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1. INTRODUCCIÓ 
 

El PFC que tenim a continuació només es una part d’un projecte més gran 

realitzat per dos alumnes de la ETSETB. Per tant els objectius generals seran 

els mateixos als dos PFC, en canvi els parcials seran diferents. Sempre que 

parlem de projecte ens referirem al projecte global, mentres que quan parlem 

de PFC ens referirem a aquest document (part integrant del projecte). 

 

El present projecte te com a objecte analitzar i endinsar-nos en el treball de les 

enginyeries de projectes, en l’àmbit de les instal·lacions comunes en vivendes 

plurifamiliars. Aquest projecte és doncs un treball transversal, partint de la base 

de les infrastructures de serveis que es donen avui dia als edificis.  

 

 La major càrrega de treball esta situada en la realització de projectes 

tècnics.  

 

1.1 MOTIVACIÓ 
 

 Les motivacions d’aquest projecte son varies i les trobem 

fonamentalment en la recerca d’un lloc de treball propi dins el mercat de les 

enginyeries. Per tant les principals motivacions serien:   

 

- La recerca d’un lloc de treball de qualitat. 

- L’obtenció de nous coneixements i capacitats no desenvolupades 

dins la universitat. 

- La creació d’un patrimoni partint de zero.  

 

Els objectius que ens plantegem davant aquest projecte son el següents: 
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- Obtenir els coneixements i capacitats que ens pugui permetre 

realitzar amb èxit els projectes de ICT. 

-  Obtenir els coneixements i capacitats que ens pugui permetre 

realitzar amb èxit els projectes de Baixa Tensió. 

-  Obtenir els coneixements i capacitats que ens pugui permetre 

realitzar amb èxit els projectes de domotització d’oficines o vivendes. 

 

1.2 OBJETIUS 
 

Aquest objectius, vist al punt anterior, els tractarem de la següent manera: 

 

 1º  Obtenir els coneixements i capacitats que ens pugui permetre 

realitzar amb èxit els projectes de ICT. Per això realitzarem el projecte de ICT 

d’un edifici en particular ja construït segons la normativa vigent, a partir dels 

plànols cedits per l’arquitecte que va realitzà el projecte d’edificació, i les 

mesures realitzades per nosaltres amb l’ajuda d’un mesurador de camp prestat 

per FTE maximal ®. 

 

 2º Obtenir els coneixements i capacitats que ens pugui permetre realitzar 

amb èxit els projectes de Baixa Tensió. Per això realitzarem el projecte de 

Baixa Tensió d’un edifici en particular ja construït segons la normativa vigent, a 

partir dels plànols cedits per l’arquitecte que va realitzà el projecte d’edificació. 

 

 

 3º Obtenir els coneixements i capacitats que ens pugui permetre realitzar 

amb èxit els projectes de domòtica. Per això realitzarem el projecte de 

domòtica  d’un edifici en particular ja construït segons la normativa vigent, a 

partir dels plànols cedits per l’arquitecte que va realitzà el projecte d’edificació. 
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1.3  DIVISIÓ DEL PROJECTE. 
 

Aquest projecte està realitzat per dos estudiants d’Enginyeria Electrònica 

alumnes de l’ETSETB.  

 
 ¿Com hem dividit el projecte en dos PFCs? 
 

La part que vostè té en les seves mans, atent als objectius 3  del projecte; 
els objectius 1 i 2 son tractats en el PFC del meu company Manuel Pérez. 
 

 El fet d’haver de dividir el projecte en dos PFCs ens ha donat la 

possibilitat de redactar-los en diferents idiomes. Així com podrà observar 

aquesta primera part està redactada en català, i la següent part en castellà. 

Aquesta decisió es va tomar desprès d’analitzar els objectius. Si volum obtenir 

coneixements necessaris per redactar projectes tècnics haurem d’enfrontar-nos 

a realitzar-los en els dos idiomes oficials de la Comunitat Autònoma on 

realitzarem la nostra activitat processional. Per tant hem redactat el s PFCs en 

les diferents llegües (Català i Castellà). 

En un futur no descartem utilitzar l’Anglès per a la redacció de projecte dins del 

marc de l’UE. 

 

 

¿Com hem dividit el treball entre els dos alumnes? 
 
Realització de Víctor García Cardona 

- Projecte de domòtica per a la vivenda dúplex del edifici. 

- Disseny i realització de plànols i esquemes dels projectes ICT, Baixa 

tensió i dòmotica. 
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Realització de Manuel Pérez González: 

- Realització de projectes ICT y Baixa Tensió a excepció de plànols i 

esquemes. 

 

 

   Objectius que tractarem en aquest PFC. 
 

Els objectius a tractar en aquest PFC són els que segueixen: 

 

 3º Obtenir els coneixements i capacitats que ens pugui permetre realitzar 

amb èxit els projectes de domòtica. Per això realitzarem el projecte de 

domòtica  d’un edifici en particular ja construït segons la normativa vigent, a 

partir dels plànols cedits per l’arquitecte que va realitzà el projecte d’edificació. 
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2. Sumari 

 

S’ha escollit el sistema de gestió LonWorks (tecnologia independent del 

mitjà físic, que és una de les tecnologies de comunicació més fiables i 

conegudes) per l'automatització i gestió de l'energia, entre altres paràmetres, 

del habitatge de l'estudi. 

 

D’aquesta manera podrem fer el control d’un gran numero de paràmetres 

que afecten al confort, seguretat, i bon funcionament del habitatge de l’estudi, 

com l’ il·luminació, climatització, alarmes tècniques (gas, aigua, incendi...), 

vigilància, etc. 

 

Per tant, el sistema a implantar (LonWorks) no és un sistema tancat, és 

un Sistema de control descentralitzat, ( no consta d’una central amb entrades 

sortides, sinó que la intel·ligència està deslocalitzada en un mòdul de control, 

tenint cadascun d’aquests un accés físic a una sèrie limitada de dispositius.  

 

Això fa que tinguem una major robustesa en el sistema, ja que la fallada 

d’un mòdul no fa que tota la instal·lació deixi de funcionar. A més, permet una 

major flexibilitat en possibles modificacions de la instal·lació. 

 

 És un sistema que admet la col·locació de sensors, actuadors, així com 

polsadors estàndards del mercat, permetent així que amb la instal·lació 

d'aquest sistema, el tipus d'elements futurs a acoblar al sistema no es vegin 

condicionats.  

  

 Partirem de la utilització dels següents elements: 

Nodes d'accés i configuració ( són els nodes que permeten una interactuació 

de l’usuari amb la instal·lació), fonts d'alimentació ( el sistema està alimentat a 
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24VDC), accessoris ( elements complementaris, però recomanables per a un 

millor funcionament de la instal·lació, així com unes prestacions addicionals a 

l’habitatge), software ( dos tipus de programes que funcionen sota Windows 

95/98/2000/XP, un està concebut per a dissenyar la instal·lació i configurar el 

sistema, l’altre permet parametritzar la instal·lació, dissenyar grups de 

dispositius, o crear programes de temporització que poden ser associats a 

dispositius de sortida), targetes d'ordinador (targeta d'ordinador dissenyada per 

a la comunicació de busos LonWorks), sensors (permeten al control central 

prendre dades físiques de l'entorn de la instal·lació per a poder efectuar 

controls o accions automatitzades) 

 
El sistema està format per diferents elements connectats tots ells al 

canal de control. Les xarxes o busos domòtics, (els sistemes basats en xarxes 

de transmissió d'informació) comparteixen un canal de control o cablejat únic al 

que es connecten tant els sensors com els blocs actuadors i la unitat central, 

que és capaç de parlar individualitzada o col·lectivament amb aquests 

dispositius. Anem a analitzar les característiques exigides a un sistema domòtic 

i com s'adapta el bus. 

 

 L'arquitectura del sistema permet una topologia lliure: anell, lineal, 

estrella o mixta. Cada element que està connectat a la xarxa i té capacitat de 

gestionar l’ informació amb altres elements de la xarxa s’anomena node. 

  
Interacció entre unitats. La característica més important oferta per les 

xarxes estreba en la infraestructura de comunicacions de propòsit general que 

pot ser utilitzada per les diferents aplicacions o dispositius sense interferir unes 

amb unes altres. Una xarxa és capaç de reduir enormement el cablejat existent 

en les instal·lacions actuals, a més de permetre la interacció entre àrees 

d'aplicació (no existent en sistemes convencionals); de bon tros menys cablejat 

s'obté fins i tot més funcionalitat. 
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 Tractament de senyals: Quan un dels sensors emet senyal, aquesta és 

tractada pel node control. El node ha pogut ser programat individualment o 

desde el sistema de control central, i estan units mitjançant un bus de cable 

trenat. 
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3. Introducció a la memòria 
 
3.1. Informació general de la memòria 

 

 

• El projecte està orientat al disseny i a la implantació d’un sistema de 

control domòtic de les instal·lacions d’un habitatge de nova construcció.  

 

• El sol·licitant del projecte ens demana un sistema de control domòtic per 

a controlar els següents paràmetres:   

- Enllumenat 

- Climatització  

- Alarma de robatori  

- Control de persianes  

- Alarma contra incendi 

 

  

• Aquest informe pretén presentar les bases de la futura implantació del 

sistema de control domòtic tenint en compte les lleis actuals i l’ajust al 

pressupost presentat inicialment de 35000€. 

 

3.2. Ubicació geogràfica i distribució en planta: 
 

- L’habitatge estarà situat a la quarta planta i cinquena planta de l’edifici 

plurifamiliar, aquest habitatge serà de nova instal·lació.  

 

- L’edifici plurifamiliar està situat al Carrer Girona número 62, a Barcelona 

en el districte de l’eixample. 
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- El local és destinat a una vivenda unifamiliar de dues plantes, la vivenda té 

un area edificada de 102 m2 tenint en compte la zona destinada a netejar roba. 

   

La vivenda està dividida en dos pisos comunicats per una escala interior. 

L’accés a la vivenda es fa pel quart pis i per accedir al pis de dalt de la 

vivenda s’ha de fer a partir de l’escala interior de la vivenda. El primer pis té 

56 metres quadrats aproximadament i està dividit en les següents zones:  

 

- Lavabo amb una superfície de 3,13 m2 en total. 

- Una passadís distribuïdor 5 m2 
- Una cuina 12,50 m2 
- Una escala d’accés a la part superior 2 m2 
- Un menjador de 28 m2 
- Zona de rentar roba 2,5 m2 

 
El segon pis té 56 metres quadrats aproximadament i està dividit en les 

següents zones: 

 

- Lavabo amb una superfície de 5 m2 en total i un altre de 3,73 m2 

- Un dormitori principal de  14,2 m2 
- Espai exclusiu d’armaris  1,6 m2 
- Una escala d’accés a la part superior 2 m2 
- Dos dormitoris secundaris de 10 m2  i de 8,3 m2 
- Passadís d’accés a les habitacions de 4,65 m2 

 
3.3. Ventilació de la vivenda: 
 
 - Per a poder fer una ventilació eficaç, el que es farà serà un fals sostre 

que distribueixi homogèniament l’aire condicionat i l’aire filtrat de l’exterior. Per 

a fer-ho s’utilitzaran dos aparells de ventilació que podran satisfer la demanda 
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d’aire calent o d’aire fred. Els dos aparells seran controlats pel sistema de 

gestió domòtic (amb possibilitat de control manual). 

 

- La temperatura desitjada en la vivenda serà un interval de 22ºC a 25ºC, 

aquesta temperatura es conservarà durant tot l’any i serà mesurada per varis 

sensors de temperatura col·locats en les diferents dependencies. Les potències 

absorbides per la ventilació tenint en compte que la utilització de la planta és 

per a una vivenda serà de 5 kW. Les normatives també condicionen la ubicació 

del ventilador exterior, el mateix no pot estar en la façana ni en un lloc visible, 

per tant es col·locarà en el terrat. 

 

 - La humitat desitjada en la vivenda és del 60% en tot el recinte, els 

ventiladors s’encarregaran d’aquesta tasca guiats pel sistema domòtic.  

 

 - Per a la instal·lació del sistema de ventilació pel fals sostre, és 

necessari fer una doble col·locació de canonades de transport d’aire. Ja que 

una de les canonades és l’encarregada del transport d’aire condicionat, i l’altre 

té com a feina extraure l’aire de l’interior de la segona planta per a que hi pugui 

haver-hi una renovació d’aire.   

 

 

3.4. Orientació de la vivenda i finestrals: 
 

 - La vivenda tindrà un espai dedicat a finestral de 8,4 metres. Els quals 

es repartiran en 6 persianes motoritzades i controlades pel sistema domòtic. La 

orientació dels finestrals serà segons la següent taula: 

 

 

Orientació Metres de finestral Nº de persianes 

Nord Est 6 4 
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Sud Oest 2.4 2 

 

 

3.5. Enllumenat del recinte : 
 
 - L’enllumenat serà un altre dels paràmetres que regularà el sistema de 

gestió domòtic, mitjançant sensors de llum es determinarà si les condicions de 

lluminositat programades estan dintre de l’interval per a una instal·lació 

d’aquestes característiques. Els sensors de llum estaran distribuïts per diferents 

zones de l’habitatge, on cada zona tindrà l’enllumenat necessari segons dicti el 

sensor de llum.  

  

 S’ha decidit fer aquest sistema d’enllumenat per a un màxim 

aprofitament de la llum provinent del sol, a més el sistema lumínic no es podia 

basar en l’estació de l’any ja que el temps és un factor imprevisible i podria ser 

que durant l’estiu fes un dia nuvolat i el sistema no donés suficient llum. 

 

 - En cas de fallada externa de l’enllumenat general, el sistema farà ús 

d’un SAI (sistema d’alimentació ininterrompuda) que tindrà una autonomia de 

com a mínim una hora. Aquest sistema actuarà suprimint funcions amb el 

següent ordre: 

 

1. Sistema d’aire condicionat, calefacció i ventilació (efecte immediat). 

2. Reducció de la il·luminació en un 50% (efecte immediat). 

3. Reducció progressiva de l’altre 50% de l'il.luminació si no s’ha restablert 

el corrent elèctric de xarxa en 3 minuts. 

4. Apagada dels aparells electrodomèstics. 
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3.6. Sistema de seguretat: 
 

 3.6.1Sistema d’alarma: 

 

- Les zones a protegir pel sistema d’alarma seran la porta d’entrada i tots 

els finestrals de la mateixa vivenda. L’alarma instal·lada estarà formada per un 

sensor òptic que determinarà l’obertura de la porta principal o d’alguna de les 

múltiples finestres, a més quan detecti presència deixarà passar un minut de 

temps per a que se l’introdueixi el codi correcte de desactivació del sistema 

d’alarma, sinó s’activarà l’alarma acústica i avisarà a l’empresa de seguretat 

que trucarà a l’habitatge per verificar el que està succeint. 

