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A CÀLCULS 

En la primera part d’aquest annex s’hi han col·locat els càlculs i les taules que s’han fet 

servir per la deducció d’alguns dels elements domòtics de la vivenda, i en la segona part, 

s’hi ha col·locat els càlculs referents a l’electrificació de la vivenda. 

A.1 Taules i càlculs de la domotització de la vivenda 

A.1.1 Taula resum dels elements instal·lats a la casa 

Per tal de tenir una idea global del nombre d’elements més importants que s’instal·len a la 

vivenda i el tipus d’elements, s’han resumit en dues taules (taula 1 i taula 2), de manera que 

en columnes hi tenim els elements instal·lats a la casa, en files l’estança on estan ubicats i, 

a dins la graella, el nombre d'unitats de cada element a cada estança. 
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Garatge 1 1 0 1 0 1 0 0 2 5 0 1
Entrada principal pel jardí 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Porxo 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Rebedor 1 0 0 1 0 1 0 1 2 4 0 0
WC1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Cuina 0 0 1 0 2 1 0 1 3 5 0 0
Menjador 0 0 0 1 0 1 0 1 3 8 0 0
Piscina i terrassa 2 0 0 0 0 0 1 1 5 7 0 1
Escales cap el semisoterrani 2 0 0 1 0 0 0 1 3 5 0 0
Sala estar semisoterrani 0 1 0 1 1 1 0 0 2 6 0 0
Sala de subministraments 0 1 0 1 1 0 0 0 2 4 0 1
Escales cap 1a. planta 2 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0
Dormitori 1 0 0 0 1 0 3 0 0 2 4 0 0
Dormitori 2 0 0 0 1 0 3 0 0 2 3 0 0
Dormitori 3 0 0 0 1 0 5 0 0 4 7 0 0
Passadís 1a. planta 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0
WC2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 0 0
Bany 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 0 0
Escales cap a l'altell 2 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0
Altell 0 0 0 1 1 1 0 1 3 7 0 0

TOTAL 12 3 1 10 8 17 4 8 42 79 1 3  

Taula A.1 Resum dels elements que s’instal·len 
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Garatge 0 2 1 4 0 0 3 0 0
Entrada principal pel jardí 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Porxo 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Rebedor 0 2 1 3 0 0 2 0 0
WC1 1 1 0 1 0 0 2 0 0
Cuina 9 9 0 4 0 0 7 0 0
Menjador 12 7 0 2 1 1 8 1 0
Piscina i terrassa 6 5 0 2 0 0 1 0 1
Escales cap el semisoterrani 2 2 2 3 0 0 2 0 0
Sala estar semisoterrani 3 3 0 4 1 1 5 0 0
Sala de subministraments 2 2 0 3 0 0 5 0 0
Escales cap 1a. planta 0 1 2 2 0 0 0 0 0
Dormitori 1 6 3 0 4 0 0 4 0 0
Dormitori 2 5 2 0 4 0 0 4 0 0
Dormitori 3 20 8 0 6 0 0 5 1 0
Passadís 1a. planta 0 1 1 1 0 0 2 1 0
WC2 2 2 0 1 0 0 2 0 0
Bany 2 2 2 0 1 0 0 2 0 0
Escales cap a l'altell 0 1 2 2 0 0 0 0 0
Altell 6 6 0 3 1 1 8 1 1

TOTAL 76 61 10 51 3 3 62 4 2  

Taula A.2 Resum dels elements que s’instal·len 

A.1.2 Planificació dels actuadors necessaris segons les entrades i sortides 

del sistema domòtic 

Una de les idees bàsiques que es pretén en la nostra instal·lació és la següent: tant els 

polsadors com els llums es connectaran a un mòdul actuador amb diverses entrades i 

sortides que fa les funcions d’acoblador de bus. D’aquesta manera, pretenem un estalvi pel 
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què fa al material ja que els nostres dispositius no hauran de portar incorporat l’acoblador de 

bus. 

Si fem la comparativa en el cas que ens ocupa, es pot connectar quatre polsadors a les 

quatre entrades d’un actuador ActinBox, que té quatre sortides i sis entrades. Aquests 

polsadors seran universals i tindran un cost molt reduït, mentre que si utilitzéssim quatre 

posadors amb el seu corresponent acoblador de bus, integrat o no, ens costaria el doble o 

més. 

Per tant, aquest actuador de quatre sortides i sis entrades tindrà un paper clau dins el 

sistema domòtic del present projecte, en el que ja hem comentat que s’intentarà reduir els 

costos. 

En la taula A.3 s’ha agrupat per estances indicant el nombre d’actuadors per tal d'estalviar 

en nombre d'actuadors, cablejat entre l'actuador i l'aparell, i aconseguint una distribució 

lògica, tot deixant algunes entrades lliures per a futures ampliacions. També s’ha indicat a la 

taula el codi de l’actuador i el plànol on es representa l’actuador en qüestió. Aquest grup 

d’actuadors estan ubicats als plànols “mòduls relé i actuadors d’estances”. 
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Distribució dels actuadors 
per grups d'estances

entrades sortides
Actuadors 

ActinBox 6E/4S
Codi de 

l'actuador
Plànol on 
s'ubica

Garatge 4 2
Entrada jardí 0 1
Porxo 1 1

Rebedor 3 2
WC1 2 1
Escales 1er. pis 0 1

Cuina 13 9 3 c3 4.2

Menjador 15 8 3 c4 4.2

Piscina i terrassa 8 5 2 c5 4.1

Escales cap el semisoterrani 5 2 1 c6 4.1

Sala estar semisoterrani 8 4 2 c7 4.1

Sala de subministraments 5 2 1 c8 4.1

Dormitori 1 10 3 2 c9 4.3

Dormitori 2 9 2 2 c10 4.3

Dormitori 3 26 8
WC2 3 1

Passadís 1a. planta 1 1
Bany 2 3 2
Escales cap a l'altell 2 1

Altell 9 7 2 c13 4.4

24

1 c1 4.2

1 c2 4.2

TOTAL actuadors ActinBox necessaris

5 c11 4.3

1 c12 4.3

 

Taula A.3 Deducció dels actuadors ActinBox a instal·lar 

A.1.3 Planificació dels actuadors d’estances pel control d’endolls 

Per trobar els actuadors necessaris a instal·lar a la vivenda planificarem en la següent 

graella (Taula A.4), tenint en compte els endolls que es controlen del sistema domòtic. 

Després de comptabilitzar tots els actuadors necessaris a la vivenda (en funció dels endolls 

a controlar, que es mostren a la segona columna) i fer agrupacions en blocs (es mostren a la 

primera columna), s’escull l’actuador que pot controlar cada bloc, fent blocs racionalitzant la 

relació entre la distàncies entre els endolls i la ubicació de cada actuador, intentant 
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minimitzar en tot moment el nombre d’actuadors a instal·lar. A més a més, es deixa alguna 

entrada lliure en la majoria d’actuadors per la possibilitat de futures ampliacions. 

També s’ha indicat el codi de l’actuador i el plànol on es representa l’actuador en qüestió. 

Els actuadors d’estances estan ubicats als plànols “mòduls relé i actuadors d’estances”. 

Endolls via 
actuador

Canals 
necessaris

Opció escollida 
d'actuador

Codi de 
l'actuador 

als plànols

Plànol on 
s'ubica

Garatge 3
Rebedor 2
WC1 2

Cuina 6
Menjador 8
Piscina i terrassa 1

Escales cap el semisoterrani 2
Sala estar semisoterrani 5
Sala de subministraments 5

Dormitori 1 4
Dormitori 2 4
Passadís 1a. planta 2
Bany 2 2

Dormitori 3 5
WC2 2

Altell 8 8 8 canals a6 4.4

3 actuadors de 8 canals
1 actuador de 16 canals
2 actuadors de 12 canals

Actuadors necessaris pel 
sistema domòtic

7 8 canals a5 4.3

12 12 canals a4 4.3

12 12 canals a3 4.1

15 16 canals a2 4.2

7 8 canals a1 4.2

 

Taula A.4 Deducció dels actuadors d’estances que s’instal·len 

A.1.4 Ubicació dels splits i de les unitats exteriors en les diferents estances 

A la vivenda s’instal·laran dues màquines climatitzadores exteriors, cadascuna d’elles 

governarà dos splits interiors a la vivenda. En la següent graella (Taula A.5) es mostra la 

ubicació dins la casa de les unitats exteriors i dels splits interiors i el nombre d’unitats 

(columnes segona i tercera), el plànol on està representada la seva ubicació dins la casa 

(quarta columna) i el seu codi al plànol (cinquena columna). 

