

1.1.19.21 
Electrovàlvula 

bany 2 
1/4 

1.1.19.22 
Electrovàlvula 

bany 3 
1/5 

1.1.19.23 

Electrovàlvula 
cuina 

1/2 
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Regulador Universal 
Dimmer 

1.1.36 
Quadre 
domòtic 
general 

1.1.36.1 

Llum Safareig 

4/1-2 

3/3/1-2 

3/4/1-2 

1.1.36.2 

Llum Despensa 

4/1-2 

3/5/1-2 

3/6/1-2 

1.1.36.3 

Llum distribuïdor 
1 

4/1-2 

2/2 

1.1.36.4 

Llum 
Distribuïdor 2 

4/1-2 

2/3 

Regulador Universal 
Dimmer 

1.1.37 
Quadre 
domòtic 
general 

1.1.37.1 

Llum vestíbul 

 

4/1-2 

2/5 

1.1.37.2 

Llum  dormitori 
1 

4/1-2 

3/13/1-2 

3714/1-2 

8/1 

8/2 

1.1.37.3 

Llum escala 

4/1-2 

2/4 

1.1.37.4 

Llum bany 1 

4/1-2 

3/1/1-2 

3/2/1-2 

Regulador universal 
Dimmer 

1.1.38 
Quadre 
domòtic 
general 

1.1.38.1 

Llum dormitori 2 

4/1-2 

37/17/1-2 

3/18/1-2 

8/4 

8/5 
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1.1.38.2 

Llum dormitori 3 

4/1-2 

3/19/1-2 

3/20/1-2 

8/6 

8/7 

1.1.38.3 

Llum bany 2 

 

4/1-2 

3/9/1-2 

3/10/1-2 

1.1.38.4 

Llum Dormitori 4 

4/1-2 

3/21/1-2 

3/22/1-2 

8/8 

8/9 

Regulador universal 
Dimmer 

1.1.39 
Quadre 
domòtic 
general 

1.1.39.1 

Llum vestidor 

4/1-2 

2/7 

1.1.39.2 

Llum bany 3 

4/1-2 

3/11/1-2 

3/12/1-2 

1.1.39.3 

Estudi 

4/1-2 

3/23/1-2 

3/24/1-2 

1.1.39.4 

Distribuidor 3 

4/1-2 

2/6 

Regulador universal 
Dimmer 

1.1.47 
Quadre 
domòtic 
general 

1.1.47.1 

Llum cuina 

4/1-2 

3/7/1-2 

1.1.47.2 

Llum cuina office 

4/1-2 

3/8/1-2 

1.1.47.3 

Llum 1 menjador 

4/1-2 

3/15/1-2 

3/16/1-2 

8/3 
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1.1.47.4 

Llum 2 menjador 

4/1-2 

3/15/1-2 

3/16/1-2 

8/3 
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Actuador de Fan Coil 1.1.51 
Quadre 
domòtic 
general 

1.1.51.1 

Fan coil general 1 
7/2/1-2 

Actuador de fan coil 1.1.56 
Quadre 
domòtic 
general 

1.1.51.2 

Fan coil general 2 
7/5/1-2 

Actuador de fan coil 1.1.57 
Quadre 
domòtic 
general 

1.1.51.3 

Fan coil dormitori 
1 

7/1/1-2 

Actuador de fan coil 1.1.58 
Quadre 
domòtic 
general 

1.1.51.4 

Fan coil dormitori 
2 

7/3/1-2 

Actuador de fan coil 1.1.59 
Quadre 
domòtic 
general 

1.1.51.5 

Fan coil dormitori 
3 

7/4/1-2 

Actuador de fan coil 1.1.63 
Quadre 
domòtic 
general 

1.1.51.6 

Fan coil dormitori 
4 

7/5/1-2 

Actuador terra radiant 1.1.52 
Quadre 
domòtic 
general 

1.1.52.1 

Electrovàlvula 
clima general 1 

10/2/1-2 

1.1.52.2 

Electrovàlvula 
clima general 2 

10/5/1-2 

1.1.52.3 

Electrovàlvula 
clima dormitori 1 

10/1/1-2 

1.1.52.4 

Electrovàlvula 
clima dormitori 2 

10/3/1-2 

1.1.52.5 

Electrovàlvula 
clima dormitori 3 

10/4/1-2 

1.1.52.6 

Electrovàlvula Estudi  
10/6/1-2 
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3.10. Guia d’instal·lació 
Davant de qualsevol dubte, la instal·lació d’elements no contemplats en el 
projecte o qualsevol anomalia que surti durant l’obra, cal indicar-ho al director de 
la instal·lació, ja que s’assumeix que s’instal·larà tal i com s’indica en la memòria 
i serà responsabilitat exclusiva de l’instal·lador el fet que es realitzi així.  

Es proporcionen uns manuals d’instal·lació segons els requeriments del fabricant, 
així com els esquemes de connexionat de cada component domòtic i la relació 
d’entrades i sortides amb els corresponents elements tradicionals de la 
instal·lació. Seran els instal·ladors elèctrics els que hauran de realitzar totes les 
connexions, seguint les indicacions i els esquemes que es proporcionaran, 
respectant el manual del fabricant. 

La forma d’identificar cada un dels dispositius s’ha realitzat de la següent 
manera: 

Sensors i dispositius d’entrada 

Són tots els elements que aporten informació al sistema, ja sigui de forma 
manual (polsadors, comandament a distància, pantalles, web…), de forma 
autònoma (sensors de presència, fums, inundació, gas, alarmes de seguretat…), 
com seguint una programació prefixada (programadors horaris, estació 
meteorològica, etc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 90. Visualitzador de sensors i dispositius d’entrada 

 

Els sensors estan marcats en vermell i s’identifiquen per la llegenda i pel número 
que l’acompanya. 