  
 
3.7. Planning d’implantació previst: 
 
 - El client vol com a màxim un termini per finalitzar les obres i les 

instal·lacions corresponents de 4 mesos i mig. Aquest període es perfectament 

viable si el projecte d’instal·lació elèctrica es fa en un mes, la presentació i 

acceptació de la generalitat dels permisos corresponents triga 15 dies i la 

instal·lació de tots els aparells es triga un altre mes.   
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4. Estudi comparatiu de les diferents alternatives 
 
4.1. Sistemes centralitzats 
 

En aquest tipus de sistema existeix un “cervell” responsable de la 

instal·lació. la unitat central. Aquest dispositiu és el encarregat de processar la 

informació rebuda desde els diferents sensors i transmissors, i enviar, les 

ordres als actuadors corresponents.  

 

El principal inconvenient és la seva limitada flexibilitat, donat que les 

possibles reconfiguracions seran costoses. A més, en ser totalment 

imprescindible el mòdul de control pel correcte funcionament del sistema, si 

aquest s’avaria el sistema deixaria de funcionar en la seva totalitat.   

 

Un inconvenient és que no existeix comunicació directa entre els 

sensors, transmissors i actuadors. Quan un element sensor transmet una 

senyal a la unitat central, aquesta en funció de la programació feta pel usuari 

donarà unes ordres als actuadors. Un altre inconvenient és la necessitat de 

més metres de cablejat que en els sistemes de gestió individual autònoma. 

 

La avantatge principal que tenen aquest tipus de sistemes es el seu cost 

reduït, ja que cap element necessita mòduls especials de direccionament, ni 

interfases per diferents busos. A més, la seva instal·lació és senzilla i es 

possible utilitzar una gran varietat d’elements convencionals, donat que els 

requisits demanats són mínims. 
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4.2. Sistema de gestió individual autònoma: 
 

En aquest tipus de sistemes cada element posseeix la capacitat de 

tractar la informació que rep i actuar en conseqüència de forma autònoma, per 

tant no és necessària la presència d’una unitat central. La configuració d’un 

sistema domòtic distribuït té una topologia de cablejat tipus bus. 

 

El avantatge principal és la fàcil reconfiguració del sistema, això incideix 

directament en el grau de flexibilitat, i sobre tot en l’estalvi de cablejat de 

d’instal·lació. En tractar-se de sistemes més cars, també són sistemes més 

potents, que permeten a l’usuari implementar una gran quantitat d’aplicacions i 

serveis. 

 

L’inconvenient més important és el cost dels elements del sistema. Això 

és debut a la necessitat d’incloure els protocols CSMA/CD de comunicació i les 

tècniques de direccionament en cadascun dels elements, així com la capacitat 

de processar informació, el que implica una necessitat de compatibilitat entre 

equips que repercuteix en una disminució important de productes ofertats en el 

mercat. 

 

A més, com es tracta de sistemes més complexos, es planteja una forta 

restricció en la utilització d’elements convencionals, ja que el requisits exigits 

per la seva compatibilitat són elevats. El software utilitzat requereix la 

participació d’un expert. 
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4.2.1. Les diferents alternatives 
 

Actualment, hi ha diversos sistemes domòtics comercials. Tots ells estan 

orientats a un segment concret del mercat. Desde el punt de vista comercial, 

pot dir-se que els tres sectors més importants que necessiten d’aquests 

sistemes són locals ja construïts, locals nous, i grans edificis. Cadascun 

d’aquests sectors utilitza una tecnologia específica. 

 

En el cas que ens interessa (vivendes) i les demandes del nostre client 

els sistemes descentralitzats comercials (SCC) són els més apropiats. Com ja 

s’ha esmentat tenen la avantatge d’un manteniment gairebé nul i una rapidesa i 

alta eficàcia a pesar de que per a la seva instal·lació necessiten un 

professional. 

 

 Com a sistemes centralitzats i descentralitzats podem trobar varis 

sistemes de gestió domòtica entre ells destacarem: X-10, LonWorks i CEBus. 

Compararem un sistema centralitzat (X-10) i dos sistemes descentralitzats 

(BJC Diàleg basat en tecnologia LonWorks i un sistema basat en tecnologia 

CEBus. 

 

4.3. Descripció de les diferents alternatives: 
 

4.3.1. X-10: 

 

 El X-10 és un sistema basat en corrents portadores, totes les senyals es 

transmeten a través de la xarxa de baixa tensió o per radiofreqüència. Aquest 

sistema és originari d’Estats Units d’Amèrica, per tant aquí en Europa tenim 

una versió com és el NETBUZ X10. 
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 El principi de codificació X10 permet una activació y resposta definides 

de fins 256 receptors, grups de control d’aparells o de grups consumidors. Amb 

això resulta possible el muntatge de grans xarxes. 

 

 Aquest sistema és capaç de treballar a través de xarxes de corrent 

alterna y de corrent trifàsica. Al ser un sistema capaç de treballar amb la pròpia 

xarxa d’alimentació de baixa tensió de 230 Volts, evita haver de fer un nou 

precablejat, amb la conseqüent disminució del cost d’instal·lació, a més és un 

dels sistemes més instal·lats (més de 8 milions d’instal·lacions existents 

actuals).  

 No obstant, a Europa no ha tingut gaire implantació aquest sistema 

domòtic. 

 

4.3.2. CEBus: 

 

 El sistema CEBus al igual que el X10 és un sistema americà que pertany 

a la EIA.  

  

L’arquitectura del CEBus segueix un model de referència OSI (Open 

Systems Interconnection), ocupant-se cadascun dels nivells de determinades 

funcions de la xarxa de comunicació. 

 

 En el CEBus es diferencien tres àrees: 

 El medi físic y la topologia  

 El protocol de comunicacions 

 El llenguatge de comunicacions 

 

El protocol i el llenguatge són comuns a tots els elements CEBus, però 

existeixen 6 medis físics diferents: 

 Red elèctrica (PL) 
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 ‘Par trenat’ (TP) 

 Infraroig (IR) 

 Radio freqüència (RF) 

 Coaxial (CX) 

 Fibra Óptica (FO) 

 

L’elecció del medi es realitza en funció de paràmetres com l’estalvi 

energètic, la comoditat, la fàcil instal·lació dels productes CEBus, seguritat, cost 

i senzillesa del sistema. 

 

En una instal·lació poden coexistir diversos medis. Cadascun d’ells 

constituiria una subxarxa local. Les subxarxes es podrien connectar mitjançant 

routers. 

 

La velocitat de transmissió de dades que es aconsegueix es de 10 Kbps, 

i pot ser utilitzat tan en locals ja construïts com en locals de nova instal·lació. 

 

Com a inconvenient principal està el seu cost elevat i és un sistema poc 

provat en el mercat.  

 

 

4.3.3. Sistema BJC Diàleg: basat en tecnologia LonWorks: 

 

 LonWorks té un àmbit d’aplicació molt extens, que avarca desde 

indústries, edificis, vivendes i automòbils fins a qualsevol altre dispositiu 

susceptible de ser controlat. 

 El protocol de comunicació utilitzat és el LonTalk, és un protocol de 

comunicacions basat en el model de referència OSI de ISO. 

 

 Els components bàsics d’una xarxa LonWorks són dos: 
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 Neurones. Són uns circuits integrats que contenen dispositius 

d’entrada/sortida, tres microcontroladors i memòria en la que 

resideix el sistema operatiu. 

 Transceptors. Són dispositius emisors-receptors que 

s’encarreguen de connectar les neurones amb el medi de 

transmissió. 

 

Els medis de transmissió possibles són cinc: 

 ‘Par trenat’ 

 Fibra òptica 

 Línia de baixa tensió 

 Radio freqüència 

 Cable Coaxial 

 

El sistema LonWorks també pot tenir una topologia de Bus si es desitja. 

No obstant, si es vol instal·lar una topologia de cablejat de la xarxa, el sistema 

té molta versatilitat per utilitzar qualsevol de les existents. 

 

 

4.4. Criteris que s’aplicaran en l’elecció del sistema: 
 

Els criteris que tindrem en compte per poder arribar a la decisió de quin 

és el sistema que millor s’adapta a les necessitats del nostre client són les 

següents: 

 

• Econòmics:  

1. Cost de compra 

2. Cost de instal·lació 

3. Cost de manteniment 

4. Cost de substitució 
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5. Consum 

• Tècnics : 

1. Fiabilitat 

2. Versatilitat 

3. Interfície 

4. Tecnologia 

5. Capacitat de futures ampliacions 

6. Voluminositat 

• Temporals: 

1. Vida útil 

2. Període entre substitucions 

• Mediambientals: 

1. Sorolls 

 

 

 

 

4.5. Descripció de cada criteri: 
 

4.5.1. Econòmics: 
 

 Cost de compra: en el cost de compra, s’inclou tot aquell material 

necessari per portar a terme la instal·lació del sistema domòtic. 

 

 Cost d’instal·lació: es considerarà cost d’instal·lació, tota la 

contractació d’equips especialitzats en dur a terme l’instal·lació del 

sistema domòtic i tots els costos que es produeixin per despeses que 

puguin tenir aquests equips, com per exemple la necessitat de fer un 

fals sostre per poder dur la ventilació per les diferents zones del 

habitatge. 
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 Cost de substitució:  s’entén per cost de substitució el que valdria fer 

reparacions en el sistema o fer alguna ampliació poc important. 

 

 Cost de manteniment: el cost de manteniment serà aquell que durant 

la vida útil del producte tingui despeses per revisions necessàries o 

neteja de materials pel correcte funcionament de tot el sistema. 

 

 Consum: el cost de consum serà el cost elèctric que tingui tot el 

sistema. 

 

4.5.2. Tècnics 
 

 Tecnologia: es considerarà com a tecnologia si el sistema fa temps 

que està dissenyat o és de recent creació.  
 

 Fiabilitat: s’entén per fiabilitat quants errors pot donar el sistema i si 

el sistema ha estat prèviament contrastat en el mercat. 

 

 Versatibilitat: en aquest criteri es tindrà en compte si l’aparell és 

compatible amb altres tecnologies i sistemes. Per exemple si pot 

tenir diversos sistemes de transmissió de dades. 

 

 Interfície: la interfície serà el manifest de quan còmode és el sistema 

per a un usuari novici i que no és tècnic ni especialitzat amb cap 

àrea concernent al sistema domòtic. 

 

 Capacitat de futures ampliacions: la capacitat de futures ampliacions 

mesurarà si el sistema és capaç (una vegada ja instal·lat) de fer-li 

instal·lacions de nous components. 
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 Voluminositat: serà quan d’espai ocupa la caixa de control de tot el 

sistema domòtic. 
 

4.5.3. Temporals: 
 

 Vida útil: la vida útil serà quan de temps recomana el fabricant del 

sistema abans de que quedi obsolet i s’hagi de canviar tota la 

instal·lació per fer una de nova. 

 

 Període de substitucions: serà el temps que passi abans que s’hagi 

de fer la primera reparació pagada per l’usuari, per tant el període de 

substitucions durarà fins la garantia del fabricant. 
 

4.5.4. Mediambientals: 
 

 Soroll: el concepte de soroll serà el nivell acústic que hi haurà en 

l’habitatge per culpa del sistema domòtic, ja sigui una part d’aquest o 

el sistema central de gestió. 
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4.6. Justificació de  la presència de cada criteri: 
 

 Els criteris econòmics són necessaris per a poder fer un pressupost del 

sistema domòtic complet per al nostre client, que ens ha demanat en particular 

el cost de compra i el cost d’instal·lació, a més per a poder fer una tria correcte 

del sistema domòtic necessitem tots els valors econòmics perquè hem de tenir 

una visió global del producte que estem oferint al client, per així poder remarcar 

els aspectes més òptims i pèssims del producte en el que fa referència als 

aspectes econòmics. 
 

 Els criteris tècnics, en concret el criteri de tecnologia el necessitem per a 

poder saber si el sistema domòtic utilitza tecnologia recent o per altre banda 

utilitza tecnologia de fa cert temps.  

 

Els criteris de fiabilitat, versatibilitat i la possibilitat de futures ampliacions 

són necessaris per fer-nos una idea de ho modelable que és el sistema que 

hem d’escollir.  

 

Finalment, els criteris d’interfície i voluminositat són importants ja que 

marquen ho còmode que serà el sistema per l’usuari. 
 

 Els temporals tenen rellevància  en quant de temps el producte és 

capaç de fer la seva feina correctament i sense errors, per tant aquest aspecte 

és d’una importància vital ja que si no podem saber quan de temps el sistema 

funcionarà correctament no podem fer cap anàlisi real. 

 

Pels criteris Mediambientals sols s’ha posat el criteri de soroll que és 

l’únic que pot tenir certa importància a l’hora d’escollir un sistema que no 

molesti a les persones de l’habitatge.  
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4.7. Valoració dels criteris: 
 

El sistema de valoració que utilitzarem serà el següent: en el eix de les 

[Y] posarem una puntuació del 0 al 10. El [0] serà una valoració molt negativa i 

el [10] molt positiva. En canvi, en el eix de les [X], posarem el criteri que 

s’avalua i les unitats de la magnitud que estiguem mesurant, així com també els 

valors màxims i mínims de la magnitud. 

 

- El criteri de cost de compra tindrà un valor mínim de 6000 € i un valor 

màxim de 36000 €, la gràfica tindrà forma de recta amb pendent negativa, del 

[10] cap al [0]. 

 

- El criteri de cost d’instal·lació tindrà un valor mínim de 600 € i un valor 

màxim de 3000 €, la gràfica tindrà forma de recta amb pendent negativa, del 

[10] cap al [0]. 

  

 - El criteri de cost de substitució tindrà un valor mínim de 10 € i un valor 

màxim de 360 €, la gràfica tindrà forma de recta amb pendent negativa, del [10] 

cap al [0]. 

 

- El criteri de cost de manteniment tindrà un valor mínim de 0 € i un valor 

màxim de 380 €, la gràfica tindrà forma de recta amb pendent negativa, del [10] 

cap al [0]. 

 

- El criteri de tecnologia en el eix de les [x] es contarà en anys i tindrà 

una data mínima de l’any 1970 fins l’any 2000, la gràfica tindrà forma de 

paràbola invertida. 
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- El criteri de fiabilitat en el eix de les [x] tindrà com a magnitud el nombre 

d’errors l’any i el valor mínim serà de [0] i el valor màxim serà de [20], la gràfica 

serà una corba còncava. 

 

- El criteri de versatibilitat tindrà una escala de valors del 0% com a valor 

mínim i del 100% com a valor màxim. La gràfica tindrà forma de recta amb 

pendent positiva. 