Els splits i màquines exteriors estan ubicats als plànols “sensors, detectors i altres 

elements”. 
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Estança
Sortides 

pels splits

Sortides per 
unitats exteriors 

dels splits

Plànol on estan 
ubicats els 
elements

Codi de 
l'actuador 

als plànols
Menjador 1 0
Sota la terrassa del jardí-piscina 0 1
Dormitori 3 1 0
Passadís 1a. planta 1 0
Altell 1 0
Terrassa altell 0 1
TOTAL 4 2

1.4 b10

1.2 b10

1.3 b10

 

Taula A.5 Ubicació de les unitats de climatització 

A.2 Càlculs de l’electrificació de la vivenda 

A.2.1 Càlcul de les seccions dels conductors de fase 

Per fer el càlcul de les seccions mínimes del conductor de fase per a cada circuït s’utilitzarà 

el criteri de la màxima caiguda de tensió admissible, ja que, en baixa tensió i per a 

instal·lacions amb distàncies relativament curtes, el criteri del màxim corrent ja ve imposat 

per les seccions mínimes que marca el reglament.  

100·
·

···2
100

2
(%)

US

LI

U

IR
U





                                                               (Eq. A.1) 

amb 
S

L
R

·
 ,          (Eq. A.2) 

Els conductors utilitzats són de coure, per tant, podríem utilitzar la resistivitat del coure 

tabulada, on es tenen en compte varis factors. Però, en corrent altern i a baixa tensió es pot 

menystenir l’efecte de la inductància dels cables i l’efecte pel·licular en cables de menys de 

120 mm2. Per tant, el valor de la resistivitat del coure que utilitzarem serà el valor en corrent 

continu del coure massís de 0,0179 Ω·mm2/m. 

Ens atendrem al reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT) per escollir la secció del 

cable que va des de la caixa de protecció i mesura (CPM) fins al quadre general de 

protecció (QGP), i també pel càlcul de la secció del cable en cada circuït, dimensionant el 

conductor de manera que suporti la intensitat nominal del PIA, que també condiciona el 

REBT. 

Així doncs, i segons el REBT, la caiguda de tensió des de l’entrada fins a la QGP ha de ser 

inferior de l’1,5%, i del QGP en endavant, ha de ser menor del 3%. 
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A.2.1.1 Secció del cable des de la caixa de protecció i mesura (CPM) fins el 

quadre general de protecció (QGP) 

Pprevista = 9200 W 

Aquest tram de cable ha de suportar la intensitat de tall del fusible de la CPM de 40 A, i 

segons el reglament ITC-BT-15 del REBT, la secció mínima ha de ser de 6 mm2, considerant 

que no hi ha línea general d’alimentació i que només partim de la derivació individual (per a 

un sol usuari). A més a més, el reglament ITC-BT-15 es refereix a cables amb aïllament de 

PVC, i els cables que utilitzem estaran protegits amb polietilè reticulat (XLPE), que aguanten 

major intensitat per a una mateixa secció. En el nostre cas, i mirant la taula 1 de l’ITC-BT-19, 

amb un cable de XLPE de 6 mm2 seria suficient per suportar els 40 A. 

L = 9 m, fins al quadre general de protecció (QGP) de dins la vivenda 

Comprovem que compleixi amb la màxima caiguda de tensió permesa ( %5,1(%) U ) amb 

la secció mínima de 6 mm2: 

%5,1%93,0100
230·6

9·0179.0402
(%) 


U                                                            (Eq. A.3) 

Per tant, amb S = 6 mm2 serà suficient per complir les condicions, però considerarem un 

marge de seguretat més ampli en aquest punt de la instal·lació tal i com es fa en casos 

reals. Per tant, escollirem S = 10 mm2 per aquest tram. 

A.2.1.2 Seccions dels conductors de fase pels diferents circuïts 

De cara a fer els càlculs de les seccions dels diferents circuïts, s’utilitza el calibre del PIA 

que s’aconsella en la taula 1 de l’ITC-BT-25 del REBT, i la secció dels cables dels circuïts de 

que es parteix per fer el càlcul s’agafa el valor mínim (Smin) que ens fixa la taula 1 de l’ITC-

BT-25 del REBT. 

Circuït 1 : Il·luminació 1 

Pprevista = 300 W 

PIA = 10 A 

Smin = 1,5 mm2 
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El punt de llum més allunyat del QGP està a 34 metres (L = 34 m). 

%3%53,3100
230·5,1

34·0179.0102
(%) 


U                                                             (Eq. A.4) 

Per tant, ens cal provar una secció més gran del conductor per complir amb la caiguda de 

tensió fins el punt més allunyat de la casa. Provem amb S = 2,5 mm2, 

%3%12,2100
230·5,2

34·0179.0102
(%) 


U                                                             (Eq. A.5) 

Ara sí que complim amb %3U , per tant, escollim S = 2,5 mm2 pel circuït d’il·luminació 1. 

Circuït 2 : Endolls generals 1 

Pprevista = 3750 W 

PIA = 16 A 

Smin = 2,5 mm2 

L’endoll més allunyat del QGP està a 20 metres (L = 20 m). 

%3%99,1100
230·5,2

20·0179.0162
(%) 


U                                                             (Eq. A.6) 

Complim amb %3U , per tant, escollim S = 2,5 mm2 pel circuït. 

Circuït 3 : Cuina i forn 

Pprevista = 5400 W 

PIA = 25 A 

Smin = 6 mm2 

L’endoll més allunyat del QGP està a 4 metres (L = 4 m). 

%3%26,0100
230·6

4·0179.0252
(%) 


U                                                             (Eq. A.7) 

Complim amb %3U , per tant, escollim S = 6 mm2 pel circuït. 
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Circuït 4 : Màquines de rentar (rentavaixella, rentaroba) 

Pprevista = 4500 W 

PIA = 20 A 

Smin = 4 mm2 

L’endoll més allunyat del QGP està a 8 metres (L = 8 m). 

%3%62,0100
230·4

8·0179.0202
(%) 


U                                                             (Eq. A.8) 

Complim amb %3U , per tant, escollim S = 4 mm2 pel circuït. 

Circuït 5 : Endolls auxiliars de la cuina i bany 

Pprevista = 3750 W 

PIA = 16 A 

Smin = 2,5 mm2 

L’endoll més allunyat del QGP està a 8,5 metres (L = 8,5 m). 

%3%85,0100
230·5,2

5,8·0179.0162
(%) 


U                                                            (Eq. A.9) 

Complim amb %3U , per tant, escollim S = 2,5 mm2 pel circuït. 

Circuït 6 : Il·luminació 2 

Pprevista = 300 W 

PIA = 10 A 

Smin = 1,5 mm2 

Punt de llum més allunyat de la CGP està a 20 metres (L = 20 m). 

%3%07,2100
230·5,1

20·0179.0102
(%) 


U                                                           (Eq. A.10) 
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Complim amb %3U , per tant, escollim S = 1,5 mm2 pel circuït. 

Circuït 7 : Endolls generals 2 

Pprevista = 3750 W 

PIA = 16 A 

Smin = 2,5 mm2 

L’endoll més allunyat del QGP està a 14 metres (L = 14 m). 

%3%39,1100
230·5,2

14·0179.0102
(%) 


U                                                            (Eq. A.11) 

Complim amb %3U , per tant, escollim S = 2,5 mm2 pel circuït. 

Circuït 9 : Aire condicionat 

Pprevista = 5750 W 

PIA = 25 A 

Smin = 6 mm2 

L’endoll més allunyat del QGP està a 13,5 metres (L = 13,5 m). 

%3%87,0100
230·6

5,13·0179.0102
(%) 


U                                                         (Eq. A.12) 

Complim amb %3U , per tant, escollim S = 6 mm2 pel circuït. 

Circuït 10 : Assecadora 

Pprevista = 3450 W 

PIA = 16 A 

Smin = 2,5 mm2 

L’endoll més allunyat del QGP està a 8 metres (L = 8 m). 
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%3%797,0100
230·5,2

8·0179.0102
(%) 


U                                                           (Eq. A.13) 

Complim amb %3U , per tant, escollim S = 2,5 mm2 pel circuït. 

Circuït 11 : Automatització 

Pprevista = 300 W 

PIA = 10 A 

Smin = 1,5 mm2 

El punt més allunyat del QGP està a 34 metres (L = 34 m). 

%3%32,3100
230·5,1

34·0179.0102
(%) 


U                                                           (Eq. A.14) 

Per tant, ens cal provar una secció major del conductor per complir amb la caiguda de tensió 

fins el punt més allunyat de la casa. Provem amb S = 2,5 mm2, 

%3%12,2100
230·5,2

34·0179.0102
(%) 


U                                                           (Eq. A.15) 

Ara sí que complim amb %3U , per tant, escollim S = 2,5 mm2 pel circuït. 

A.2.2 Seccions dels conductors neutre i el conductor de protecció 

El cablejat sota tub de la instal·lació estarà format per cables unipolars: el conductor de fase, 

el de retorn (neutre) i el conductor de protecció, el qual anirà unit amb les preses de terra de 

la vivenda.  

En monofàsic, les seccions del neutre i del de fase són iguals (anada i tornada), per tant, 

utilitzarem la mateixa secció per aquests dos conductors. Així doncs, només ens cal definir 

la secció del conductor de protecció. 