 

 

 



 Projecte d’instal·lació elèctrica i domòtica d’una vivenda unifamiliar aïllada 

 

 - 108 - 

Taula 7. Direccionament de la Figura 90 

 

Entrades/Sensor 
Direcció 

física 
Ubicació Tecles/canals 

Direcció 
de grup 

Detector d’incendi 1.1.5 
Dormitori 

2 
 1/1 

Polsador 
multifunció 

1.1.43 
Dormitori 

3 

1.1.43.1 3/19/1-
2 1.1.43.2 

1.1.43.3 3/20/1-
2 1.1.43.4 

1.1.43.5 
6/4/1-2 

1.1.43.6 

1.1.43.7 
7/4/1-2 

1.1.43.8 

1.1.43.9 8/6 

1.1.43.10 8/7 

 

 Entrades/Sensor: descripció del tipus de dispositiu d’entrada. 
 Direcció Física: les direccions físiques identifiquen cada dispositiu amb la 

seva localització en la topologia global del sistema (Àrea – Línia - 
Dispositiu).Es correspon amb el gràfic dels plànols. 

 Ubicació: indica l’estança de la vivenda on està ubicat el sensor o 
dispositiu d’entrada. 

 Tecles/Canals: descriuen els canals/tecles dels sensors/dispositiu 
d’entrada, per on es comanden les diferents direccions de grup segons la 
funció a realitzar. 

 Direcció de grup: s’utilitza per definir funcions específiques del sistema, i 
són les que determinen les associacions de dispositius en funcionament i la 
comunicació entre els objectes d’aplicació. Les direccions de grup assignen 
la correspondència entre elements d’entrada al sistema (sensors) i 
elements de sortida (actuadors). 

 

Actuadors i elements del sistema 
 
Els actuadors estan marcats en blau. Els elements propis del sistema, fonts 
d’alimentació, passarel·les, etc…en negre. 



Jordi Costa Barriga____________________________________________________________________ 

 

 - 109 - 

 

Taula 8. Direccionament de la Figura 90 

Element/Actuador 
Direcció 

física 
Ubicació Canals 

Direcció 
grup 

Regulador universal 
Dimmer 

1.1.38 
Quadre 
domòtic 
general 

1.1.38.1 

Llum dormitori 2 

 

4/1-2 

37/17/1-2 

3/18/1-2 

8/4 

8/5 

 

 

 Element/Actuador: descripció del tipus d’actuador o element del sistema 
KNX utilitzat. 

 Direcció Física: les direccions físiques identifiquen cada dispositiu amb la 
seva localització en la topologia global del sistema (Àrea – Línia - 
Dispositiu).Es correspon amb el gràfic dels plànols. 

 Ubicació: indica l’estança de la vivenda on està ubicat el sensor o 
dispositiu d’entrada. 

• Canals: descriuen els canals per on els actuadors reben les diferents 
direccions de grup dels elements d’entrada o sensors. 

• Direcció de grup: s’utilitza per definir funcions específiques del sistema, i 
són les que determinen les associacions de dispositius en funcionament i la 
comunicació entre els objectes d’aplicació. Les direccions de grup assignen 
la correspondència entre elements d’entrada al sistema (sensors) i 
elements de sortida (actuadors). 
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A continuació es mostren les diferents fonts de referència que s’han consultat 
durant la realització del projecte.  

 

4.1. Referències bibliogràfiques 
 

VV.AA. 2004. REBT 2002: Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, Barcelona, 
CEYSA 

FECSA-ENDESA Norma Técnica Particular para Líneas Subterráneas de Baja 
Tensión (NTP-LSBT). 

FECSA-ENDESA Norma Técnica Particular para Instalaciones de Enlace de Baja 
Tensión (NTP-IEBT). 

KNX, eds. 2010. KNX Journal, Noticias de la Asociación KNX  España y sus 
Asociados.  

KNX, eds. 2011. KNX Journal, Noticias de la Asociación KNX  España y sus 
Asociados.  

Schneider Electric, eds. 2010. Pequeño Material Eléctrico Domótica e Inmótica 
KNX. 

 

4.2. Bibliografia de consulta 
 

Junestrand, Stefan; Passaret, Xavier; Vázquez, Daniel, eds. 2002. Domótica y 
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Quinteiro Gonzalez, Jose María; Lamas Graziani, Javier; Sandoval, Juan D., eds. 
1999. Sistemas de control para viviendas y edificios: domótica. Thomson 
Paraninfo. 

Gewis, eds. 2010. Manual ilustrado para la instalación domótica: la tecnología 
entra en casa. Thomson Paraninfo. 

ABB. < http://www.abb.es >. Consultado el: 22-3-2011. 

SCREENLUZ, Sistemas de iluminación. < http://www.screenluz.es >. Consultado 
el: 29-3-2011.  

SIMON. < http://www.simon.es >. Consultado el: 24-3-2011. 

ENDESA. < http://www.endesa.es>. Consultado el: 22-2-2011. 

SCHNEIDER ELECTRIC. < http://www.schneider-electric.com >. Consultado el 
15-2-2011. 

KNX Association. < http://www.knx.org >. Consultado el 16-2-2011. 

CAHORS ESPAÑOLA. < http://www.cahors.es >. Consultado el 1-4-2011. 
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DOMOTICA.NET, la red profesional del hogar digital. 
<http://www.domotica.net>. Consultado el: 20-5-2011. 

CASADOMO, el portal del edificio y hogar digital. < http://www.casadomo.com 
>. Consultado el 20-5-2011. 
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