 

- El criteri d’interfície en el eix de les [x] se li donarà una escala de valors 

de comoditat, essent [0] molt poc còmode i [10] molt còmode. La gràfica tindrà 

la forma d’una recta de pendent positiva. 

 

- El criteri de voluminositat en el eix de les [x] es posaran els metres 

quadrats, el valor mínim serà de [3] metres quadrats i el valor màxim de [20] 

metres quadrats.  

 

- En el criteri de futures ampliacions en el eix de les [x] se li donarà una 

escala quantitativa en lletres, per tant el valor mínim serà ‘poques’ i el valor 

màxim serà ‘gran quantitat’, la gràfica tindrà forma de recte sense pendent, 

després de paràbola invertida i tot seguit, altre vegada de recte sense pendent. 

  

- El criteri de Vida útil en el eix de les [x] es posarà la magnitud a 

comptabilitzar en anys, el valor mínim serà de 5 anys i el valor màxim serà de 

20 anys. La gràfica tindrà forma de recta amb pendent positiva. 

 

- El criteri de període de substitucions en el eix de les [x] es posarà la 

magnitud a comptabilitzar en anys, el valor mínim serà de 1 any i el valor 

màxim serà de 10 anys. La gràfica tindrà forma de recta amb pendent positiva. 
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- El criteri de soroll en el eix de les [x] la magnitud a mesurar seran els 

decibels, el valor mínim serà de 0 dB i el màxim de 10 dB. 

 

 

4.8. Ponderació dels diferents criteris: 
 
 

Criteris Ponderació (%) 

Econòmics 

Cost de compra 6  % 

Cost d’instal.lació 6 % 

Cost de substitució 4 % 

Cost de manteniment 14 % 

Tècnics 

Tecnologia 12 % 

Voluminositat 2 % 

Fiabilitat 16 % 

Versatilitat 8 % 

Interfície 6 % 

Capacitat de futures 

ampliacions 
4% 

Temporals 

Vida útil 8 % 

Període entre 

substitucions 
12 % 

Mediambientals 

Soroll 2 % 
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4.9. Justificació de la ponderació dels criteris: 

 
 - En la taula anterior s’observa que els criteris millor valorats són: Cost 

de manteniment, Tecnologia, Fiabilitat i Període de substitucions, tots ells tenen 

un pes percentual superior al 10 %. Aquests criteris han rebut una nota alta ja 

que pel nostre client és important que una vegada instal·lat el sistema domòtic 

no hi tinguin que preocupar-se per ell, per tant ha de ser un sistema que no 

necessiti gaires reparacions i que el seu manteniment sigui mínim, així com que 

sigui d’una tecnologia fiable i comprovada en el mercat. 

 

 - Altres criteris que tenen una ponderació mitja entre 6-8 %, són criteris 

que a pesar de no ser essencials tenen una relativa importància pel que fa a la 

utilitat del sistema, ja que és important que el sistema no sigui excessivament 

car, així com tampoc que tingui una garantia de funcionament baixa o no sigui 

compatible amb d’altres tecnologies. Per tant en aquest apartat hem inclòs 

criteris com: Cost de compra, cost d’instal·lació, versatilitat, interfície i vida útil. 

 

 - Els criteris pitjor valorats (per sota del 5 %) són aquells que considerem 

poc importants o que pel nostre client no tenen especial rellevància. Criteris 

com soroll, capacitat de futures ampliacions, voluminositat o cost de substitució 

es troben en aquest apartat ja que en el cas d’aquest habitatge hi ha suficient 

espai i el sistema instal·lat en principi no es faran més ampliacions en el futur, 

així com tampoc dintre d’un interval el soroll pren especial interès.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Instal·lacions en edificis plurifamiliars: 
Instal·lacions domòtiques 03 / 09 / 2008 

 
 

 

31

4.10. Valoració de les diferents alternatives: 
4.10.1.Valoració d’alternativa X-10: 
 
 

  Alternativa: X-10 

Criteris  Ponderació (%) Nota Nota ponderada

Econòmics 

Cost de compra 6  % 8,8 0,528 

Cost d’instal·lació 6 % 8,3 0,498 

Cost de 

substitució 
4 % 8,8 0,352 

Cost de 

manteniment 
14 % 6,6 0,924 

Sumatori parcial 30 % 
Nota mitja parcial: 

8,125 
2,302 

Tècnics 

Tecnologia 12 % 6,9 0,828 

Voluminositat 2 % 10 0,200 

Fiabilitat 16 % 3,1 0,496 

Versatilitat 8 % 2,0 0,160 

Interfície 6 % 7,0 0,420 

Capacitat de 

futures 

ampliacions 

4% 10 0,400 

Sumatori parcial 48 % 
Nota mitja parcial: 

6,5 
2,504 

Temporals 

Vida útil 8 % 3,6 0,288 

Període entre 12 % 2,0 0,240 
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substitucions 

Sumatori parcial 20 % 
Nota mitja parcial: 

2,8 
0,528 

Mediambientals 

Soroll 2 % 1 0,020 

Total 

 Sumatori Σ 100 % Nota mitja: 6,00 Σ 5,354 

 

 

4.10.2. Valoració d’alternativa del sistema BJC Diàleg basat en tecnologia 
LonWorks: 
 

  Alternativa: LonWorks 

Criteris  Ponderació (%) Nota 
Nota 

ponderada 

Econòmics 

Cost de compra 6  % 5,3 0,318 

Cost d’instal·lació 6 % 6,7 0,402 

Cost de 

substitució 
4 % 8,0 0,320 

Cost de 

manteniment 
14 % 9,3 1,302 

Sumatori 
parcial 

30 % 
Nota mitja parcial: 

7,32 
2,342 

Tècnics 

Tecnologia 12 % 9,3 1,116 

Voluminositat 2 % 10 0,200 

Fiabilitat 16 % 5,9 0,944 

Versatilitat 8 % 8,5 0,680 
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Interfície 6 % 5,0 0,300 

Capacitat de 

futures 

ampliacions 

4% 5,0 0,200 

Sumatori 
parcial 

48 % 
Nota mitja parcial: 

7,28 
3,44 

Temporals 

Vida útil 8 % 9,0 0,720 

Període entre 

substitucions 
12 % 5,5 0,660 

Sumatori 

parcial 
20 5 

Nota mitja parcial: 

7,25 
1,38 

Mediambientals 

Soroll 2 % 6,0 0,120 

Total 

 Sumatori Σ 100 % Nota mitja: 7,19 Σ 7,282 

 

 

4.10.3. Valoració d’alternativa CEbus: 
 
 

  Alternativa: CEbus 

Criteris  Ponderació (%) Nota Nota ponderada

Econòmics 

Cost de compra 6  % 5,9 0,354 

Cost d’instal·lació 6 % 5,7 0,342 

Cost de 

substitució 
4 % 7,7 0,308 

Cost de 14 % 9,1 1,274 
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manteniment 

Sumatori parcial 30 % 
Nota mitja parcial: 

7,1 
2,278 

Tècnics 

Tecnologia 12 % 8,7 1,044 

Voluminositat 2 % 10 0,200 

Fiabilitat 16 % 5,9 0,944 

Versatilitat 8 % 8,0 0,640 

Interfície 6 % 3,0 0,180 

Capacitat de 

futures 

ampliacions 

4% 5,8 0,232 

Sumatori parcial 48 % 
Nota mitja parcial: 

6,9 
3,240 

Temporals 

Vida útil 8 % 8,0 0,640 

Període entre 

substitucions 
12 % 5,0 0,600 

Sumatori parcial 20 % 
Nota mitja parcial: 

6,5 
1,240 

Mediambientals 

Soroll 2 % 3,0 0,060 

Total 

 Sumatori Σ 100 % Nota mitja: 6,6 Σ 6,818 
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4.11. Comparació de les diferents alternatives segons els 
gràfics i les taules: 
 
4.11.1. Criteris econòmics: 

 

 - En la gràfica de cost de compra s’observa com el sistema més barat és 

el X-10, i el més car és el LonWorks encara que la diferència entre el sistema 

LonWorks i CEbus és bastant petita. 

  
- En la gràfica de cost d’instal·lació passa exactament el mateix que en la 

gràfica de cost de compra, així també el sistema d’instal·lar més barat és el    

X-10 i el més car Cebus, encara que la diferència entre el Cebus i el sistema 

LonWorks és bastant petita. 

 

- En el criteri de cost de substitució, altre vegada el sistema que rep 

major  puntuació és el sistema X-10, i el que rep pitjor puntuació és el sistema 

CEbus, tots els sistemes tenen una puntuació similar amb una diferència 

màxima de puntuació [1,1]. 

  

- La gràfica del criteri de cost de manteniment, el sistema amb una 

puntuació més alta és el sistema LonWorks, no obstant el sistema CEbus 

també ha rebut una puntuació molt alta (entre el sistema CEbus i el sistema 

LonWorks hi ha una diferència de dues dècimes), encara que el sistema X-10 

és el pitjor puntuat. 

  
Comentari dels criteris econòmics: 

 

 - Si s’analitza la taula és pot comprovar com el sistema LonWorks en 

nota ponderada és el millor sistema, a pesar de que el sistema X-10 té dels 

quatre criteris la millor nota en tres d’ells, però al ponderar el criteri restant per 
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nosaltres i pel nostre client és el criteri més important i per tant dóna com a 

resultat que el sistema LonWorks esdevingui el millor sistema. 

 

 

4.11.2. Criteris Tècnics: 
 

- En el criteri de tecnologia s’observa com en la gràfica el sistema que ha 

obtingut la millor puntuació ha estat el sistema LonWorks, encara que el 

sistema CEbus té una nota molt pròxima a la del sistema Lonworks. En aquest 

cas el sistema que té la pitjor nota és el X-10. 

 

- En la gràfica de voluminositat tots tres sistemes han obtingut la mateixa 

nota (10), i per tant tots els sistemes són igualment vàlids per a la nostre 

aplicació. 

 

- La gràfica del criteri d’interfície el millor sistema és el X-10 i el pitjor és 

el sistema CEbus, encara que el sistema Lonworks està a una distància 

equidistant dels altres dos sintemes. 

 

- En el criteri de capacitat de futures ampliacions, el sistema X-10 

s’adapta perfectament al nivell que nosaltres esperàvem per això té una 

valoració de (10), encara que els altres dos sistemes tenen una valoració 

similar sent una mica pitjor el sistema LonWorks. 

 

- La gràfica del criteri de fiabilitat, els dos sistemes que han obtingut la 

millor valoració han estat els sistemes Lonworks i CEbus (tenen la mateixa 

nota), i per tant el sistema pitjor valorat ha estat el X-10. 

 

- En la gràfica de versatilitat s’observa com el sistema LonWorks és el 

més valorat, no obstant el sistema CEbus té una puntuació molt pròxima a la 
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del sistema LonWorks. Altre vegada el sistema X-10 és el sistema que ha 

obtingut una valoració més negativa.   

 

Comentaris dels criteris tècnics: 

 

 - Si analitzem la taula de valors i sumem la nota ponderada per a 

cadascun dels diferents sistemes, s’observa que el sistema LonWorks és el que 

obté una nota més alta (3,44), el següent seria el sistema CEbus amb una nota 

de 3,24 (aquesta nota és molt semblant a la del sistema LonWorks, per tant les 

prestacions serien gairebé les mateixes). En canvi el sistema X-10 amb una 

nota de 2,50 seria el sistema més deficient per instal·lar-lo en l’habitatge  pel 

que respecta als criteris tècnics.  

 

 

4.11.3. Criteris temporals: 
 

- En el criteri de vida útil s’observa com el sistema X-10 és clarament 

inferior als altres dos (té la valoració més baixa en la gràfica), ja que obté un 

3,6 de valoració en la gràfica de la vida útil, encara que el CEbus i el LonWorks 

reben un 8 i un 9 respectivament. 

 

- La gràfica del criteri del període de substitucions, ens mostra el mateix 

cas que abans ja que en aquesta el sistema x-10 obté un 2 enfront un 5 i un 5,5 

del CEbus i del LonWork.   

 

Comentaris dels criteris temporals: 

 

- Si s’analitzen els criteris tècnics s’observa com si sumem la nota 

ponderada, el sistema Lonworks esdevé el millor sistema (nota: 1,38), no 

obstant el sistema CEbus té una nota similar (1,24). Altre cop el sistema X-10 
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és el pitjor i per tant poc recomanable (nota: 0,528)pel que fa als criteris 

temporals. 

 

4.11.4. Criteris Mediambientals i comentari: 
 

 - En la gràfica del criteri de soroll s’observa com el sistema que obté una 

millor valoració és el sistema LonWorks, encara que el qui rep una valoració 

més negativa és el sistema X-10 pel que respecta al criteri de soroll. 

 

 

4.12. Valoració dels resultats i tria de la millor alternativa: 

 

En les gràfiques i els valors de les taules, s’observa com en general el 

sistema que té major puntuació en diverses de les gràfiques és el sistema X-10, 

però també són aquelles gràfiques que per a nosaltres tenen un pes percentual 

menor, i per tant a l’hora d’escollir el sistema fa que aquestes avantatges es 

vegin disminuïdes en front de les nostres necessitats. 

 

 Per tant observant els diferents criteris i mirant en cadascun d’ells quin 

ha estat el sistema que ha rebut major puntuació en tots ells i la puntuació total 

es pot deduir que el sistema triat és el sistema BJC Diàleg basat en tecnologia 

LonWorks. 

 

 No obstant, una bona alternativa també era el sistema CEbus ja que hi 

ha una diferència mínima en la nota ponderada global i en les notes 

ponderades parcials, per tant també (i en el hipotètic cas que l’empresa del 

sistema LonWorks plantegés problemes) es podria escollir aquest. 

 

 Com a conclusió el sistema triat és el sistema LonWorks per ser el 
que ha tingut una millor nota ponderada.  
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4.13. Gràfic de barres de les diferents alternatives: 

 
 

 
 
 
 
 
 

  Llegenda: 

1. X-10 

2. LonWorks 

3. CEbus 
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5. Sistema BJC Diàleg basat en LonWorks 

 
5.1. Descripció General de la solució 
 
 

El sistema de gestió LonWorks a aplicar, permet l'automatització i gestió 

de l'energia, entre altres paràmetres, de l’habitatge de l'estudi. 

 

Aquest sistema té funcions per al control d'instal·lacions d'il·luminació, 

climatització, alarmes tècniques (gas, aigua ,incendi...), vigilància, etc. Per tant, 

es poden connectar a part dels elements propis del sistema, perifèrics tals com 

sensors de temperatura, sensors de gas, inundació, fum, lluminositat, 

volumètrics de presència..., a més de actuadors tals com punts de llum, 

electrovàlvules, relés, contactors... , tots ells existents en el mercat, sent 

necessari únicament el qual compleixin uns mínims requeriments de 

compatibilitat electrotècnica. Per tant, el sistema LonWorks no és un sistema 

tancat.  