Pel conductor de protecció s’utilitzarà la mateixa secció que les seccions utilitzades pels 

conductors de fase atenent-nos a la taula 1 de l’ITC-BT-18 del REBT, ja que les seccions 

dels conductors de fase són, en tots els circuïts, menors de 16 mm2. 

 



Disseny de la instal·lació domòtica i elèctrica d’una vivenda unifamiliar                            Pàg.  
________________________________________________________________________ 

        

17

A.2.3 Càlcul de les seccions dels tubs 

A partir de la taula 1 de la instrucció ITC-BT-25 del REBT podem establir les seccions 

exteriors dels tubs o conductes que portaran els conductors per la casa. En la següent taula, 

definim el diàmetre del tub escollit per a cada circuït: 

 

Circuït d'utilització 
Diàmetre exterior del 

tub o conducte (mm) 

C1 Il·luminació 1 16 

C2 Endolls 1 20 

C3 Cuina i forn 25 

C4 Rentadora i rentavaixella 20 

C5 Endolls cuina i bany 20 

C6 Il·luminació 2 16 

C7 Endolls 2 20 

C9 Aire condicionat 25 

C10 Assecadora 20 

C11 Automatització i seguretat 16 

Taula A.6 Diàmetre exterior dels tubs dels diferents circuïts 

A.2.4 Càlcul de les preses a terra 

Segons l’ITC-BT-26, en els edificis de nova construcció, abans de començar la cimentació, 

en el fons de les rases de cimentació s’instal·larà un cable de coure formant un anell tancat 

que cobreixi tot l’anell de l’edifici, deixant una separació respecte els límits de la parcel·la. 

L'anell serà de coure nu i de secció mínima segons la taula 1 de l’ITC-BT-18, de 25 mm2. 

En el nostre cas, la longitud de l’anell tancat de coure tindrà unes dimensions de 4,5 metres 

d’ample per 30 metres de llarg, per tant, la longitud total serà: 

mL 69)305,4(2                                                                                              (Eq. A.16) 

Ara ens cal trobar la resistència de terra necessària per garantir la seguretat de les persones 

i de la pròpia instal·lació. Com que la vivenda s’ubicaria a la població d’Igualada, i segons 

les ordenances municipals de la ciutat, s’aconsella una resistència de terra límit Rt de 20 Ω 
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per a edificis/vivendes sense parallamps. Valors similars són els que s’aconsellen en moltes 

ordenances municipals de la majoria de municipis. 

Segons la figura A.1 (taula 3 de l’ITC-BT-18) i coneixent que la casa objecte del nostre 

projecte estarà ubicada a la zona residencial de les Comes d’Igualada, i que el terreny 

predominant a la zona és argilós, i sabent que la resistivitat oscil·la entre 50 i 500 Ω·m en 

terrenys argilosos, escollim un valor segur com a resistivitat límit del terreny; la màxima 

possible en aquest rang, que és 500 Ω·m. 

Taula 3. Valors orientatius de la resistivitat en funció del terreny

Naturalesa del terreny Resistivitat en Ω·m
Terrenys pantanosos D'algunes unitats a 30
Llim 20 a 100
Humus 10 a 150
Torba humida 5 a 100

Argila plàstica 50
Margues i argiles compactes 100 a 200
Margues del juràsic 30 a 40

Arena argilosa 50 a 500
sorra silícea 200 a 3000
Terra pedregós cobert de gespa 300 a 500
Terra pedregós un 1500 a 3000

Calcàries blanques 100 a 300
Calcàries compactes 1000 a 5000
Calcàries esquerdades 500 a 1000
Pissarres 50 a 300
Roca de mica i quars 800

Granits i gres procedent d’alteració 1500 a 10000
Granit i gres molt alterat 100 a 600  

   Fig. A.1 Resistivitat en funció del terreny 

Aleshores, i sabent que ,
2

_
L

anellRt


  per conductors enterrats horitzontalment, 

Sent, 

 : Conductivitat del terreny 

L: Longitud de l’anell de conductor enterrat 

Tenim que:  




 2049,14
69

5002
_ anellRt                                                                        (Eq. A.17) 
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Així doncs, instal·lant un anell de coure serà suficient per aconseguir una resistència de terra 

que ens ofereixi la seguretat desitjada, per tant, no ens caldrà posar piques verticals per 

disminuir encara més la resistència de terra. 

L’anell de coure, segons la taula 1 de l’ITC-BT-18 hauria de tenir com a mínim 25 mm2 de 

secció, per a conductors de coure no protegits contra la corrosió (sense la coberta de 

protecció), tot i que segons les NTE de 1973 de preses de terra, havien de ser de 35 mm2, 

així doncs, per ampliar el marge de seguretat, agafarem aquesta última secció de 35 mm2. 
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B PRESSUPOST 

B.1 Pressupost domòtica 

 

Descripció
Preu 

unitari (€)
Quantitat Preu total

Pantalla tàctil, caixa d'encastar i marc decorador 1429,86 1 1429,86
Central IP 1016 1 1016
Central d'alarmes 960 1 960
Teclats associats a central alarmes 89 4 356
Acumulador 91,21 7 638,47
Font d'alimentació ininterrompuda 451,61 3 1354,83
Armari Rack Principal 682 1 682
Mòdul de comunicació USB 205,44 1 205,44
Cable de bus KNX/EIB lliure d'halògens (€/metre) 2,54 200 508
Tub 20 mm Ø paret exterior lliure d'halògens (€/metre) 0,78 200 156
Acoblador de línea/àrea KNX de Jung 80,66 3 241,98
Sensor de presència 75 12 900
Estació meteorològica 592,41 1 592,41
Detector d'inundació 60,3 2 120,6
Sonda detectora d'inundació 9,14 3 27,42
Sensor de monòxid de carboni 67 3 201
Detector d'incendis 50,2 10 502
Sensor termovelocímetre 46,7 1 46,7
Sensor de moviment exterior anti-mascotes 105 2 210
Sensor de contacte magnètic de portes i finestres 17,89 17 304,13
Detector horitzontal de nivells de líquid de dipòsits 11,9 2 23,8
Entrada analògica de 4 canals 258,52 10 2585,2
Actuador d'estances de Jung 8C 467 3 1401
Actuador d'estances de Jung 12C 564 2 1128
Actuador d'estances de Jung 16C 659 1 659
Comandament a distància RF de Jung 85 11 935
Teclat d'una fase de Jung 6,38 13 82,94
Teclat de dues fases de Jung 11,5 18 207
Teclat de quatre fases de Jung 21,65 10 216,5
Polsador estanc de dos canals de Jung 72 3 216
Receptor RF de superfície 562,69 4 2250,76
Pantalla tàctil amb termòstat InZennio 201,5 9 1813,5
Actuador multifunció ActinBox de Zennio 6e/4s 180 24 4320
Actuador dimmer Luzen One de Zennio 1C 120 3 360
Electrovàlvula d'aigua de Suner 59 3 177
Capçal termoelèctric pels col·lectors de calefacció 34 9 306
Actuador de climatització 266 3 798
Sirena exterior ABB 69 1 69
Altaveu d'interior 31,1 8 248,8
Videogravador digital IP 449 1 449
Monitor de vídeo de l'empresa SeguridadPlus 196 1 196
Conjunt càmera a color i so, amb monitor via ràrio 229 1 229  
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Càmera videovigilància exterior d'infrarojos 208,95 2 417,9
Sirena interior de doble senyal 29 3 87
Càmera color Domo amb infrarojos 99 4 396
Pilot vermell del grup Aguilera 12 2 24
SAI 2kVA 775 1 775
Kit videoporter B/N ADS loft a 230 V 390 1 390
Lector de targetes xip IPAS 300 1 300
Switch 847 1 847
Punt d'accés sense fils D-Link 89 1 89
Router  sense fils Linksys 47,41 1 47,41

32.485,8 €TOTAL  
 
B.2 Pressupost elèctric 

 
Descripció Preu unitari (€) Quantitat Preu total

PIA 10 A 12 3 36
PIA 16 A 12,9 4 51,6
PIA 20 A 13,4 1 13,4
PIA 25 A 14,6 2 29,2
Comptador 90 1 90
Interruptor diferencial 42 2 84
ICP 75 1 75
cable elèctric XLPE 1,5 mm (€/metre) 0,14 330 46,2
cable elèctric XLPE 2,5 mm (€/metre) 0,23 2090 480,7
cable elèctric XLPE 4 mm (€/metre) 0,35 28 9,8
cable elèctric XLPE 6 mm (€/metre) 0,54 220 118,8
cable elèctric XLPE 10 mm (€/metre) 0,95 33 31,35
Tub 16 mm Ø lliure d'halògens 0,5 1463 731,5
Tub 20 mm Ø lliure d'halògens 0,68 990 673,2
Tub 25 mm Ø lliure d'halògens 0,9 248 223,2
Ulls de bou led 50 61 3050
Pilot indicador vermell 4 2 8
Llums led 34 11 374
Llums de baix consum 9,35 2 18,7
Llums halògens 4 13 52
Endolls 5,87 69 405,03

6.601,7 €TOTAL  
 

Els totals del projecte tenint en compte la instal·lació, programació i posada en marxa es 

mostren a continuació: 

Pressupost domòtic 32.485,8 €
Pressupost elèctric 6.601,7 €
Subtotal 39.087,5 €
Mà d'obra, programació i petits materials 
(25% del cost del subtotal) 9.771,9 €
Total abans d'impostos 48.859,4 €
IVA (16%) 7.817,5 €
Total amb IVA 56.676,9 €  
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C PLEC DE CONDICIONS. CONDICIONS GENERALS 

C.1 Legislació d’aplicació a les instal·lacions de domòtica 

 Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes 

de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

 Normes tecnològiques de l’edificació(NTE). 

- IPP instal·lació de parallamps 

- IEP posada a terra dels edificis 

 Reglament electrotècnic per a baixa tensió 

El marc normatiu actual no disposa de normes especifiques per al sector de la domòtica que 

hagin d’aplicar-se a qualsevol instal·lació. No obstant, hi ha unes disposicions legals, i per 

tant d’obligat compliment, que tenen relació més o menys directa amb el sector i que s’han 

de considerar a l’hora de parlar de productes i sistemes de domòtica. 

Caldrà tenir en compte: 

 Legislació estatal 

 Legislació autonòmica 

 Ordenances municipals 

 Normativa CHD (documents de normatives de la CMHD; Comissió Multisectorial de la 

Llar Digital) 

o GT1 Seguretat 

o GT2 Sistemes de Control 

o GT3 Oci i Entreteniment 

o GT4 Comunicacions 

o GT5 Accessibilitat 

o GT9 Procés i agents en la creació de l’Habitatge Digital 

o GT10 Teleassistència 

o GT11 Passarel·les Residencials 

o GT12 Projectes IHD 

o GT13 Gestió energètica i de Medi ambient 

 Normatives UNE, CENELEC, ETSI,... 
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L’Associació Konnex també imposa uns criteris de qualitat per tal d’homologar el sistema 

KNX/EIB. 

C.2 De seguretat entre instal·lacions 

Com a norma general, es procurarà la màxima independència possible entre la instal·lació 

domòtica i la resta de serveis. 

Els requisits mínims de seguretat entre instal·lacions seran els següents: 

 La separació entre una canalització de domòtica amb bus de telecomunicacions i les 

dels altres serveis serà, com a mínim, de 10 cm per a traçats paral·lels i de 3 cm per a 

creuaments. 

 La rigidesa dielèctrica dels envans de separació d’aquestes canalitzacions conjuntes 

haurà de tenir un valor mínim de 15 kV/mm (UNE 21.316). Si són metàl·liques, es 

posaran a terra. 

 Els creuaments amb altres serveis s’efectuaran preferentment passant les conduccions 

de domòtica per sobre de les d’un altre tipus. 

 En cas de proximitat amb conductes de calefacció, aire calent o fum, les canalitzacions 

de domòtica s’establiran de forma que no puguin arribar a una temperatura perillosa i, 

per tant, es mantindran separades per una distancia convenient o per pantalles 

calòriques. 

 Les canalitzacions per al servei de domòtica, no se situaran paral·lelament per sota 

d’altres canalitzacions que puguin donar lloc a condensacions, a menys que es 

prenguin les precaucions per a protegir-les contra els efectes d’aquestes 

condensacions. 

 Les conduccions de control de la instal·lació de domòtica, les elèctriques i les no 

elèctriques sols podran anar dins el mateix canal o forat a la construcció, quan 

s’acompleixin simultàniament les següents condicions: 

o La protecció contra els contactes indirectes estarà assegurada per algun dels 

sistemes de classe A, assenyalats en la instrucció MI BT 021 del Reglament 

electrotècnic per a baixa tensió, considerant a les conduccions no elèctriques, 

quan siguin metàl·liques, com elements conductors. 
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o Les canalitzacions de control de la instal·lació domòtica estaran 

convenientment protegides contra els possibles perills que pugui presentar la 

seva proximitat a canalitzacions i especialment es tindrà en compte: 

 L’elevació de la temperatura, deguda a la proximitat amb una 

conducció de fluid calent. 

 La condensació. 

 La inundació, per avaria en una conducció de líquids; en aquest cas 

es prendran totes les disposicions convenients per assegurar 

l’evacuació d’aquests. 

 La corrosió, per avaria en una conducció que contingui fluid corrosiu. 

 L’explosió, per avaria en una conducció que contingui un fluid 

inflamable. 

C.3 D’accessibilitat 

Les canalitzacions de domòtica es disposaran de manera que en qualsevol moment es 

pugui controlar el seu aïllament, localitzar i separar les parts avariades i, arribat el cas, 

reemplaçar fàcilment els conductors deteriorats. 

C.4 De compatibilitat electromagnètica 

C.4.1 Terra local 

El sistema general de terra de l’immoble ha de tenir un valor de resistència elèctrica no 

superior a 10 Ω respecte de la terra llunyana. 

El sistema de posta a terra de l’armari d’instal·lació domòtic constarà essencialment d’una 

barra col·lectora de coure sòlida, serà fàcilment accessible i de dimensions adequades, 

estarà connectada directament al sistema general de terra de l’immoble en un o més punts. 

A ell es connectarà el conductor de protecció o de equipotencialitat i els altres components o 

equips que han d’estar posats a terra regularment. 

El cable de connexió de la barra col·lectora al terminal general de terra de l’immoble estarà 

format per conductors flexibles de coure de 25 mm2 de secció. Els suports, ferratges, 

bastidors, etc. metàl·lics dels Recintes d’Instal·lacions de Telecomunicacions (RIT) estaran 

units al terra local.  Els RIT són els armaris on s’ubiquen i s’instal·len els registres principals 

per a la xarxa de veu i per a la xarxa d’altres telecomunicacions. 
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Si a l’immoble existeix més d’una presa de terra de protecció, hauran d’estar elèctricament 

unides. 

C.4.2 Interconnexions equipotencials i apantallaments 

Se suposa que l’immoble compta amb una xarxa d’interconnexió comú, o general 

d’equipotencialitat, de tipus mallada, unida a la presa de terra del propi immoble. Aquesta 

xarxa estarà també unida a les estructures, elements de reforç i altres components metàl·lics 

de l’immoble. 

Tots els cables amb portadors metàl·lics de domòtica procedents de l’exterior de l’edifici 

seran apantallats, i l’extrem dels cables estarà al recinte que allotja el punt d’interconnexió, i 

mai a més de dos metres de distància de l’immoble. 

C.4.3 Accessos i cablejats 

Amb l’objectiu de reduir possibles diferències de potencial entre els seus recobriments 

metàl·lics, l’entrada dels cables de domòtica i d’alimentació d’energia es realitzarà a través 

d’accessos independents, però pròxims entre sí, i pròxims també a l’entrada del cable o 

cables d’unió a la presa a terra de l’edifici. 

C.4.4 Compatibilitat electromagnètica entre sistemes 

A l’ambient electromagnètic en el quadre d’instal·lacions domòtic, la normativa internacional 

(ETSI i UIT) l’hi assigna la categoria ambiental Classe 2. 

Per tant, els requisits exigibles als equipaments de domòtica del quadre d’instal·lacions 

domòtic amb el seus cablejats específics, per raó de l’emissió electromagnètica que genera, 

figuren en la norma ETS 300 386 de l’ETSI. El valor màxim acceptable d’emissió de camp 

elèctric de l’equipament o sistema per a un ambient de Classe 2 es fixa en 40 dB (μV/m) 

dins de la gamma de 30 MHz-230 MHz i en 47 dB (μV/m) en la de 230 MHz-1000 MHz, 

mesurats a 10 m de distància. 

C.4.5 Tallafocs 

S’instal·laran tallafocs per evitar la fuita de gasos, vapors i flames a l’interior dels tubs. En 

tots els tubs d’entrada a armaris que continguin interruptors, seccionadors, fusibles, relés, 

resistències i altres aparells que produeixin arcs, guspires o temperatures elevades. En els 
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tubs d’entrada o envoltants o caixes de derivació que únicament continguin terminals, 

derivacions, quan el diàmetre de tubs sigui igual o superior a 50 mm. 

Si en un determinat conjunt, l’equip que pugui produir arcs, guspires o temperatures 

elevades està situat a un compartiment independent del que conté els seus terminals de 

connexió i entre ambdós hi ha passa-murs o premsa-estopes antideflagrants, l’entrada al 

compartiment de connexió pot efectuar-se seguint les instruccions indicades en el paràgraf 

anterior. 

En els casos en que es precisin tallafocs, aquests es muntaran el més a prop possible de les 

caixes o armaris i en cap cas a més de 450 mm d’elles. 