 

Les característiques principals del sistema són: 

  

• Sistema de control descentralitzat: 
 
  No consta d'una central amb entrades sortides, sinó que la intel·ligència 

està deslocalitzada en un mòdul de control, tenint cadascun d’aquests aquests 

accés físic a una sèrie limitada de dispositius.  

 

Com conseqüència directa tenim una major robustesa en el sistema, ja 

que la fallada d’un mòdul no fa que tota la instal·lació deixi de funcionar. 
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A més permet una major flexibilitat en possibles modificacions de la 

instal·lació. 

 

L'arquitectura del sistema permet una topologia lliure: anell, lineal, 

estrella o mixta. Cada element que està connectat a la xarxa i té capacitat de 

gestionar informació amb altres elements de la xarxa s’anomena node. 

 
• Un sistema basat en la tecnologia LONWORKS: 

 

 Aquesta tecnologia és independent del mitjà físic; és oberta; és un 

Standard mundial i és una de les tecnologies de comunicació més fiables i 

conegudes.  
 

• Sistema obert: 
 
   Un sistema que admet la col·locació de sensors, actuadors, així com 

polsadors estàndards del mercat, permetent així que amb la instal·lació 

d'aquest sistema, el tipus d'elements futurs a acoblar al sistema no es vegin 

condicionats. 

 

• Fàcil d'instal·lar: 
 
   El disseny d'una instal·lació és una labor ràpida i fàcil, que no presenta 

la complexitat pròpia d'un sistema descentralitzat. 
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5.2. Elements Principals del nostre sistema: 
 

 Els components de la instal·lació es divideixen en les següents famílies:  

 

1. Nodes d'accés i configuració. 

2. Fonts d'alimentació. 

3. Accessoris.  

4. Programari. 

5. Targetes d'ordinador. 

6. Sensors. 

 

 

1. Nodes d'accés i configuració: 

 

  Són els nodes que permeten una interactuació de l'usuari amb la 

instal·lació. Aquesta família permet que l'usuari pugui programar el reg un 

dia i una hora determinats, poder configurar la seva instal·lació o actuar com 

un sistema d'alarma. 

  

2.   Fonts d'alimentació: 
  

Tot el sistema està alimentat a 24VDC, amb la qual cosa són 

necessàries una o més fonts per a poder alimentar els sensors que 

necessitin funcionar a aquest voltatge. 

  

Depenent de la quantitat de dispositius i del tipus d'aquests es calcula la 

quantitat de fonts d'alimentació necessàries per al sistema.  
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3.   Accessoris: 
  

  Són elements complementaris, però recomanables per a un millor 

funcionament de la instal·lació, així com unes prestacions addicionals a 

l’habitatge. En aquesta gamma vam trobar senyalitzadors, sensors 

addicionals, etc. 

 

4.   Software:  
 

  Utilitzarem dos tipus de programes que funcionen sota Windows 

95/98/2000/XP per a una major comoditat i senzillesa de maneig per part de 

les persones que van a controlar els paràmetres modificables del sistema 

en el seu us diari.  

El primer d'ells està concebut per a dissenyar la instal·lació i configurar el 

sistema. 

  El segon permet parametritzar la instal·lació, dissenyar grups de 

dispositius (per exemple, es pot crear un grup amb tots els dispositius que 

consumeixen 230V AC en l'habitatge., per a posteriorment ser apagats des 

d'un sol polsador), crear programes de temporització que poden ser 

associats a dispositius de sortida (per exemple, es pot programar que la 

ventilació pugui funcionar d'una hora a una hora determinada determinats 

dies de la setmana i durant una època de l'any).  

 

 

5.   Targetes d'ordinador: 
  

  Per a accedir al BUS de control és necessari utilitzar una targeta 

d'ordinador dissenyada per a la comunicació de busos LonWorks, existint 

aquestes per a dos tipus d'ordinadors:  
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1. per a ordinadors PC-compatible de sobretaula (interface ISA)  

2. per a ordinadors portàtils (interface PCMCIA). 

 

6.   Sensors: 
 

El control central, disposarà de la informació procedent d'una sèrie de 

sensors que li permeten a la seva instal·lació prendre dades físiques de l'entorn 

de la instal·lació per a poder efectuar controls o accions automatitzades.  

 

Els sensors poden ser digitals o analògics, és a dir, sensors que 

transmetin un senyal binari o bé sensors que donin un senyal proporcional 

dintre d'un rang determinat. Per exemple, un sensor digital seria un detector de 

presència i un detector analògic seria un termòmetre. 

  

La combinació dels sensors i els controls permet dotar a l’habitatge de 

múltiples funcions de confort, així com de seguretat tècnica i estalvi energètic. 

  
5.3. Instal·lació requerida. (Elements de camp que es van a 
necessitar):  
 
 
 

Pel que fa a instal·lacions prèvies, cal prestar atenció a les 

canalitzacions a l’hora de dissenyar l’edifici, tant per als cables d’alimentació 

elèctrica com pels de senyals d’àudio, vídeo, telèfon, etc. Cal realitzar els 

aïllaments convenients i preveure els accessos a les instal·lacions elèctriques 

per possibilitar el seu manteniment. 

 

L’habitatge caldrà que disposin d’una pressa de llum general, i també hi 

haurà d’haver-hi les finestres finals acabades per la iniciació de la instal·lació. 
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Ja que l’estalvi energètic és un dels objectius de la domòtica, és 

necessari una dedicació especial a l’aïllament, reduint els coeficients de 

pèrdues de temperatura. Mitjançant portes i finestres podem regular la 

ventilació, però no convé oblidar aquells accessos exteriors d’obertura 

automàtica, com ara la porta principal. 

 
 
Elements de camp: 

 

 

Dintre dels elements de camp, que és com es diuen els elements de la 

instal·lació elèctrica  als quals tenim accés, cal distingir dos tipus:  

 

> Dispositius d'entrada.  

> Dispositius de sortida.  

 

Al seu torn, dintre de cadascun cal distingir els següents subtipus:  

 

> Analògics.  

> Digitals. 

  

Els podem definir de la següent manera:  

 

> Dispositius d'entrada: Aquells que proporcionen una informació al sistema, 

també cridat un “input”. Per exemple: un polsador o un detector de presència.  

 

> Dispositius de sortida: Aquells que suposen una resposta del sistema, també 

cridat "output".  

Per exemple un punt de llum o un timbre.  

 

> Dispositiu – de comportament – analògic: 
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Són aquells la resposta elèctrica dels quals està lligada a una funció 

matemàtica dependent d'un fenomen físic. Dita d'altra manera, té una resposta 

dintre d'un rang, dependent del dispositiu. Exemples de dispositius analògics 

podrien ser: 

  

 

1. Un detector de llum que donés resposta, en volts, proporcional a la llum 

que percep.  

 

2. Una llum que estigués regulada per fase, entre 0 i 230Va AC.  

 

De dispositius de comportament analògic hi ha d'entrada, exemple 1, i 

de sortida, exemple 2.  

 

 

Elements de camp que deu tenir la instal·lació domòtica:  

 

Una instal·lació intel·ligent ha de tenir uns detectors i uns actuadors 

adequats per als requisits que d'ella s'esperen. 

  

Els elements de camp es poden dividir de la següent manera:  

 
 

  
ENTRADES 

 

 
SORTIDES 

 
 
 
 

ANALÒGIQUES 
 

Detectors de:  
-Llum ( interior /exterior ). 
-Temperatura (interior/ 
exterior)  
-Qualitat de l'aire.  
-Humitat relativa.  

-Punts de llum regulables. 
-incandescència.  
-Motors  regulables.  
-Ventilador.  

 -polsadors  -Bases d'endoll.  
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DIGITALS 
 

-Interruptors  
-Contactes magnètics  
Detectors de:  
-Presència.  
-Fum. 

-Punts de llum.  
–Electrovàlvules.  
-Motors de persiana.  
–Alarmes.  

 
 
 
5.4. Instal·lació i cablejat del sistema domòtic: 
 

A l'hora d'afrontar el plantejament de la xarxa és necessari avaluar una 

sèrie de requisits tècnics que permeten el correcte dimensionat d'aquestes, tals 

com la velocitat de transmissió màxima, topologia, característiques del cablejat, 

temperatures de funcionament, immunitat al soroll, màxima distància entre 

nodes, etc. Però no és menys important contextualitzar-les dintre de l'habitatge: 

tant és així que es deurà prendre en consideració l’impacta de la instal·lació de 

la xarxa: Obres, sense oblidar el perfil professional dels instal·ladors, que en 

l’última estada realitzaran la majoria de les instal·lacions.  

Així doncs serà necessari avaluar de forma ponderada cadascun 

d'aquests dos termes, conceptualment separats però imprescindibles per a 

trobar un disseny eficaç de la xarxa. 

Una vegada la xarxa ha quedat emmarcada, el següent pas natural en el 

disseny és exposar una sèrie de requisits que, donats suport sobre les dues 

observacions anteriors, permetin definir el tipus de xarxa que més s’adeqüin a 

les necessitats de l'habitatge. 

Planificació de la Xarxa: Requisits 

La xarxa, pròpiament aquesta, consta de dues parts clarament 

diferenciades, d'una banda està el mitjà de comunicació, el qual ofereix de 

forma passiva el canal de comunicació entre nodes emissor i receptor. 
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Per altra banda està el transceiver, que serà l'encarregat d'adaptar els 

senyals provinents del port comunicacions del microcontrolador a la magnitud 

(tensió, senyal a RF, intensitat lumínica) que més s’adapti a les propietats 

físiques del mitjà de comunicació. El transceiver pren un paper actiu i clau en la 

capa física de la comunicació. És evident que aquestes dues parts van 

íntimament lligades, de manera que la selecció del transceiver va condicionada, 

implícitament, pels tipus de mitjà utilitzat.  

Bàsicament, les propietats de la xarxa queden recollides en els següents 

punts:  

Flexibilitat: Els sistemes de control convencional usa topologia de bus, 

tal com succeeix en l'ampliació utilitzada RS-485, on els sensors i dispositius de 

control de sortides s'interconnecten emprant un aparell trenat apantallat. 

Seguint les recomanacions de disseny del bus RS- 485, tots els dispositius han 

d'estar connectats en topologies de bus per tal de limitar les reflexions i garantir 

comunicacions fiables. Tots els dispositius han d'estar connectats directament 

al bus, i la longitud de la connexió al bus principal també és limitada.  

Rebuig de soroll en manera comuna: És necessari que el tipus de 

transceiver implementi diversos mètodes que li faci fiable i robust front el soroll 

de manera comuna al bus. La longitud i extensió del bus afavorirà la presència 

d'aquest tipus de soroll. 

Velocitat de transmissió: L'augment de la velocitat de transmissió 

millorant els paràmetres de gestió de la xarxa, tals com reducció del risc de 

congestió, increment del tràfic total ofert (ben sigui a causa de un major nom de 

nodes o a causa del augment del volum de tràfic ofert per cada node) o 

reducció dels temps de resposta.  

Màxima distància : Les especificacions de màxima distància han de 

mantenir-se dintre dels límits racionals de cablejats d'una habitatge.  
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5.4.1.  El Transceiver: 

El transceiver de topologia lliure (Free Topology Transceiver FTT) de 

Echelon és el qual millor s'ajusta al perfil determinat pels requisits exposats, 

convertint-se en el millor candidat per a interconnectar de forma fàcil i elegant 

els diferents nodes de control de l’habitatge.  

Característiques del Transceiver: 
 
 
Funció Transceiver de topologia lliure per a parell 

trenat 
Codificació Codificació Manchester diferencial. 

Insensible a la polaritat 
Aïllament Transformador d’acoblament al bus. 

Aïllament del port de comunicacions del 
Neuron Chip. 

Tensió d’alimentació + 5 VDC ± 5% 
EMI Dissenyat per a complir les normes: 

FCC Part 15 Nivell B 
ENN55022 Nivell V 
IEC1000-4-3 Nivell 3 

Velocitat de Transmissió 78 Kbps 
Compatibilitat LPT-10 i FTT-10  
Dimensions 17.8 mm L x 7.2 mm H x 13.7 mm W, amb 

encapsulament de plàstic 
Acabament de bus Necessari. Un per a xarxes de topologia 

lliure. Un a cada extrem per a topologies de 
bus. 

Transceivers per segment Fins a 64, depenent del número de LPT-10 
presents en el segment. 

Altres característiques Detecció automàtica de senyals de rellotge 
de 5 MHZ, 10 MHZ i 20 MHZ. 
Funció interna de repetidor. 
Compleix la norma UL 
Certificat per la organització LonMark 
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5.4.2. Topologia i connectivitat de la xarxa:  
 

Xarxa de topologia lliure : 

 

La topologia lliure permet al dissenyador de la xarxa connectar els 

dispositius de control sense una restricció en la topologia emprada. Aquesta 

llibertat de connexió es tradueix que el transceiver suporta les clàssiques 

topologies d'estrella, anell, bus o qualsevol combinació d'aquestes. 

  

Connectivitat:  

 

El transceiver FTT-10A es presenta com una alta impedància a la 

xarxa quan no està alimentant, de forma que no interfereix en les 

comunicacions en aquest cas. 

  

En règim de funcionament habitual, com a membre actiu de la xarxa 

de comunicacions, l'acoblament inductiu de l'etapa d'entrada ho dota d'una 

impedància bastant alta, de forma que poden operar en distàncies de fins 

2700 m únicament amb la capacitat d'atac del transceiver mateix. 

  

El transceiver FTT-10A és compatible amb el transceiver LPT-10 

(Link Power Transceiver), de forma que, emprant el mateix mitjà, poden 

intercomunicar-se entre ells sense l'ajuda de cap element extern. Aquesta 

característica planteja al FTT-10A com un excel·lent substitut per al LPT-10 

per a aquells nodes el consum dels quals excedeixen les prestacions 

ofertes pel LPT- 10A. En aquests casos els nodes equipats amb el 

transceiver FTT-10A s’alimentarien d'una font local sense cap necessitat 

d'un aïllament elèctric de la xarxa de tele-alimentació. 

  



 

Instal·lacions en edificis plurifamiliars: 
Instal·lacions domòtiques 03 / 09 / 2008 

 
 

 

51

 

Mitjans de transmissió 

  

El instal·lador disposa d'una gran varietat de cables, de costos 

diferents, característiques i disponibilitat. El comportament de la xarxa 

estarà sotmès a paràmetres d'aquests, tals com la resistència, capacitat 

mútua, ample de banda i velocitat de propagació.  

 

Amb la finalitat de reduir aquesta incertesa i facilitar la instal·lació de 

xarxes fiables, Echelon, el desenvolupador del transceiver, ha realitzat un 

estudi de l'efecte del cablejat sobre el comportament de la xarxa, extraient 

unes recomanacions per a cada tipus de cable.  
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5.4.3.Tipus de cable 
 

Tipus de cable 
Diàmetre 
Mm/AWG 

Resistència/km 

Ω/km 
Capacitat 

nF/km 
Vprop 

% c 

Belden 85102, de parell 

trenat únic, trenes 19/29, 

sense apantallament, 150 

ºC 

1,3 mm / 16 28 56 62 

Belden 8471, de parell 

trenat únic, trenes 19/29, 

sense apantallament, 60 

ºC 

1,3 mm / 16 28 72 55 

Nivell IV 22AWG, parell 

trenat, típicament sòlid i 

sense apantallament 

0,65 mm / 22 106 49 67 

JY (st) Y 2x2x0.8, 4-fils 

trenats helicoidalment, 

sòlids, apantallats 

0,8 mm / 20.4 73 98 41 

 

En cas d'emprar un cable apantallat, cal que la pantalla es connecti a 

terra mitjançant el connector habilitat en el acabador de Bus DOM-07.  

A continuació es mostraran les especificacions de transmissió del 

sistema per a un sol segment de la xarxa. En cas de resultar un sol segment 

insuficient poden emprar-ne repetidors de la capa física per a incrementar la 

distància i evidentment, el nombre de nodes.  
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Especificacions per a bus amb doble terminació: 

 

Tipus de cable 
Màxima distància entre 

nodes 

Longitud màxima del 

cablejat 

Belden 85102 2700 m 2200 m 

Belden 8471 2700 m 2200 m 

Nivell IV, 22AWG 1400 m 1150 m 

JY (St) Y 2x2x0.8 900 m 750 m 

 

 

Especificacions per a segment amb topologia lliure: 

 
 

Tipus de cable 
Màxima distància entre 

nodes 

Longitud màxima del 

cablejat 

Belden 85102 500 m 500 m 

Belden 8471 400 m 500 m 

Nivell IV, 22AWG 400 m 500 m 

JY (St) Y 2x2x0.8 320 m 500 m 

 

En la taula d'especificacions per a la topologia lliure es determinen dos 

paràmetres que s'ha de complir en la implementació de la xarxa. En primer lloc, 

la distància entre cada transceiver i la resta (incloent el acabador) no ha de 

sobrepassar el valor especificat en la columna de distància màxima entre els 

nodes. 
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5.5. Funcionament bàsic: 
 

El sistema està format per diferents elements connectats tots ells al 

canal de control. Les xarxes o busos domòtics, (els sistemes basats en xarxes 

de transmissió d'informació) comparteixen un canal de control o cablejat únic al 

que es connecten tant els sensors com els blocs actuadors i la unitat central, 

que és capaç de parlar individualitzada o col·lectivament amb aquests 

dispositius. Anem a analitzar les característiques exigides a un sistema domòtic 

i com s'adapta el bus. 

  

- Interacció entre unitats. La característica més important oferta per les 

xarxes estreba en la infraestructura de comunicacions de propòsit general que 

pot ser usada per les diferents aplicacions o dispositius sense inferir unes amb 

unes altres. Una xarxa és capaç de reduir enormement el cablejat existent en 

les instal·lacions actuals, a més de permetre la interacció entre àrees 

d'aplicació (no existent en sistemes convencionals); de bon tros menys cablejat 

s'obté fins i tot més funcionalitat. 
 

- S’observa que quan un dels sensors emet senyal, aquesta és tractada 

pel node control. El node ha pogut ser programat individualment o desde el 

sistema de control central, i estan units mitjançant un bus de cable trenat. Un 

exemple de ho anteriorment explicat seria que un sensor de llum que està 

funcionant donés informació constantment, aquesta informació seria tractada 

pel node de control que haurà estat programat pel instal·lador i l’usuari pot 

accedir a part d’aquesta programació desde el sistema de control principal, on 

l’usuari podria definir paràmetres com el nivell d’enllumenat.  

 

- Si el nivell d’enllumenat no fos el suficient el node de control actuaria 

en conseqüència, per tant a través de la xarxa de control enviaria una senyal 

per a que la regulació de la llum augmentés la potència, i així donar més 

il·luminació. 
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5.6. Relació d’equips i elements que formen el sistema: 

 

5.6.1. Mòdul d'entrades i sortides digitals IO2:  
 

El mòdul d'entrades/sortides digitals IO2 forma part de la família de 

nodes d'acció i control del sistema BJC Dialogo. 

  

Disposa d'entrades i sortides exclusivament digitals. Integra 8 entrades 

digitals de contacte sec optoaillat, dedicades típicament a polsadors, 

interruptors, sensors (gas, presència,....). En quant a les sortides, disposa de 

12. Aquestes sortides es troben dividides en 4 de transistor de 24 VDC i 8 de 

relé de 230 V AC. Les sortides de relé estan destinades a accionar dispositius 

elèctrics convencionals (il·luminació, electrodomèstics, càrregues en 

general,...); en canvi les sortides de col·lector s'usen amb freqüència per a 

actuar sobre vàlvules, indicadors lluminosos i alarmes.  

 

Aplicacions:  
 

El mòdul DOM-03 és el node més bàsic de la gamma dels mòduls 

d'acció i control de BJC Dialogo per disposar d'entrades i sortides digitals. No 

obstant això el nombre d'entrades (8) i de sortides (12) ho fa idoni per a 

aplicacions de: 

  

- Seguretat tècnica.  

 

o Detecció de gas.  

 

o Detecció de fum.  
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o Detecció d'inundació.  

 

o O altre tipus de sensors digitals que actuïn com detectors.  

 

- Alarmes de presència.  

 

- Control d'il·luminació mitjançant detecció de presència.  

 

- Activació o desactivació de bases d'endoll en aplicacions d'estalvi o seguretat.  

 

Per a un millor aprofitament del mòdul DOM-03 deuen utilitzar-se els 

sensors de la família BJC Diàleg:  

 

- Detector de gas DOM-201  

 

- Detector de fum DOM-202  

 

- Detector de presència 24VDC DOM-206  

 

- Detector de presència 230VAC/ 10051 

  

Comunicacions:  

 

Connexió amb un bus LonWorks. El sistema BJC Dialogo utilitza un bus 

LonWorks per a la comunicació dels diversos nodes d'acció i de control, així 

com els de configuració i accés. BJC Dialogo utilitza, en concret, el bus 

Echelon LonWorks FTT- 10, Topologia lliure, 78 Kbps. En cada segment poden 

conviure fins un màxim nombre de 63 controladors que poden formar una xarxa 

i intercanviar dades.  
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5.6.2. Mòdul d'entrades i sortides analògiques :  
 

El mòdul d'entrades/sortides analògiques (DOM-04) forma part de la 

família de nodes d'acció i control del sistema BJC Dialogo.  

 

Disposa d'entrades i sortides tant analògiques com digitals. Integra 4 

entrades digitals de contacte sec optoaillades, dedicades típicament a 

polsadors, interruptors, sensors, .... Al seu torn, disposa de 4 entrades 

analògiques diferencials de 0V a 10V. 

 

 Les sortides es componen de 2 analògiques i 4 digitals. Les digitals al 

seu torn es troben dividides en 2 de transistor de 24 VDC i 2 de relé de 230 

VAC/. Les 2 sortides analògiques es basen en la regulació de potència per 

sincronisme de fase amb el senyal de l'estesa elèctrica.  

 

El mòdul disposa de dos polsadors i tres díodes LED. Els polsadors 

estan destinats a realitzar les operacions de configuració i engegada de la 

xarxa de control formada per mòduls de BJC Dialogo. D'altra banda , els díodes 

LED informen de la situació del mòdul durant la fase d'instal·lació com en la 

fase de funcionament normal. 

  

En l'apartat de comunicacions, el node disposa de dues terminals de 

connexió per a un bus de parell trenat LonWorks. El transceptor de xarxa 

utilitzat és un FTT-10, el qual li permet mantenir una velocitat de transmissió de 

78 Kbps amb independència de la topologia implementada. Requereix una 

tensió d'alimentació de 24Va DC, que es pot aconseguir mitjançant l'ocupació 

d'una o més fonts d'alimentació BJC Dialogo (DOM-08).  
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Aplicacions  
 

El mòdul DOM-04 es diferencia de la resta de mòduls d'acció i control de 

BJC Dialogo per les seves entrades i sortides analògiques. Aquesta 

característica, sumada a les entrades i sortides digitals de les quals també 

disposa, ho fa especialment apropiat per a: 

  

- Control d'il·luminació  

 

- Control de velocitat de motors  

 

- Control de clima 

  

- Altres aplicacions genèriques de control.  

 

Per a un millor aprofitament del mòdul DOM-04 , deuen utilitzar-se els 

sensors de la família BJC Dialogo:  

 

- Detector de temperatura per a interiors DOM-203  

 

- Detector de llum per a interiors DOM-204  

 

- Detector de llum per a exteriors DOM-205 

  

Comunicacions:  

 

Connexió amb un bus LonWorks. El sistema BJC Dialogo utilitza un bus 

LonWorks per a la comunicació dels diversos nodes d'acció i de control, així 

com els de configuració i accés.  BJC Dialogo utilitza, en concret, el bus 

Echelon LonWorks FT 10, topologia lliure, 78 Kbps. En cada segment poden 
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conviure fins un màxim nombre de 63 controladors que poden formar una xarxa 

i intercanviar dades.  

 

Dades tècniques dels elements emprats en la comunicació Mòdul 

Echelon 55020-10; Neuron3150, 10Mhz, 56K de memòria Flash Memòria 

Atmel, AT29C512, AT29C010A Transceptor FTT-10A, parell trenat. 78 Kbps. 

 
 
5.6.3. Mòdul d'entrades i sortides digitals amb rellotge IO2R:  
 

El mòdul d'entrades/sortides digitals amb rellotge IO2R (DOM-05) forma 

part de la família de nodes d'acció i control del sistema BJC Dialogo. Té les 

mateixes característiques que el mòdul d'entrades/sortides digitals IO2 (DOM-

03), amb l'avantatge afegit de la inclusió d'un mòdul de rellotge que permet 

mantenir l'hora i el calendari del sistema. 

  

Disposa d'entrades i sortides exclusivament digitals. Integra 8 entrades 

digitals de contacte sec optoaillades, dedicades típicament a polsadores, 

interruptors, sensors (gas, presència, ....). Quant a les sortides, disposa de 12. 

Aquestes sortides es troben dividides en 4 de transistor de 24VDC i 8 de relé 

de 230 VAC. Les sortides de relé estan destinades a accionar dispositius 

elèctrics convencionals (il·luminació, electrodomèstics, càrregues en 

general,...); en canvi les sortides de col·lector s'usen amb freqüència per a 

actuar sobre vàlvules, indicadors lluminosos i alarmes. 

  

El mòdul disposa de dos polsadores i tres díodes LED. Els polsadores 

estan destinats a realitzar les operacions de configuració i engegada de la 

xarxa de control formada per mòduls de BJC Dialogo. D'altra banda , els díodes 

LED informen de la situació del mòdul durant la fase d'instal·lació com en la 

fase de funcionament normal. 
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En l'apartat de comunicacions, el node disposa de dues terminals de 

connexió per a un bus de parell trenat LonWorks. El Transceptor de xarxa 

utilitzat és un FTT-10, el qual li permet mantenir una velocitat de transmissió de 

78 Kbps amb independència de la topologia implementada. Requereix una 

tensió d'alimentació de 24VDC, que es pot aconseguir mitjançant l'ocupació 

d'una o més fonts d'alimentació BJC Dialogo (DOM-08). 

 

Aplicacions:  

 

El mòdul DOM-05 és el node mínim en una instal·lació que requereix 

programacions temporitzades i quant a funcions d'acció i control disposa de les 

entrades i sortides digitals d'un mòdul DOM-03. Igual que aquest, el seu 

nombre d'entrades (8) i de sortides (12) ho fa idoni per a aplicacions de:  

 

-Seguretat tècnica.  

 

 Detecció de gas.  

 

 Detecció de fum.  

 

 Detecció d'inundació.  

 

 O altre tipus de sensors digitals que actuïn com detectors.  

 

- Alarmes de presència.  

 

- Control d'il·luminació mitjançant detecció de presència.  
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- Activació o desactivació de bases d'endoll en aplicacions d'estalvi o seguretat.  

 

Les seves possibilitats de suport de programacions en instal·lacions en 

les quals no sigui necessari el programador PA1 (DOM-06) ho fan recomanable 

per a les següents aplicacions:  

 

- Programació de reg.  

 

- Programació d'il·luminació.  

 

- Bloqueig de dispositius per qüestions de seguretat i/o estalvi energètic.  

 

Per a un millor aprofitament del mòdul DOM-05 , deuen utilitzar-se els 

sensors de la família BJC Dialogo:  

 

- Detector de gas DOM-201  

 

- Detector de fum DOM-202  

 

- Detector de presència 24VDC DOM-206  

 

- Detector de presència 230VAC/ 10051.  

 

 Comunicacions:  

 

Connexió amb un bus LonWorks. El sistema BJC Dialogo utilitza un bus 

LonWorks per a la comunicació dels diversos nodes d'acció i de control, així 

com els de configuració i accés. BJC Dialogo utilitza, en concret, el bus 

Echelon LonWorks FTT- 10, Topologia lliure, 78kbps. En cada segment poden 
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conviure fins un màxim nombre de 63 controladors que poden formar una xarxa 

i intercanviar dades.  

 
 
5.6.4. Mòdul de programació i accés PA1:  
 

El mòdul de programació i accés PA1 (DOM-06) forma part de la família 

de nodes de configuració i és l'únic que permet la interacció entre l'usuari i la 

instal·lació. 

  

El mòdul de programació i accés PA1 (DOM-06) disposa d'una pantalla 

retroil·luminada i d'un teclat per a permetre aquesta interactuació amb l'usuari. 

La pantalla està formada per una matriu de 64 x 128 punts i disposa de 

caràcters gràfics.  

 

El teclat disposa de 16 tecles que inclouen 10 dígits (0-9) i de 6 funcions 

específiques, llistades: Fletxa dalt, Fletxa baix, OK, ESC, + i Esborrar. 