Quan dos o més caixes o armaris que, d’acord amb els paràgrafs anteriors, precisin de 

tallafocs d’entrada estiguin connectades entre sí per mitjà d’un tub de 900 mm o menys de 

longitud, n’hi haurà prou amb posar un sol tallafocs entre elles a 450 mm o menys de la més 

allunyada. 

En els conductes que surten d’una zona perillosa a una altra de menor nivell de perillositat, 

el tallafocs es col·locarà en qualsevol dels dos cantons de la línia límit, però s’instal·larà de 

manera que els gasos o vapors que puguin entrar en el sistema de tubs a la zona de major 

perillositat no puguin passar a la zona menys perillosa. Entre el tallafocs i la línia límit no 

s’hauran de col·locar acoblaments, caixes de derivació o accessoris. 

La instal·lació de tallafocs haurà de complir els següents requisits: 

 La pasta de segellat haurà de ser resistent a l’atmosfera circulant i als líquids que 

puguin haver presents i tenir un punt de fusió per sobre dels 90ºC. 

 El tap format per la pasta haurà de tenir una longitud igual o superior al diàmetre interior 

del tub i, en cap cas, inferior a 16 mm. 

 Dins del tallafocs no hauran de fer-se entroncaments ni derivacions de cables; tampoc 

s’haurà d’omplir amb pasta cap caixa o accessori que contingui entroncaments o 

derivacions. 

 Les instal·lacions sota tub s’hauran de dotar de purgadors que impedeixin l’acumulació 

excessiva de condensacions o permetin una purga periòdica. 

 Es podran utilitzar cables d’un o més conductors aïllats disposats sota tub o conducte. 
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C.5 Riscos laborals 

C.5.1 Disposicions legals d’aplicació 

Són d’obligat compliment les disposicions contingudes en: 

 Estatut dels treballadors 

 Ordenança general de seguretat i higiene a la feina. Vigent el art.24 i el capítol VII del 

títol II. 

 Reglament electrotècnic de Baixa Tensió (Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost). 

 Reial Decret 1316/1989 de 27 d’octubre. Protecció dels treballadors davant els riscos 

derivats de l’exposició al soroll durant la jornada laboral. 

 Reial Decret 1407/92 de 20 de novembre sobre regulació de les condicions per la 

comercialització i lliure circulació intracomunitària d’equips de protecció individual. 

Modificat per R.D.159/1995 de 3 de febrer i l’Ordre 20/02/97. 

 Llei 54/2003 de 12 de desembre, de reforma del marc formatiu de la prevenció de riscos 

laborals. 

 Llei 31/1995 de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals. 

 Reial Decret 614/2001, de 18 de juny, sobre protecció de la salut i seguretat dels 

treballadors davant el risc elèctric. 

 Reial Decret 39/1997 de 17 de gener per el que s’aprova el Reglament dels serveis de 

prevenció. 

 Reial Decret 486/1997 de 14 d’abril pel que s’estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció 

individual. 

 Reial Decret 773/1997 de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 

relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual. 

 Reial Decret 1215/1997 de 18 de juliol, sobre equips de treball. 

 Reial decret 1627/1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen disposicions mínimes de 

seguretat i salut a les obres de construcció. 

 Reglament de règim intern de l’empresa constructora, cas d’existir i que no s’oposi a 

cap de les disposicions citades anteriorment. 

C.5.2 Característiques específiques de seguretat 

L’execució d’un projecte d’instal·lació domòtica, té dues parts clarament diferenciades que 

es realitzen en dos moments diferents de la construcció. Així es té: 
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 Instal·lació de la infraestructura i canalització de suport del sistema. 

 Instal·lació dels elements actius del sistema. 

C.5.2.1 Instal·lació de la infraestructura i canalització suport 

Aquesta infraestructura consta de: 

 Un armari d’instal·lació domòtica. 

 Una xarxa de tubs que uneixen l’armari amb la resta de dispositius de la instal·lació. 

La instal·lació d’aquesta infraestructura planteja riscos específics, que hauran de ser tinguts 

en compte a més d’aquells inherents de l’entorn en el que es realitza la mateixa. 

Aquesta instal·lació se sol realitzar durant la fase d’obra i tancaments. 

C.5.2.2 Instal·lació d’elements actius del sistema domòtic 

Aquesta instal·lació consisteix en: 

 La instal·lació en el quadre del sistema domòtic dels diferents mòduls així com la 

instal·lació i connexió de les estacions remotes ubicades en els registres pertinents al 

llarg de l’edifici. 

 Una instal·lació elèctrica a l’interior del quadre del sistema domòtic, consisteix en, 

quadre de protecció, endolls i font d’alimentació pels sensors. 

 L’estesa dels diferents cables de connexió a través dels tubs, registres i connexions 

dels mateixos. 

Normalment es realitza durant la fase d’instal·lacions. 

C.5.3 Riscos generals que es puguin derivar del projecte d’instal·lació d’un 

sistema domòtic 

Tenint en compte tot el referit anteriorment no existeixen riscos generals derivats de la 

instal·lació del projecte. 

C.5.3.1 Riscos deguts a l’entorn 

Tenint en compte que els operaris transiten per les zones en construcció, es troben exposats 

als mateixos riscos deguts a l’entorn que la resta d’operaris de l’obra, essent d’assenyalar 

que els que aquesta presenta són: 
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 Atrapament i aixafament de mans durant el transport de bastides. 

 Atrapaments pels medis d’elevació i transport. 

 Caigudes d’operaris al buit. 

 Caiguda d’eines, operaris i materials transportats a nivell i a nivells inferior. 

 Caiguda de materials de tancament per mala col·locació dels mateixos. 

 Caiguda d’andamis. 

 Desplomament i enfonsament de forjats. 

 Electrocucions o contactes elèctrics, directes i indirectes, amb instal·lacions elèctriques 

de l’obra. 

 Incendis o explosions per l’emmagatzematge de productes combustibles. 

 Irritacions o intoxicacions: pell, ulls, aparell respiratori, etc. 

 Lesions, punxades i talls en mans i peus. 

 Esquitxades de pastes i morters als ulls. 

C.5.3.2 Riscos deguts a la instal·lació de la infraestructura i canalització de suport 

del sistema a l’interior de la vivenda 

Les feines que es realitzen a l’interior són: 

 Estesa de tubs de canalització i fixació. 

 Realització de rases per a conductes i registres. 

 Col·locació dels diversos registres. 

Aquestes feines es realitzen durant la fase de tancament i obra essent els riscos específics 

de l’activitat a realitzar els següents: 

 Caigudes per escales o bastides de cavallet. 

 Projecció de partícules al tallar materials. 

 Electrocucions o contactes elèctrics, directes i indirectes, amb eina petita. 

 Cops o talls amb eines. 

 Lesions, punxades i talls en mans. 

C.5.3.3 Riscos deguts a la instal·lació dels elements actius del sistema domòtic 

Aquests riscos es produeixen durant la fase d’obra i d’instal·lacions. Els riscos d’aquestes 

unitats d’obra no són molt elevats ja que es realitzen a l’interior de l’edifici. 

 Riscos específics de l’activitat a realitzar. 
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 Deguts al vertigen en operaris propensos a patir aquest efectes. 

 Relliscades a les superfícies inclinades. 

 Pèrdues de l’equilibri o caigudes en cas de vents superiors a 50 km/h. 

 Caiguda en alçada de personal i material. 

 Caiguda de bastides o escales. 

 Caiguda per forats de ventilació no tancats. 

 Cops o talls amb eines. 

 Electrocucions per contacte d’antenes o elements captadors amb línies d’alta tensió que 

discorrin sobre la coberta. 

 Electrocucions per contactes directes amb línies d’energia (directes o indirectes) o amb 

petita maquinària. 

 Lesions, punxades i talls en mans i peus. 

S’ha de tenir especial cura i atenció quan es realitzin treballs de manteniment o substitució 

dels elements inicialment instal·lats ja que pot haver-hi canvis en els elements de l’entorn, 

una vegada realitzada la instal·lació inicial que obliga o aconsella la presa de precaucions 

addicionals. 

C.5.3.4 Riscos deguts a la instal·lació elèctrica del quadre domòtic 

La instal·lació elèctrica en el quadre consisteix en: 

 Canalització directa des del quadre de comptadors fins al quadre de protecció. 

 Instal·lació del quadre de protecció amb les proteccions corresponents. 

 Muntatge a l’interior del mateix dels interruptors magnetotèrmics i diferencials. 

 Instal·lació d’enllumenat normal i d’emergència. 

 Muntatge de la xarxa d’alimentació dels equips que així ho requereixin. 

Riscos específics de l’activitat a realitzar: 

 Caiguda de les bastides o escales. 

 Cops i talls amb eines. 

 Electrocucions per contactes directes amb les línies d’energia (directes o indirectes) i 

amb petita maquinària. 

 Lesions, punxades i talls en mans i peus. 
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C.5.4 Mesures alternatives de prevenció i protecció 

El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra, podrà determinar 

mesures de prevenció i protecció complementaries quan apareguin elements o situacions 

atípiques que així ho requereixin. 