  

El mòdul disposa de dos polsadors i tres díodes LED. Els polsadors 

estan destinats a realitzar les operacions de configuració i l’engegada de la 

xarxa de control formada per mòduls de BJC Dialogo. D'altra banda , els díodes 

LED informen de la situació del mòdul durant la fase d'instal·lació com en la 

fase de funcionament normal. A diferència dels nodes d'acció i de control, els 

Polsadors i els LED indicatius només són accessibles aixecant la tapa del 

programador.  
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En l'apartat de comunicacions, el node disposa de dues terminals de 

connexió per a un bus de parell trenat LonWorks. El Transceptor de xarxa 

utilitzat és un FTT-10, el qual permet mantenir una velocitat de transmissió de 

78 Kbps amb independència de la topologia implementada.  

 

Requereix una tensió d'alimentació de 24VDC, que es pot aconseguir 

mitjançant l'ocupació d'una o més fonts d'alimentació BJC Dialogo (DOM-08). 

El sistema està dotat d'una pila que alimenta el rellotge del sistema en cas 

d'absència de l'esmentada alimentació. estan suportades ja pel mòdul DOM-06. 

 

  

Aplicacions:  

 

Les funcions que ofereix el mòdul de programació i accés PA1 (DOM-06) 

són: 

- Manteniment d'una base de dades de fins 32 nodes (ell inclòs).  

- Accés restringit per paraula clau.  

- Identificació de l'usuari per al control d’intrusió.  

- Activació o desactivació de la simulació de presència.  

- Ajustament de l'hora i calendari del sistema.  

- Modificació de les programacions horàries associades a cada dispositiu de 

sortida.  

- Reasignació dels dispositius de sortida associats a polsadors o altres sensors 

digitals.  

- Modificació de consignes dels controls de temperatura i il·luminació del 

sistema.  
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Per a un millor aprofitament del mòdul DOM-05 , deuen utilitzar-se els 

sensors de la família BJC Dialogo: 
  

- Detector de gas DOM-201 

  

- Detector de fum DOM-202 

  

- Detector de presència 24V DOM-206  

 

- Detector de presència 230V 10051  

 

Comunicacions:  

 

Connexió amb un bus LonWorks. El sistema BJC Dialogo utilitza un bus 

LonWorks per a la comunicació dels diversos nodes d'acció i de control, així 

com els de configuració i accés. BJC Dialogo utilitza, en concret, el bus 

Echelon LonWorks FTT- 10, topologia lliure, 78 Kbps. En cada segment poden 

conviure fins un màxim nombre de 32 controladors que poden formar una xarxa 

i intercanviar dades, en el cas d'instal·lar aquest node.  

 
 
5.6.5. Terminador de Bus: 
 
Descripció: 

 

El DOM-07 és un mòdul dissenyat per a obtenir un excel·lent rendiment 

en les transmissions dels paquets d'informació a través dels mòduls. Tota xarxa 

basada en el transceptor FTT-10 A, com l'empleada en BJC Dialogo, precisa de 

l'ús d'aquests terminador de BUS. És per això que en tota instal·lació domòtica, 

serà necessari l'ús de dos terminadors de BUS. 
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Aplicacions:  

 

Segons sigui la topologia aplicada a la instal·lació la manera de cablejar 

els terminadors de BUS variarà. En la topologia de BUS amb doble terminació 

serà necessari col·locar els terminadors de BUS a cada extrem del segment.  

 

En la resta de topologies (anell, estrella, mixta, etc.) la col·locació dels 

terminadors de BUS es realitzarà mitjançant un muntatge en paral·lel. En el 

següent apartat es detallen les connexions. 

  

 

5.6.6. Font d'alimentació: 

 

Descripció:  

 

Font d'alimentació commutada per al seu muntatge sobre carril DIN. Serveix 

tant per a alimentar als mòduls com als detectors i electrovàlvules.  

 

Aplicacions: 

 

- Alimentació dels mòduls d'accés i control.  

 

- Alimentació de detectors i electrovàlvules que funcionin a 24 VDC. 

 

Depenent del grau de la instal·lació es requerirà l'ús de més fonts. La 

col·locació d'aquestes serà el més distribuïdes possibles, segons el criteri del 

Instal·lador, amb la intenció d'alimentar correctament a tots els mòduls. 
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5.6.7. Targeta de comunicacions per a ordinador de sobretaula PCLTA-10:  
 

Descripció:  

 

L'adaptador LonTalk per a PC DOM-21 PCLTA-10 és un interfície 

LonWorks per a ordinadors de sobretaula o computadors personals equipats 

amb interfície ISA de 16 bits i sistema operatiu compatible. Dissenyada per a 

utilitzar en entorns de control LonWorks que requereixin un PC. 

 

Característiques:  

 

· Targeta adaptadora ISA de 16 bits per a entorns LonWorks.  

 

· Capacitat Plug&Play per a Microsoft Windows 95/98/2000/XP  

 

· Firmware actualitzable per connexió telefònica, sense necessitat d'accedir o 

canviar el maquinari.  

  

 5.6.8. Detector iònic de fums:  
 

Detector de fums iònic autònom, sensible als productes de combustió 

tant visibles com invisibles, el que li fa molt apropiat per a la detecció de tot 

tipus de focs i especialment aquells que es trobin en el seu estat incipient. 

Disposa de: 

  
- Font d'alimentació amb entrada a 230 VAC. 

  

- Relé amb doble inversor amb sortides lliures de tensió (contactes 

normalment tancat, normalment obert i comú), que s'activa quan el detector 

entra en alarma. És molt útil per a accionar per si sol campanes exteriors i 

maniobres com tall d'aire condicionat, activació d'un marcador telefònic, etc.  
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- Sortida d'alimentació auxiliar de 12 VDC  

 

- Indicador acústic intermitent en estat d'alarma.  

 

Aplicacions:  

 

Idoni per a aquelles necessitats on es requereix la detecció d'incendis 

però no s'estima necessària la instal·lació d'una central.  

 

 

 

5.6.9. Detector de temperatura de superfície : 

 

Aplicacions: 

 

Està indicat per a mesurar la temperatura i poder actuar sobre els 

sistemes de control de clima. Pot ser instal·lat tant en habitacions o en 

qualsevol lloc que es cregui convenient. Per al seu correcte funcionament 

deurà estar allunyat tant de fonts de calor com de fred. Igualment s'evitarà la 

seva col·locació en llocs de passada on existeixin corrents d'aire. Es recomana 

la seva utilització juntament amb el DOM-04 i connectat a una entrada 

analògica 0…10VDC.  

 

Muntatge:  

 

Per a ser muntat sobre superfícies planes i allunyats de corrents d'aire.  
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5.6.10. Detector de llum interior : 
 

Aplicacions:  

 

Està indicat per a amidar el nivell lumínic en interiors i poder actuar 

sobre el control de la il·luminació del sistema. A través de l'ús d'aquests 

detectors és possible obtenir estalvis d'energia per sobre del 30%. Es 

recomana la seva utilització juntament amb el DOM-04.  

 

El senyal de sortida 0-10 V és lineal per a tot el rang de mesures. La 

precisió de les mesures depèn de l'angle d'incidència de la llum. La màxima 

precisió s'obté amb un angle d'incidència perpendicular (0º). Per a cada 10º 

més de l'angle d'incidència, la precisió de les mesures es redueix un 10 %. 

  

  

5.6.11. Detector de llum exterior:  
 

Aplicacions: 

 

Està indicat per a amidar la il·luminació en exteriors i per al control de la 

mateixa. També pot actuar com interruptor crepuscular, sempre que s'instal·li 

allunyat de possibles fonts de llum (de nit) o d'ombres (de dia).  

 

A través de l'ús d'aquests detectors és possible obtenir estalvis d'energia 

per sobre del 30%. Es recomana la seva utilització juntament amb el DOM-04 i 

connectat una entrada analògica 0…10VDC. 

 

El senyal de sortida 0-10 V és lineal per a tot el rang de mesures. La 

precisió de les mesures depèn de l'angle d'incidència de la llum. La màxima 

precisió s'obté amb un angle d'incidència perpendicular (0º). 
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Per a cada 10º més de l'angle d'incidència, la precisió de les mesures es 

redueix un 10 %.  

 

 

5.6.12. Detector de presència 24 VDC : 
 

El detector de moviment DOM-206 és un detector de tipus passiu per 

infrarojos que funciona quan canvia l'emissió de calor dintre del seu camp de 

detecció (fonts mòbils de calor). Les persones o altres fonts de calor (animals, 

cotxes) que penetren en el camp de detecció també són detectades per aquest 

detector que envia la informació directament al sistema BJC Diàleg. 

  

L'explicació tècnica d'aquest detector s'ha fet tenint en compte el seu ús 

com interruptor o detector crepuscular.  

 

No obstant això, poden fer-se altres usos ( Per exemple: activació del 

control de temperatura). 

  

Aplicacions:  

 

El model DOM – 206 està pensat per a la detecció de presència i es pot utilitzar 

per a:  

- Control d'il·luminació.  

- Alarmes.  

- Obertura i tancament de portes.  
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5.6.13. Ventilació: 
 

Ventilació a l'hivern  
 

Funcionament i instal·lació  

 

S'han considerat dues estratègies:  

 

1. Ventilació per períodes fixos  

 

Es ventilarà durant unes hores fixes de forma que s'efectuï una 

renovació d'aire adequada i si fa sol s'aprofita l'energia del mateix per captació. 

Si no fa sol es recupera prop del 50-60% sobre el gradient tèrmic de l'aire. Es 

preveu realitzar la ventilació durant les hores centrals del dia, en les quals es 

tenen normalment les temperatures més elevades. 

  

 

2. Ventilació d'acord amb la captació solar  

 

Es ventilarà d'acord amb possible aprofitament de la radiació solar per 

captació, com indicador de la radiació solar s'ha escollit un escandall de 

temperatura de l'aire col·locada en l'interior de la finestra. 

  

 

 

3. Ventilació mixta  

 

En realitat en una gestió òptima s'han completat les dues estratègies. Es 

ventilarà un mínim quan no faci sol i la casa es trobi ocupada (dia nuvolós o nit) 
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a fi d'assegurar una renovació de l'aire interior suficient i es ventilarà al cabal 

nominal quan es pugui aprofitar la radiació solar per a escalfar l'habitatge. 

 

 

Ventilació a l'estiu 

  

A fi de protegir de la radiació solar i refrescar l'habitatge es ventilarà 

mitjançant un segon ventilador posant-la en sobre pressió amb el que 

s'extraurà l'aire exterior a través de les reixetes de les finestres. 

  

El ventilador d'estiu té dues velocitats, utilitzant l'alta durant el dia i la 

baixa durant la nit (ventilació nocturna). 

  

L'engegada o atur de la ventilació es gestionarà a través del sistema 

domòtic mitjançant l'algorisme desenvolupat per a tal fi d'acord amb les 

condicions climàtiques exteriors i interior. 

  

1. Ventilació sota radiació solar  

 

Al ventilar en l'estiu sota radiació solar, prenent l'aire a la temperatura 

ambient exterior, convé tenir en compte els següents aspectes:  

 

- D'acord amb gradient tèrmic es pot introduir aire calent exterior a 

l'interior de l'habitatge.  

 

- Quan l'habitatge es troba ocupada s'ha de tenir en consideració l'efecte 

que té la ventilació sobra la temperatura de sensació dels usuaris. Aquest valor 

és objectiu, però es pot considerar una disminució que varia de 1,5ºC a 2,5ºC.  
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Així per exemple, amb 12 m2 de sistema en la façana es té una 

proporció de superfície solejada activa del 53%. Suposant que en terme mitjà la 

disminució del factor solar és de 7 punts i que la radiació solar incident és de 

600 W/m2, s'obté una disminució de la càrrega tèrmica de:  

 

12m2 x 0,53 x 0,07 x 600 W/m2 = 267 W 

 

Atès que la càrrega per ventilació és de 106 W/ºC, això significa que el 

balanç energètic s'equilibra per a un gradient de temperatura de: 

  

267 W / 106 W / ºC = 2,5ºC 

  

És a dir, quan la temperatura exterior sigui superior a la interior en 2,5ºC, 

el balanç de la ventilació serà desfavorable i per tant no convindrà ventilar. 

  

Si l'habitatge es troba ocupada cal considerar la disminució de la 

temperatura de sensació deguda a la velocitat de l'aire, d'aquesta manera el 

gradient de temperatura a considerar és de 4ºC (2,5 + 1,5) a 5ºC (2,5 + 2,5).  
 

2. Ventilació nocturna  

 

El potencial de refredament ve donat per la diferència de temperatura 

entre l'exterior i l'interior (Taula I). 

  

L'ús d'aquesta tècnica està limitat pel confort dels usuaris: la velocitat 

màxima de l'aire en les diferents habitacions a la nit i la temperatura ambient 

interior de discriminació. 

Taula I 

 Juny Juliol Agost Septembre 
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Temperatura 

exterior ºC 
20,0 25,0 28,0 21,0 

Temperatura 

mitja interior 

ºC 

25,0 24,0 24,8 25,6 

Gradient 

tèrmic 
5,0 -1,0 -3,2 4,6 

 

 Necessitats tèrmiques 

  

Es comptabilitzen totes les necessitats tèrmiques relatives a la renovació 

de l'aire. Es fa una hipòtesi de les hores de funcionament de la ventilació més 

probables. 

  

S'analitzen dues variants de ventilació: 

  

1. Amb un cabal constant de ventilació independent de la superfície, de 350 

m3/h. 

  

2. Amb un cabal relatiu de 20 m3/h, per cada m2. Per a un cabal constant de 

renovació de l'aire igual a 350 m3/h  

 

 
 Cabals d'aire  

 

  - Hivern  

 

   � Baixa velocitat  

    o Ventilació diürna.  

    o Renovació 80 - 100 m3/h  
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    o Ventilació nocturna  

    o Renovació 40 - 50 m3/h  

 

   � Alta velocitat  

    o Ventilació diürna  

    o Captació 120 - 166 m3/h  

 

  - Estiu  

 

   � Baixa velocitat 

    o Ventilació nocturna  

    o Refrescament 197 m3/h.  

    o Ventilació diürna  

    o Renovació 197 m3/h  

    o Protecció 197 m3/h  

 

   � Alta velocitat  

    o Ventilació diürna  

    o Disminució  

    o T sensitiva 231 m3/h  

 

 Selecció dels ventiladors  

 

S'han considerat dos ventiladors amb les característiques de la Taula : 

 

 

Taula  

Model 
Velocitat 

baixa m3/h

Nivel 

sonor 

Velocitat 

alta m3/h 

Nivel 

sonor 
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dB dB 

TD 

160/100 
260 14 320 18 

TD 

350/125 
490 25 680 30 

 
 
 
Control de nivell sonor  

 

És de cabdal importància en aquest projecte evitar la transmissió de soroll a 

causa del funcionament dels ventiladors de l'habitatge. 

  

El sistema ha d'instal·lar-se assegurant un elevat nivell de confort 

acústic.  

 

Per a complir amb aquestes especificacions ha d'optimitzar-se la 

potència dels ventiladors a fi de minimitzar el nivell sonor. 