C.5.4.1 Condicions dels mitjans de protecció 

Totes les mudes de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran un període 

de vida útil, desestimant-les al seu termini i el seu ús mai representarà un risc en sí mateix. 

Seran desestimades i reposades d’immediat totes les mudes o equips de protecció: 

 Quan, per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una 

muda o equip es reposarà immediatament amb independència de la duració prevista o 

de la data d’entrega. 

 Quan hagin sofert un tracte límit, és a dir, el màxim per el que va ser concebuda (per 

exemple, un accident). 

 Quan, pel seu ús, hagin adquirit més toleràncies de les admeses. 

C.5.4.2 Prevencions personals 

Tots els elements de protecció personal hauran de: 

 Complir el RD 773/97. 

 Disposar de la marca CE. 

 Ajustar-se a les normes d’homologació MT i del Ministeri de Treball 

 17/05/74) BOE 29/05/74. 

Quan no existeixi norma d’homologació publicada per un producte o muda, aquesta serà de 

la qualitat adequada a les prestacions per les quals ha estat dissenyada. 

C.5.4.3 Proteccions col·lectives 

Les generals de l’aplicació a l’obra d’edificació seran enumerades a l’estudi bàsic de 

seguretat i salut de l’obra. 

C.5.5 Proteccions particulars 

El material específic per aquesta instal·lació, amb independència de que sigui aportat per 

l’obra general o pel contractista, haurà de satisfer les següents condicions: 
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C.5.5.1 Plataformes de treball 

Tindran com a mínim 60 cm d’ample, i les situades a més de dos metres del terra estaran 

dotades de baranes a 90 cm d’alçada, llistó entremig i entornpeu. No s’utilitzarà com a lloc 

d’acumulació de materials. 

C.5.5.2 Escales de mà 

 Hauran d’estar formades per capçals antilliscants. Estaran subjectes per evitar la seva 

caiguda. 

 Hauran de sobrepassar en un metre l’alçada a salvar i no ser d’alçada superior a tres 

metres. 

 La separació entre paret i la base de l’escala haurà de ser igual a ¼ de l’alçada total. 

 En cas de ser de tisora, hauran de tenir capçals antilliscants i tirants. 

 Si són de fusta, hauran d’estar compostes de travessers d’una sola peça i amb 

esglaons engalzats (mai clavats). 

C.5.5.3 Bastides de cavallet 

Tindran una alçada màxima d’1,5 m i la plataforma de treball estarà composta de tres 

taulons perfectament units entre sí, havent-les comprovat, previ al seu engalzat, que no 

continguin claus i que es trobin en bones condicions. La distància entre recolzaments no ha 

de sobrepassar els 3,5 m. 

C.5.6 Serveis de prevenció 

Seran els generals de l’obra sense necessitat d’establir cap específic per l’obra d’instal·lació 

del sistema domòtic. 

C.5.7 Comitè de seguretat i higiene 

Serà el de l’obra sense que sigui necessari establi cap específic per l’obra de la instal·lació 

del sistema. 

C.5.8 Instal·lacions mèdiques 

Seran els generals de l’obra sense necessitat d’establir cap específic per l’obra d’instal·lació 

del sistema domòtic. 
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C.5.9 Instal·lacions d’higiene i benestar 

Seran les generals de l’obra sense necessitat d’establir cap específic per l’obra d’instal·lació 

del sistema domòtic. 

C.5.10 Pla de seguretat i higiene 

Serà el general de l’obra sense necessitat d’establir cap específic per l’obra d’instal·lació del 

sistema domòtic. 
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D ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 

D.1 Introducció 

Els estudis d’impacte són estudis preventius per avaluar, abans que s’executi un projecte, el 

seu possible impacte sobre el medi i les persones. S’han d’avaluar els possibles impactes de 

les diferents alternatives proposades i s’ha de preveure un seguiment al final de l’obra per 

comprovar els resultats previstos. Un cop detectats els impactes, dins el mateix estudi, 

s’estableixen mesures correctores per minimitzar-los.  

En aquest apartat del projecte es descriuen conjuntament les mesures correctores que s’han 

tingut en compte, alhora que s’assenyalen les possibles fonts d’impacte amb el medi. 

D.1.1 Mesures correctores adoptades 

Residus 

 Minimització dels residus generats durant l’obra i control del destí del material sobrant 

 Xarxa d’evacuació separativa per a la previsió de l’aprofitament d’aigües pluvials 

 Instal·lació del separador d’hidrocarburs al garatge per evitar llençar aigua contaminada 

a la xarxa de clavegueram 

Reducció del consum i estalvi energètic 

 Aixetes termostàtiques equipades amb regulador de cabal: 40% d’estalvi d’aigua. 

 Sanitaris amb cisternes equipades amb mecanismes de descàrrega d’interrupció 

voluntària: 30% d’estalvi d’aigua. 

 Instal·lació per a electrodomèstics bitèrmics (rentadora i rentavaixelles). 

 Utilització de làmpades de baix consum en la mesura del possible. 

 Control i regulació de la calefacció individualitzat per a cada estança. 

 Regulació i manteniment racional de la temperatura de confort a la llar, perquè per cada 

grau de temperatura que augmentem elevem el consum en un 8%.  

 Aprofitament al màxim de la llum natural vers la llum artificial mitjançant la gestió òptima 

del control de persianes. 

 Introduir elements de control i regulació local per ajustar la potència lumínica a les 

necessitats d’ús. Per exemple, utilitzar els sensors de presència en zones d’ús 

esporàdic (passadissos, rebedor o escales), temporitzadors, interruptors horaris, 

cèl·lules fotoelèctriques, etc. 
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Es prendran una sèrie de mesures addicionals que afecten a tot el conjunt de les 

instal·lacions de la vivenda i que tenen una gran importància en la disminució de l’impacte 

de la nostra activitat al medi ambient: 

 Un factor molt important són els electrodomèstics. Les rentadores i rentavaixelles 

consumeixen una quantitat d’aigua molt important, que es pot reduir segons el model 

escollit. Cal buscar equips que incorporin sistemes de modulació de la càrrega, que 

utilitzin la quantitat d’aigua necessària en funció de la càrrega de l’aparell. 

 També es molt important que disposin d’elements de seguretat que tallin el 

subministrament en cas d’emergència. Per a reduir el consum d’electricitat per escalfar 

l’aigua existeixen alguns models anomenats bitèrmics que disposen d’entrada d’aigua 

freda i d’aigua calenta. El fet de poder utilitzar aigua calenta directament redueix en 

gran mesura el consum elèctric de l’aparell.  

 Existeix una eina d’àmbit d’aplicació europeu que serveix per sensibilitzar i informar als 

consumidors de l’eficiència energètica i del consum de diferents electrodomèstics. Es 

tracta de la incorporació als aparells de l’etiqueta energètica. 

Aquestes etiquetes (com la que veiem a la fig.1 adjunta) es 

poden trobar a les rentadores, assecadores, refrigeradors, 

congeladors, rentadores-assecadores combinades i 

bombetes. L'etiqueta classifica l'eficiència energètica 

mitjançant una lletra i un color, aquesta lletra va des de la 

A, la més eficient, a la G la menys eficient, és a dir, el que 

porta la lletra A és el que menys energia gasta i el que 

porta la G, és el que en gasta més. 

A part de la seva classificació també s'hi poden trobar 

altres dades, com ara el consum energètic anual en el cas 

d'un refrigerador, el consum d'energia del programa 

estàndard d'una assecadora, o d'una rentadora, l'aigua que 

gasta, o el soroll que fa. 

 

Fig. D.1 Etiqueta energètica d’una nevera 
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Les etiquetes tenen una part comuna per tots els aparells a la part esquerra i una part 

particular de cada model a la part dreta (Fig. 1). La part comuna mostra les franges de 

colors amb les diferents lletres, i els conceptes del nostre model de màquina es recullen 

a l'altre costat. 

 Manuals de sensibilització: Un aspecte molt important per a la reducció de l’impacte al 

medi és el bon ús dels aparells, equips i instal·lacions. És necessari que els usuaris 

tinguin el coneixement de com les han d’utilitzar i quines mesures han de tenir en 

compte per a poder augmentar l’eficiència i el desenvolupament sostenible de la nostra 

activitat diària. 

Per facilitar aquesta sensibilització l’Institut Català de l’Energia edita una guia d’estalvi 

d’energia a la llar. Aquesta guia es facilitarà als usuaris de la vivenda per a que tinguin 

coneixement de les mesures que poden prendre i de com poden estalviar energia sense 

perdre qualitat ni confort a l’habitatge. 

Selecció dels materials 

 Baixants de la xarxa de sanejament i desguassos de polietilè o polipropilè, en comptes 

de PVC. 

 Portes i finestres exteriors de doble vidre amb millor aïllament tèrmic i acústic. Amb un 

bon aïllament de portes i finestres redueix el consum en climatització fins a un 10%. 