  

És per això que s'ha escollit el model TD350/125 que assegura el nivell 

de protecció solar i amb una taxa de renovació compresa entre 1,4 i 1,8 

renovacions per hora.  El nivell sonor d'aquest model se situa en 25 dB en 

baixa velocitat, el que garanteix que es podrà usar en ventilació nocturna 

assegurant el confort acústic en l’habitatge. 

  

Sent el paràmetre el conjunt de ventilació de la finestra, s'usarà la reixeta 

amb una obertura de 50 cm² i sense el registre de tancament. La no col·locació 

del registre a més evita manipulacions incorrectes per part de l'usuari, 

assegurant que el funcionament del sistema s'adapti més a les especificacions 

de disseny. 
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 Per a la ventilació d'hivern s'ha escollit el model TD160/100. Per a la 

ventilació d'estiu s'ha escollit per raons acústiques el model TD350/125 que 

subministra a baixa velocitat un cabal superior a les necessitats de protecció 

solar i a alta velocitat prop dels 350 m³/h amb les finestres obertes. 

 

5.7.  Classificació dels sistemes de control 

Un cop vistos els components dels sistemes de control passem a veure 

de quines maneres es poden interconnectar. La distribució dels elements del 

sistema s’anomena topologia de la xarxa i pot ésser de quatre tipus diferents: 

a) Estrella 

b) En bus 

c) En anell 

d) Mixta 
 
 

 

  

 

Cada disseny té avantatges sobre els altres; aquells dissenys 

centralitzats, és a dir, aquells en què els diferents sistemes (S) envien la 

informació a un nucli central (NC) són més eficaços i ràpids, sobretot el sistema 

d’estrella (a), però tenen l’inconvenient que en cas d’avaria d’aquest nucli, falla 
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tot el conjunt, i això pot ser molt molest en un edifici, fins i tot perillós. Això no 

passa amb la distribució en anell (c), ja que una avaria afecta només un dels 

sistemes i la resta continua funcionant amb normalitat.  

 

Amb la tipologia Bus (b) la informació d’entrada i de sortida circula pel 

mateix cable, cosa que facilita la instal.lació dels equips. La tipologia mixta (d) 

incorpora dos tipus de disseny i s’utilitza en instal·lacions complexes, amb 

molts sistemes que podem agrupar segons la funció per després vincular-los a 

un nucli per assegurar-ne l’eficàcia. 

 
 
5.8. Elements de connexió elèctrica (sensors i actuadors): 
 

Elements connectats a la xarxa elèctrica: 

 

- Fonts d’alimentació: Elements connectats a la font: 

• Mòdul d’entrades i sortides digitals 

• Mòdul d’entrades i sortides analògiques 

• Mòdul d’entrades i sortides digitals amb rellotge 

• Detector iònic de fums 

• Detector analògic de temperatura de superfície 

• Detector analògic de llum exterior 

• Detector analògic de llum interior 

• Detector de presència 

- Endolls 

- Enllumenat 

- Llums d’emergència 
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5.9. Característiques tècniques i elèctriques de tots els elements: 
 
Enllumenat: 
 

- L’enllumenat es basarà en llums de baix consum, totes les llums de 

l’habitatge seran de 25 W. Generalment estaran col·locats en ulls de bou. 

 

 

Endolls: 

  

- Els endolls (que serà on estigui connectat el sistema domòtic, ja sigui 

les fonts d’alimentació o el sistema de control central), estaran distribuïts per 

tota la instal.lació amb una potència total de 8 kW, dividits en dues línees 

d’abastiment que corresponen a dues àrees diferents de l’habitatge. 

 
5.9.1. Fonts d’alimentació: 
 

 
 

 

DADES TÈCNIQUES GENERALS  

 

Versió ......................................................Commutada  

Entrada.........................................................230 VAC 

Sortida ...........................................................24 VDC  

Corrent Nominal Màxima .............................................4 A 



 

Instal·lacions en edificis plurifamiliars: 
Instal·lacions domòtiques 03 / 09 / 2008 

 
 

 

79

Càrrega mínima ....................................................0,15 A  

Envolupant..................................ABS termo resistent  

Dimensions ................140 x 98 x 66,5mm DIN 8 ET  

Pes ..................................................................0,4 Kg.  

Protecció contra curt-circuits i 

sobrecàrregues.............................................Electrònica 

Temperatura ambient màxima ........................50 ºC  

Potència màxima .................................................96 W  

Normatives ....................................................EN 60950.  

 

 

5.9.2. Mòduls d’entrades i sortides digitals:  
 

Font d'alimentació 24VDC ± 20%, 50/60 Hz  

Consum.....................................................1’49 a 3’36W  

 

Temperatura ambient:  
 

- Emmagatzematge......................................-5 a 40 ºC  

- Funcionament.................................... -40 a 85 ºC  

 

Característiques mecàniques:  
 

Evolupant ...........................................................ABS  

Color ...................................................Gris RAL 7035  

Grau de protecció .........................................IP 20 

Dimensions ..............................162 mm DIN (9Et) 

Pes..................................................................0,42 kg  
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Entrades digitals (DIDC0 .. DIDC7)  
 

Quantitat......................................................................8  

Tipus........................................................Contacte sec  

Resistència del contacte per a l'activació d'una  

entrada.........................................................màx. 1 kΩ 

 

.Vida elèctrica ........................100.000 commutacions  

Vida mecànica....10 ÷ 20 milions de commutacions  

 

Sortides digitals (DOAC0 .. DOAC7) 
 

Quantitat...................................................2 

4 Tipus ...............................................Relé, 230VAC, 16 A  

 

Sortides digitals (DODC0 .. DODC3)  
 

Quantitat........................................................................4  

Tipus...................De transistor / alimentació separada  

Tensió ...........................................................24 VDC  

 

Polsadors:  
 

Quantitat........................................................................2  

Funcions .........................................Service PIN i Reset  

 
LEDs 

 

Quantitat........................................................................3  

Diàmetre................................................................3 mm  
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Colors:  

2 verds .............................Alimentació i Service PIN  

1 vermell .....................................................................Reset  

 
Comunicacions:  

 

Bus.................................................................LONWORKS®  

Topologia de la xarxa ...............................................Lliure 

 

 

 

Consum: 
 

Tipus de 

consum 
Mínim Típic Màxim Unitats 

TOTAL 62 84 140 mA 

Entrada digital - 2 - mA 

Sortida digital 

(Relé) 
- 24 - mA 

Sortida digital 

(transistor 

sense 

càrrega) 

- 0 - mA 
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5.9.2. Mòdul d’entrades i sortides analògiques: 
 

 

DADES TÈCNIQUES GENERALS  

 

Font d'alimentació 24 VDC ± 20%, 50-60 Hz  

Consum.............................................................1 a 5,7W  

 
Temperatura ambient:  

 

- Emmagatzematge.......................................-5 a 40 ºC  

- Funcionament..................................... -40 a 85 ºC  

 

Característiques mecàniques:  
 

Evolupant ............................................................ABS  

Color ....................................................Gris RAL 7035  

 

Grau de protecció ..........................................IP 20  

Dimensions ...............................162 mm DIN (9Et)  

Pes .................................................................0’49 kg  

 
Entrades digitals (DIDC0 .. DIDC3)  

 

Quantitat ....................................................................4  

Tipus.......................................................Contacte sec  

Resistència del contacte per a l'activació d'una entrada 

.......................................................màx. 1 k  

Vida elèctrica ..........................100.000 commutacions  
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Vida mecànica ..10 ÷ 20 milions de commutacions  

 

Entrades analògiques (AIDC0 .. AIDC3)  
 

Quantitat ....................................................................4  

Tipus .............................................Diferencials 0..10V  

 

Sortides digitals (DOAC0 .. DOAC1)  
 

Quantitat ....................................................................2  

Tipus............................................Relé, 230VAC, 16 A  

 
Sortides digitals (DODC0 .. DODC1)  

 

Quantitat ....................................................................2  

Tipus ...............De transistor / alimentació separada  

Tensió ........................................................24 VDC  

Consum .........................................................100 W.  

 

 
 
 
Sortides analògiques (AOAC0 .. AOAC1)  

 

Quantitat ....................................................................2  

Tipus ......................................................................Triac  

Tensió ........................................................230 VAC 

Potència.............................................................500 W  
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Polsadors  
 

Quantitat ....................................................................2  

Funcions......................................Service PIN i Reset  

 

LEDs  
 

Quantitat ....................................................................3  

Diàmetre ............................................................3 mm  

 

Colors:  
 

2 verds ..........................Alimentació i Service PIN  

1 vermell ..................................................................Reset  

 

Comunicacions:  
 

Bus .............................................................LonWorks®  

Topologia de la xarxa .............................................Lliure 

 

Consum: 

 

Tipus de 

consum 
Mínim Típic Màxim Unitats 

TOTAL 45 112 238 mA 

Entrada digital - 2 - mA 

Sortida digital 

(Relé) 
- 24 - mA 

Sortida digital - 0 - mA 
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(transistor 

sense 

càrrega) 

 

 

Alimentació: 
 

 Alimentació en V:(T: + 20ºC) 

Mínima 17,5 

Típica 24 

Màxima 36 

 

 

5.9.4. Mòdul d’entrades i sortides digitals amb rellotge: 
 
Font d'alimentació 24 VDC ± 20%, 50-60 Hz  

Consum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1’49 a 3’36W  

 

Temperatura ambient:  
 

- Emmagatzematge . . . . . . . . . . . . . . . . . . -5 a 40 ºC  

- Funcionament . . . . . . . . . . . . . . . . . -40 a 85 ºC.  

 

 

Característiques mecàniques:  
 

Evolupant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ABS  

 

Color . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gris RAL 7035  
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Grau de protecció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IP 20  

Dimensions. . . . . . . . . . . . . . . . 162 mm DIN (9Et)  

Pes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0’49 kg  

 

Entrades digitals (DIDC0 .. DIDC7)  
 

Quantitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8  

Tipus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Contacte sec  

Resistència del contacte per a l'activació d'una  

entrada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . màx. 1 k  

Vida elèctrica . . . . . . . . . . . 100.000 commutacions  

Vida mecànica . 10 ÷ 20 milions de commutacions  

 

Sortides digitals (DOAC0 .. DOAC7)  
 

Quantitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2  

4 Tipus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Relé, 230VAC, 16 A.  

 
Sortides digitals (DODC0 .. DODC3)  

 

Quantitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4  

Tipus. . . . . . . . De transistor / alimentació separada  

Tensió . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24  VDC  

 

Mòdul de Rellotge  

 

Nombre de piles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  

Voltatge de la pila (V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3  

Model de la pila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2032  

Vida distingida (anys) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10  
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Observacions: . . . . . . . . . . Certificat efecte 2000.  

 

Polsadors  
 

Quantitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Funcions . . . . . . . . . . . . . . . . . . Service PIN i Reset  

 

LEDs  

 

Quantitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3  

Diàmetre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 mm  

 

Colors:  
 

2 verds . . . . . . . . . . . . Alimentació i Service PIN  

1 vermell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reset  

 

Comunicacions:  
 
Bus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LONWORKS®  

Topologia de la xarxa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lliure 
 

Consum: 
 

Tipus de 

consum 
Mínim Típic Màxim Unitats 

TOTAL 62 88 140 mA 

Entrada digital - 2 - mA 

Sortida digital - 24 - mA 
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(Relé) 

Sortida digital 

(ttransistor 

sense 

càrrega) 

- 0 - mA 

 

 
Alimentació: 
 

 Alimentació en V (T: ± 20ºC) 

Mínima 17,5 

Típica 24 

Màxima 36 

 

 
5.9.5. Detector iònic de fums: 
 

 
 

 

Dades tècniques generals: 
 

Tensió d'alimentació ...................230 V / 50 Hz / 4 W  

Sortida d'alarma...............2 inversors lliures de tensió.  

Sortida auxiliar................. ...................12 VDC .  
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Marge de temperatures..................................0º - 60º C  

. Marge d'humitat .....................................10% - 90%.  

Nivell acústic del zumbador .....................80 dB / 10 cm.  

 

Consum:  
 

En repòs......................................................11 W.  

En alarma .....................................................55 W.  

Repòs ...........................centelleig vermell cada 45 segons.  

Alarma.........................................centelleigs intermitents.  

Camara iònica ..........Americio 241 – 33.3 kBq. 

Dimensions ........................... 165 mm. Altura: 45 mm.  

Material de la carcassa....................................ABS blanc. 

 

 
5.9.6. Detector de temperatura de superfície 
 

 
 
Dades tècniques 
 

Sortida 0-10 VDC 
Material evolvent ABS, color blanc pur similar al RAL9010, IP20 

Interval de temperatura - 35 ºC a 70 ºC 
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5.9.6. Detector de llum interior: 
 

 
 
Dades tècniques 
 

Sortida 0-10 VDC 
Material evolvent ABS, color blanc pur similar al RAL9010, IP20 

Tensió d’alimentació 15-24 VDC o 15-24 VAC 
Consum de corrent l = 6 mA aprox. 

 
 
 
 
5.9.7. Detector de llum exterior: 
 

 
 
Dades tècniques 
 

Sortida 0-10 VDC 
Material evolvent Poliamida, color blanc, IP 54 
Cable d’entrada PG9 

Tensió d’alimentació 15-24 VDC o 15-24 VAC 
Consum de corrent l = 6 mA aprox. 
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5.9.8. Detector de presència: 
 

 
 
Elements 

Dades tècniques generals 
 
 
Alimentació..........................21-29 VDC  

Camp d'acció..........................230º.  

Abast: ( a 2’3m d'altura i 18% )  

-Frontal: 12 m.  

-Lateral: 10m.  

 

L'abast depèn de la graduació del regulador de la posició del cap òptic 

esfèrica,de l'altura de muntatge, de les condicions atmosfèriques i del sentit de 

moviment.  

Classe de protecció ...........................................IP 44  

Color ................................................................Blanco 

Gamma de temperatures...............de – 25ºC a + 55ºC  

Dimensions ( sense la base angular )  

Llarg: 120mm  

Ample: 65mm  

Alt: 70mm  

Regulació de temps:  

Regulació contínua de 4 segons a 10 minuts.  

Interruptor crepuscular:  

Regulació contínua de 2 a 1000 LUX.  

Tots els elements de graduació són regulables des de fora 
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Consum: 

 

Tipus de consum Consum Unitats 

En repòs 7 mA 

En detecció 30 mA 

 
 

Alimentació: 
 
 

Alimentació en V 
21-29 
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  6. Programació del sistema: 
 
Introducció i descripció general: 

 

El DOM-06 és un mòdul que, a manera d'interfície, proporciona a l'usuari 

l'accés a un conjunt de serveis de la xarxa, com són la creació de 

programacions horàries, activar la simulació de presència,... entre molts altres.  