 Cables elèctrics tipus XPLE, sense utilització de PVC per a la coberta o l’aïllament, no 

propagadors de flama, lliures d’halògens i metalls pesats i de reduïda emissió de gasos 

tòxics al cremar-se. 

 Petit material elèctric de porcellana, baquelita o polipropilè. 

 Tub corrugat per al pas dels conductors elèctrics de polipropilè. 

 Tubs per a la instal·lació d’aigua freda i calenta de polietilè reticulat. 
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E Descripció completa dels elements de la instal·lació 

En aquest punt de l’annex s’especifiquen les característiques de tots els materials, 

dispositius i equips, condicions d’instal·lació i muntatge, les arquitectures que s’utilitzaran, 

etc. dels aparells imprescindibles per tal d’aconseguir totes les funcionalitats dins la llar que 

s’han marcat al llarg de la memòria del projecte. Tot i així, hi ha alguns aparells/accessoris i 

d’altres petits elements d’interconnexió o d’unió per aconseguir el muntatge dins la llar que 

es deixen fora d’aquest llistat perquè queden fora de l’àmbit d’estudi del projecte i, en tot 

cas, serà l’instal·lador qui se n’encarregui en el moment corresponent. 

E.1 Elements de visualització i control de la instal·lació domòtica 

E.1.1 Pantalla tàctil 

Per a la nostra instal·lació s’utilitzarà la 

pantalla tàctil KNX/EIB que ens ofereix 

Jung. La pantalla permet una navegació 

intuïtiva i proporciona una descripció i es 

pot fer un control de l’estat de la 

tecnologia de tot l’habitatge de forma 

còmode, visual i senzilla. 

                               Fig. E.1 Marc decorador, pantalla tàctil i      

                                                                        caixa per encastar-la de Jung 

El control de la pantalla es porta a terme mitjançant una superfície tàctil TFT de 5,7” i 4096 

colors. L’aparell es muntarà al rebedor en una caixa d’encastar subministrada per Jung, i es 

connecta directament a la tensió de 230 V CA i al bus KNX. Un cop fixada la caixa, se li 

afegeix un marc per a millorar-ne la imatge visual. 

Aquest model Jung es programa en un entorn gràfic específic pel sistema domòtic KNX/EIB 

que s’anomena ETS3. Aquest software s’instal·larà a un PC que anirà connectat al bus per 

la interfície corresponent. 

Entorn gràfic: 

 Icones: Disposa d’una llibreria d’icones, i se’n poden afegir de noves. 

 Es poden utilitzar un màxim de 25 gràfics de fons, en format jpeg o bmp. 
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 Es poden definir fins a 50 pàgines estàndard, cadascuna de les quals pot contenir fins a 

16 elements de control que poden ubicar al lloc que es vulgui de l’espai de pantalla, 

però hi ha la limitació de capacitat de poder inserir dins la pantalla tàctil Jung fins a un 

màxim de 400 elements de control. 

 24 escenes amb 32 objectes (accionament, persianes, lluminositat) cadascuna. 

 Configuració de la pantalla mitjançant un connector d’ETS. 

 50 alarmes; 20 de les quals poden estar actives simultàniament en la llista 

d'esdeveniments. 

 Programador horari setmanal de 16 canals, cadascun dels quals pot tenir fins a 8 

programes. Cada canal pot ser parametritzat per a accionament, cridada a escenes, 

enviament de valor (editable) i mode de climatització. 

 Funcions lògiques: fins a 80 portes. 

 Fins a 12 multiplexors 2 a 1 o 4 a 1. 

 Fins a 40 filtres/temps, bloquejables. 

 Protecció amb contrasenya per a totes les pàgines, en quatre nivells. 

Característiques tècniques: 

 Connexió a KNX: terminals de connexió KNX 

 Alimentació externa: 230 V CA 

 Connexió USB: frontal, sota el marc. Solament per programar 

 Tipus: tàctil, TFT color 

 Grandària: 5,7” 

 Colors: 4096  

 Resolució: 320 × 240 (en horitzontal), 240 × 320 (en vertical) 

 Senyal acústic: si 

 Programació: Mitjançant KNX o USB 

 Protecció: IP 20 

 Temperatura de funcionament: -5ºC…+45ºC 

 Temperatura d’emmagatzematge: -25°C...+70°C 

 Muntatge en caixa d'encastar: referència EBG  

E.1.2 Central IP 

La central IP que s’ha escollit és la central IP IPZ 1000 REG de Jung. 
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La central IP proporciona un interfície de comunicació entre el KNX i una xarxa LAN. Amb 

l’ajuda d’una connexió Ethernet, l’usuari podrà comunicar-se des d’un PC amb el sistema 

KNX, mitjançant una xarxa local, o bé per 

Internet des d’un PC extern. La connexió amb 

Internet es pot materialitzar mitjançant ADSL, 

LAN (connexió RJ45) o també amb un 

adaptador de mòdem V 90/XDSI, per RS 232.  

 

Fig. E.2 Accés a la Central IP 

La central IP fa la funció de servidor, i serveix de controlador central de l’habitatge digital, 

permetent controlar el sistema KNX mitjançant la interfície web (per exemple, amb 

l’explorador Internet Explorer versió 5.5 o superior). 

Perquè aquesta connexió sigui possible, el router ha de direccionar a la central IP les 

peticions HTTP que li vinguin des de l'exterior. Per a això es pot utilitzar la NAT (Network 

Address Translation) del router. Opcionalment es pot connectar un PC en la xarxa local del 

router per a poder controlar la instal·lació també en local. 

El propi usuari pot establir a través del navegador d’Internet els seus patrons de 

temporització, permisos d’accés i altres configuracions, accedint de forma segura, mitjançant 

un nom d’usuari i una contrasenya. La programació base de l’aparell es realitza mitjançant el 

software ETS. 

També disposa de portes lògiques i serveis d’enviament d’e-mail en cas d’alarma, a una 

direcció de la seva llibreta. Integra també funcions centrals i escenes per il·luminació, 

persianes i climatització. 

Característiques tècniques: 

 Alimentació: Per bus KNX, i també a 24 V CC 

 Consum: 6 W 

 Temperatura de funcionament: –5°C…+45°C 

 Temperatura d’emmagatzematge: –25°C...+70°C 

 Dimensions: DIN 8 mòduls 
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E.1.3 Central d’alarmes 

La central d'alarmes que es muntarà és de la marca Jung compatible amb el sistema 

KNX/EIB, capaç de connectar amb la majoria d’empreses de recepció d’alarmes mitjançant 

GRPS o via IP utilitzant una connexió ADSL convencional. La novedosa via IP ofereix més 

seguretat a l’usuari amb la possibilitat de comprovar la central diverses vegades per minut 

des de l'empresa receptora d'alarmes, sense cost de comprovació. Aquesta central s'adapta 

al protocol CONTACT-ID, la qual cosa la fa homologable per la majoria d'empreses de 

recepció d'alarmes. 

De la mateixa manera que la central IP, s’utilitzarà l’IP fixa contractada al nostre proveïdor 

del servei d’Internet per poder complir amb les funcionalitats que ens ofereix la central 

d’alarmes. 

Disposa de dotze zones i cinc sortides cablejades directament. Cada una d’aquestes zones 

pot ser activada o desactivada de forma independent, aspecte important ja que és una gran 

prestació per a llars amb moltes estances, ja que és possible protegir les àrees en les que 

no hi hauria d’haver presència humana i desactivar els detectors en aquelles àrees que 

estiguin sent ocupades pels habitants de la vivenda. 

El maneig de la central es podrà realitzar mitjançant el teclat/pantalla disponible, on es 

poden introduir els codis d'activació i desactivació, a més de comprovar el funcionament de 

la central, activació i desactivació de la central, reconeixement d’esdeveniments o 

diagnòstics, gestió de números secrets, i visualització d’alarmes per la pantalla. 

Aquesta versió que es muntarà, permet a l'usuari activar i desactivar la central i/o les 

alarmes de forma segura mitjançant missatges SMS codificats, enviar missatges SMS per a 

ser mostrats en la pantalla del teclat, i informar a l'usuari per aquest mateix mitjà d'una 

eventual alarma tècnica o d’intrusió. Permet fins i tot l'activació mitjançant SMS de qualsevol 

adreça de grup de KNX que estigui associada a la central. 

La programació es porta a terme mitjançant un paquet de programari inclòs al paquet. 