 

El mòdul de programació i accés PA1 (DOM-06) forma part de la família 

de nodes de configuració i és l'únic que permet la interacció entre l'usuari i la 

instal·lació.  

 

El mòdul DOM-06 disposa d'una pantalla retroil·luminada i d'un teclat, els 

quals conformen la interfície bàsica que disposa l'usuari per a interaccionar 

amb el sistema. 

 

La pantalla està formada per una matriu de 64 x 128 punts, disposa de 

caràcters gràfics i pot representar dues fonts de caràcters alfanumèrics. El 

teclat disposa de 16 tecles que inclouen 10 dígits (0-9) i de 6 funcions 

específiques, llistades: Fletxa dalt, Fletxa baix, OK, ESC, + i Esborrar. El mòdul 

disposa de dos polsadors i tres díodes LED.  

 

Els polsadors estan destinats a realitzar les operacions de configuració i 

engegada de la xarxa de control formada per mòduls de BJC Dialogo. D'altra 

banda, els díodes LED informen de la situació del mòdul tant durant la fase 

d'instal·lació com en la fase de funcionament normal. A diferència dels nodes 

d'acció i de control, els polsadors i els LED indicatius només són accessibles 

aixecant la tapa del programador. 
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En l'apartat de comunicacions, el node disposa de dues terminals de 

connexió per a un bus de parell trenat LONWORKS®. El transceptor de xarxa 

utilitzat és un FTT-10, el qual permet mantenir una velocitat de transmissió de 

78 Kbps amb independència de la topologia implementada. 

  

Requereix una tensió d'alimentació de 24VDC, que es pot aconseguir 

mitjançant l'ocupació d'una o més fonts d'alimentació BJC Dialogo (DOM-08). 

El sistema està dotat d'una pila que alimenta el rellotge del  

sistema en cas d'absència de l'esmentada alimentació. 
 

 
 
 
 
 
 Especificacions tècniques 

 

Tensió d'alimentació ...........24V DC ± 20%, 50/60 Hz 

Consum  

Mínim....................................................................1’18W 

Màxim....................................................................4’13W  
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Temperatures  

 
Emmagatzematge................................................-5 a 40ºC.  

Funcionament...................................................... -40 a 85 ºC  

 

Característiques mecàniques 

  
Evolupant........................................................TERLURAN 
Color .......................................Galvanització Niquel Mat 

Grau de protecció ................................................ IP 20 

 Dimensions (mm)..........................................152x116x43 

Pes ...........................................................................300 g  

 

Visualitzador  

 
Tipus ....................................Gràfic amb retroil.luminació  

Colors ...........................................................Monocromo  

Resolució (píxels)...............................................64 X 128  

Teclat  

 
Tecles ..............................................................................16 

 Tipus ..............................................Membrana tipus clínxer  

Tecles numèriques ...................................................10 (0-9) 

Tecles de funció: .............................................................. 6 (Dalt, Baix, 
Acceptar, Cancel·lar, Esborrar, Selecció).  
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Bateria  
Nombre de piles...............................................................1  

Voltatge de la pila (V)........................................................3 

 Model de la pila...............................................................2032  

Vida distingida (anys) .....................................................10  

Observacions: ............................Certificat efecte 2000  

 
Polsadors  
Quantitat ...........................................................................2  

Funcions ............................................Service PIN i Reset 

 
LEDs  
Quantitat ...........................................................................3 

Diàmetre...................................................................3 mm  

Colors:.................2 verds (Alimentació i Service PIN) 

 .....................................................................1 vermell (Reset)  

 

 
 
Comunicacions:  
 
Bus ...................................................................LONWORKS®  

Topologia de la xarxa...................................................Lliure 

Màxim nombre de nodes suportats ........................32 
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Dades tècnics dels elements emprats en la comunicació:  

 

- Mòdul *Echelon® 55020-10; Neuron 3150®, 10 MHz, 56K de memòria flash     

- Memòria Atmel®, AT29C512, AT29C010A. 

- Transceptor FTT-10A, parell trenat. 78 kbps 

 
6.1. Funcions del Mòdul PA1: 
 

Les funcionalitats que ofereix el PA1 són les següents:  

1) Manteniment d'una base de dades de fins 32 nodes (ell inclòs):  

El node PA1 conté una base de dades interna amb una capacitat 

màxima de 32 nodes, no podent gestionar més d'aquesta quantitat. 

  

2) Accés restringit per codi clau.  

Per a evitar que persones sense autorització tinguin accés als serveis de 

la xarxa, el PA1 disposa d'una manera d'accés mitjançant codi clau.  

 

 3) Identificació d'usuari per al control de intrusió. 

  De forma similar al cas anterior, en el control de intrusió es requereix 

sempre l'ús d'una contrasenya de forma que només les persones autoritzades 

poden connectar/desconnectar el control. El control de intrusió és el 

responsable de generar algun tipus de senyal en cas que dintre de l'habitatge 

es personin intrusos. 

  

4) Activació o desactivació de la simulació de presència 

 El PA1 permet a l'usuari activar/desactivar el control simulació de 

presència. La missió d'aquest control, tal com indica el seu propi nom, és de 
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simular l'activitat en l'interior de la llar. Habitualment s'utilitzarà en períodes 

d'absència com element dissuasori.  

 

5) Ajustament de l'hora i calendari del sistema.  

El PA1 és el responsable de mantenir la data i hora del sistema, la qual 

distribuirà a través de la xarxa a tots els nodes del sistema. Això els permetrà 

executar les programacions horàries amb precisió. 

 
6) Modificació de les programacions horàries associades a cada 

dispositiu de sortida. 
 El PA1 proporciona a l'usuari un còmode sistema de menús per a 

accedir i modificar les programacions horàries dels distints dispositius de 

sistema.  

Habitualment s'utilitzarà per a automatitzar accions repetitives dintre dels 

dies de la setmana. 

  

7) Reassignació dels dispositius de sortida dels polsadors o altres sensors 

digitals.  

El PA1 permet canviar els enllaços preinstal.lats, o establir altres nous, 

dels polsadors de la instal·lació. L'usuari podrà establir que una pulsació llarga 

d'un polsador, en lloc d'apagar el grup de totes els llums o els punts de llum de 

la llar, encengui la llum del rebedor, per exemple. 

  

8) Modificació de les temperatures dels controls de temperatura i 

lluminositat.  

Amb el PA1 poden establir-se les consignes dels diferents controls de 

temperatura que disposi la instal·lació. L'usuari podrà determinar de forma  

independent la temperatura desitjada per al menjador i per a les habitacions, en 

el cas que la seva instal·lació disposi dels corresponents sensors. 

La llista anterior posa en relleu que el PA1 disposa d'un subconjunt de 

les funcions més importants del programa BJC Dialogo Monitor. 
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La Pantalla  

 

El node *PA1 disposa d'una pantalla de matriu de punts retroil.luminada. 

En ella es representen el conjunt de menús que ofereixen accés als serveis del 

PA1. Aquests es divideixen en tres zones diferenciades, tal com mostra la 

Figura 2.  

 

Tots els menús disposen d'una barra superior en la que es troba 

informació sobre el nivell de profunditat del menú. Aquesta facilitarà a l'usuari la 

navegació, ja que podrà fàcilment situar el . 

 

El Teclat 

EL teclat, de 16 tecles, disposa de 10 dígits (0-9) i de 6 funcions de 

propòsit específic. En la Figura 3 pot observar-se una fotografia del teclat on 

s'identifiquen les distintes tecles del node PA1  
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 Accés al PA1 
 

Per a accedir als serveis del PA1, l'usuari sempre deurà introduir el codi 

d'accés. En cas d'introduir una clau incorrecta, l'usuari disposa de 3 intents, 

després dels quals el PA1 no respondrà a cap petició del teclat durant els 

següents 5 minuts.  

 

Això dificultarà l'accés als usuaris no autoritzats. Després de la pulsació 

de qualsevol tecla en la pantalla d'inici, el PA1 sol·licitarà la clau d'accés, 

L'usuari disposa d'una opció en el propi PA1 per a canviar el codi d'accés, 

podent establir la contrasenya nul·la per a aquells casos que prevalgui la 

comoditat front la seguretat. 

  

En cas d'oblit del codi d'accés, l'usuari deurà posar-se en contacte amb 

el departament tècnic de BJC per a recuperar dit codi. 

 

Funcions  
 

1. Dintre del menú de SEGURETAT:  

CONTROL DE INTRUSIÓ 

SIMULACIÓ DE PRESÈNCIA  

CANVIAR CODI  

MENÚ ANTERIOR 

  

2. Dintre del menú de CONFIGURACIÓ:  

AJUSTAMENT RELLOTGE  

PROGRAMACIONS  

REASIGNACIONS  

MENÚ ANTERIOR 
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3. Dintre del menú de CONSIGNES:  

TEMPERATURA  

LLUMINOSITAT  

MENÚ ANTERIOR 
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7. Pla d’execució: 
 

7.1. Terminis: 
 

 Tota l’obra es realitzarà en 60 dies hàbils. 

 
7.2. Interferència entre treballs: 
 

 Els industrials que hi intervindran són els següents: 

 

  

Electricista/Especialista:    

- Col·locació de tubs o canals (15 dies) 

- Extesa del cablejat  (4 dies) 

- Extesa del canal domòtic (7 dies) 

- Col·locació de caixes, interruptors i enllumenat  

(6 dies) 

- Instal·lació del quadre elèctric  (4 dies) 

 

Tècnic de climatitzadors:  

- Instal·lació de l’aire condicionat (10 dies) 

 
Tècnic en sis. Domòtic:  

- Instal·lació cablejat i fonts d’alimentació (6 dies) 

- Instal·lació de mòduls i sensors (5 dies)  

- Configuració software   (2 dia) 

 

Pintor:     

- Pintar  (7 dies) 

-  
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7.3. Operacions prèvies: 
 
 Per a poder fer les instal·lacions adequades, la companyia elèctrica ja 

s’haurà encarregat de portar una pressa general de corrent a l’edifici, el mateix 

passa amb la companyia de telèfon. 

 

 Posteriorment els paletes, tècnics i electricistes s’ocuparan de fer les 

instal·lacions i extensions de les canalitzacions apropiades per a les necessitats 

de l’habitatge. 

 

 

7.4. Planning d’obres: 
 

Els primers professionals que començaran les obres en la cuarta planta 

de l’edifici , serà l’electricista podrà fer tota la seva feina necessària per l’ 

instal·lació de tots els elements. 

 

No obstant, les feines del electricista condicionen a la majoria del altres 

professionals, per exemple l’instal·lador de l’aire condicionat no començarà la 

seva feina fins que l’electricista no hagi acabat gairebé la seva feina. 

 

El tècnic domòtic farà l’instal.lació del cablejat i de les fonts d’alimentació 

quan encara estigui l’electricista per a que es puguin posar d’acord la millor 

manera de fer-ho, però primer l’electricista haurà tingut de dur a terme 

l’instal.lació del cable domòtic per a que el tècnic domòtic pugui fer la seva 

feina. 

 

El tècnic domòtic haurà de tornar quan l’electricista hagi finalitzat la seva 

feina, per a poder instal·lar els mòduls i sensors. 
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Finalment el pintor i el tècnic domòtic seran els últims, el pintor realitzarà 

la seva feina els últims 7 dies, m’entres el paleta acaba de fer el terra i el tècnic 

domòtic instal·larà el software l’últim dia. 

 

 

7.5. Operacions de seguretat: 
 

 7.5.1. Mesures de protecció col·lectiva: 

 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les 

diferents feines i circulacions dins l’obra. 

 - Senyalització de les zones de perill. 

- Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instal·lades 

 - Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides 

 

  

7.5.2. Mesures de protecció individual: 

 

 - Utilització de caretes i ulleres homologades contra pols i/o projecció de 

partícules. 

 - Utilització de calçat de seguretat 

 - Utilització de casc homologat 

 - Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb 

materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades. 

 - Utilització de protectors auditius homologats en ambients 

excessivament sorollosos. 
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DIAGRAMA   DE  GANTT  
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8. Conclusions 
 

El sistema que s’hauria d’implantar, caldria que estigués basat en 

tecnologia LonWorks, ja que permet l'automatització i gestió de l'energia, entre 

altres paràmetres, de l’habitatge de l'estudi. 

 

Aquesta tecnologia és independent del mitjà físic; és oberta; és un 

Standard mundial i és una de les tecnologies de comunicació més fiables i 

conegudes.  

 

El sistema té funcions per al control d'instal·lacions d'il·luminació, 

climatització, alarmes tècniques (gas, aigua ,incendi...), vigilància, etc. Per tant, 

es poden connectar a part dels elements propis del sistema, perifèrics tals com 

sensors de temperatura, sensors de gas, inundació, fum, lluminositat, 

volumètrics de presència..., a més de actuadors tals com punts de llum, 

electrovàlvules, relés, contactors... , tots ells existents en el mercat, sent 

necessari únicament el qual compleixin uns mínims requeriments de 

compatibilitat electrotècnica. Per tant, el sistema no  hauria de ser un sistema 

tancat.  

 

  Un tipus d’intel·ligència deslocalitzada, tenint cadascun dels nodes accés 

físic a una sèrie limitada de dispositius, seria el més adequat. 

 

Com conseqüència directa es tindria una major robustesa en el sistema, 

ja que la fallada d’un mòdul no faria que tota la instal.lació deixés de funcionar. 

 A més permetria una major flexibilitat en possibles modificacions de la 

instal.lació. 

 

L'arquitectura d’aquest sistema permetria una topologia lliure: anell, 

lineal, estrella o mixta. Cada element que està connectat a la xarxa i té 
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capacitat de gestionar informació amb altres elements de la xarxa s’anomena 

node. 

 
 

Segons les especificacions tècniques exposades i tenint en compte les 

necessitats reals que té l’usuari li recomanaríem que bases la seva decisió en 

les següents premisses per tal de poder trobar la solució més adient en el seu 

cas particular.  

 

 En el cas de voler fer algun canvi de qualsevol component per tal 

d’implantar un superior, s’ha d’assegurar que sigui un element 

compatible amb el sistema en conjunt. 

 

 En el cas d’averia fora del termini de garantia s’haurà de fer càrreg 

un tècnic especialitzat, tant per la feina de localitzar i diagnosticar 

l’averia, com per la seva posterior reparació. 

 

 De la mateixa manera, caldrà també que en cas de voler una 

ampliació del sistema, es faci càrreg un tècnic especialitzat. 

 

 S’haurà de llegir, comprendre, i aplicar totes les especificacions 

exposades en el manual, per tota persona que hagi d’utilitzar-la. 

 

 Es recomana que el sistema de control tingui un accés restringit al 

mínim personal possible. 
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