Característiques tècniques: 

 Alimentació: Font d'alimentació integrada 230 V CA / 13,6 V CC, 1,5 A 

 Bateria: 12 V, 6,5 A (no inclosa) 

 Connexions: 

o Al KNX: Mitjançant interfície EIB-IC, a través del port RS 232 
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o Al teclat: Pel port RS 485 

o Al mòdul GPRS: A través de port RS 232 (solament central sense 

GSM/GPRS intern) 

 Entrades: 12 entrades lliures de potencial 

 Sortides: 

o 2 sortides a relé lliures de potencial 

o 3 sortides a col·lector obert 

o 4 sortides d'alimentació de 12 V CC, per a equips externs, protegides per 

fusible 

 Comunicacions: 

o Via principal: Per RJ 45 per a transmissió TCP/IP 

o Via suport: GPRS 

 Temperatura de treball: 0ºC…+60ºC 

 Temperatura d’emmagatzematge: 0ºC...+70ºC 

E.1.4 Acumulador 

L’acumulador de Jung serveix per a alimentar el bus KNX quan falla la tensió de xarxa, 

sempre en combinació amb la font d'alimentació ininterrompuda. Es poden connectar fins a 

dos acumuladors en paral·lel a una mateixa font. En aquest cas, els dos acumuladors han 

de ser iguals. La vida d'un acumulador està entorn dels cinc anys. 

Característiques tècniques: 

 Tensió: 12 V CC 

 Capacitat: 12 Ah 

 Dimensions: 151 × 94 × 98 mm 

 Pes: 4,2 kg 

 Temperatura de funcionament: -20ºC…+50ºC 

E.1.5 Font d’alimentació ininterrompuda KNX de 640 mA 

La font d’alimentació de 640 mA proporciona una tensió estable per l’alimentació del bus 

KNX. Pot alimentar un total de 64 components, suposant que el consum mig sigui de 10 mA 

per cada un. 

La principal novetat que incorpora aquest model és la possibilitat d’alimentar fins a dues 

línies de bus, sempre que no se superin la quantitat total d’aparells permesos per la font. 
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Aquesta font està especialment indicada en instal·lacions KNX que incloguin una central 

d'alarmes, per a garantir un subministrament al sistema en cas de fallada de la tensió de la 

xarxa. Per a garantir aquest subministrament se li poden connectar fins a dos acumuladors 

de 12 V. Els acumuladors s'aniran carregant a través de la font d'alimentació, i un sensor de 

temperatura ajustarà la tensió de càrrega en funció de la temperatura existent. 

Quan caigui la tensió de xarxa, llavors la font prendrà la tensió dels acumuladors. El sensor 

de temperatura ha d'estar sempre connectat. 

L’acumulador té un temps de càrrega de 28 hores per al model de 12 Ah, i de 56 hores si es 

connecten dos en paral·lel. 

Aquesta font es connecta al bus mitjançant terminals de connexió, el que elimina la 

necessitat d’utilitzar perfil de dades i connector, i està també protegida contra curtcircuits i 

sobrecàrregues en el bus.  

Aquesta font disposa de varis LEDs que ens informen sobre l’estat de la mateixa, entre els 

quals destaquen: 

 LED vermell: Curtcircuit en la línia de bus, o número excessiu de consumidors 

(sobrecàrrega). 

 LED verd: Funcionament normal. 

 LED groc: Que indica que en el bus es registra una tensió superior a 31 V CC. En 

aquest cas cal desconnectar el bus immediatament i eliminar la causa. 

La distància mínima entre dos fonts d’alimentació és de 200 metres 

La màxima separació entre un dispositiu de bus i la font és de 350 metres. 

Característiques tècniques: 

 Alimentació d’entrada 

o Tensió:   

- 161 V…264 V CA, 50 / 60 Hz 

- 176 V…270 V CC 

o Tall tensió: fins a 100 ms 

 Sortides filtrades: 2, entre 28 V CC i 31 V CC 

 Corrent total: 640 mA entre les tres sortides 

 Protecció: IP 20 

 Temperatura ambient: –5ºC...+45ºC 
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 Temperatura de transport i emmagatzematge: –25ºC...+75ºC 

 Fixació: al carril DIN 

 Dimensions: 90 × 144 × 64 mm 

E.1.6 Sistema d’alimentació ininterrompuda (SAI) 

El SAI és un dispositiu que gràcies a les seves bateries pot proporcionar energia elèctrica 

després d’una apagada a tots els dispositius que tingui connectats. Una altra de les funcions 

dels SAIs és la de millorar la qualitat de l’energia elèctrica que arriba als aparells, filtrant 

pujades i baixades de tensió i eliminant harmònics de la xarxa en el cas d’utilitzar corrent 

altern. 

Característiques: 

 Per ubicar en un armari del Rack 

 Tecnologia: On line 

 Protecció del circuït: fusible d’entrada 

 Potència de sortida màxima (W): 1400 W 

 Potència de sortida màxima (VA): 2000 VA 

 Protecció del circuït: fusible d’entrada 

 Freqüència màxima de sortida: 60 Hz 

 Freqüència mínima de sortida: 50 Hz 

 Bateries: 

o Tecnologia: sellades al plom 

o Duració a plena càrrega en cas d’apagada: 20 minuts 

E.1.7 Mòdul de comunicació USB 

El mòdul de comunicació USB 2130 REG de Jung permet l'acoblament d'un PC per a 

l'adreçament, programació i diagnosis dels components del sistema domòtic connectats al 

bus. El subministrament d’energia necessari ve donat pel PC via la interfície USB. 

L'aparell només està programat localment amb una adreça física mitjançant el PC connectat 

i per això no té un botó de programació o el LED de programació al davant. El firmware de la 

interfície de dades USB es pot actualitzar mitjançant un PC i es protegeix per a futurs 

estàndards. 
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La interfície de dades USB és suportada pel software amb versió ETS3 i pel sistema 

operatiu Windows 98, 98 SE, ME, 2000, XP i posteriors versions. 

La connexió al bus KNX es porta a terme amb l’ajuda d’un terminal de connexió. La 

connexió USB es realitza amb un cable USB certificat amb una longitud màxima de cinc 

metres. 

Característiques tècniques: 

 Alimentació: via port USB del PC 

 Connexió KNX: terminal de connexió KNX 

 Port USB: entrada USB, tipus B 

 Protocol de transmissió: compatible amb USB 1.1/2.0 

 Longitud del cable USB: màx. 5 m 

 Temperatura ambient: -5ºC...+45ºC 

 Temperatura d’emmagatzematge: -25ºC...+70ºC 

 Protecció: IP 20 

E.1.8 Cable de bus 

El bus domòtic que s’utilitza en la instal·lació de KNX/EIB és l’estàndard definit per Konnex.  

El cable està format per quatre conductors (vermell (+), negre (-) per a les línies de bus, i 

dos fils, groc i blanc, per a aplicacions addicionals) en vareta de coure de 0,8 mmØ (0,50 

mm²), apantallats amb cinta d'alumini + fil de terra en vareta de coure de 0,50 mmØ, coberta 

exterior en poliolefina ignifugada atòxica color lila blavós (RAL 4005), fabricat segons els 

estàndards E-BUS, resistent al foc segons UNE-EN 50265-2-1, cable sense halògens 

segons UNE-EN 50267-2-1 i baixa emissió de fums segons UNE-EN 50268.  

Aquest cable de bus és adequat per a instal·lacions estàtiques dins d’ambients secs o 

humits. Es pot posar a l’aire lliure només en cas de ser protegit contra les radiacions solars. 

La pantalla ofereix la protecció per interferències electromagnètiques. 

Característiques tècniques: 

 Tensió de prova : 4.000 V 

 Tensió de servei : 250 V 

 Temperatura de servei: -5º a + 70º C 

 Temperatura de curtcircuit màxima: 160°C 
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 Radi de curvatura mínim recomanat: 16 vegades el diàmetre del cable 

 Tensió màxima d’extensió recomanada: 5 kg/mm² del tall transversal 

E.1.9 Acoblador de línia/àrea KNX de Jung 

L’acoblador de línia fa possible la interconnexió i l’intercanvi d’informació entre les distintes 

línies del bus KNX. Els acobladors de línia/àrea proporcionen una separació galvànica entre 

les diferents línies que connecten. Tant la línia de jerarquia inferior com la de jerarquia 

superior se li connecten frontalment mitjançant terminals de connexió, i ambdues han d'estar 

alimentades de forma separada. A cada línia se li poden connectar un màxim de 64 

components. 

En la nostra instal·lació hi haurà menys de 192 components connectats al bus, en principi 

seran 171 components, per tant, serà suficient amb la instal·lació de tres línies de bus per 

poder-los connectar tots. Cadascuna de les línies tindrà la corresponent font d’alimentació i 

el seu acumulador. A més, es deixa un marge força ampli per possibles futures ampliacions 

que impliquein més components al bus. 

De la línia de jerarquia superior L1 se’n bifurcaran dues sublínies L2 i L3 més mitjançant els 

acobladors de línia. 

Les tres línies aniran alimentades, cadascuna per una font d’alimentació ininterrompuda. A 

cada línia de bus s’hi connectaran dos acumuladors en paral·lel per tal de mantenir durant 

més temps el funcionament dels components del sistema domòtic en cas d’una fallada del 

subministrament elèctric.  

Característiques tècniques: 

 Subministrament KNX/EIB: 21...30 V CC  

 Consum de corrent: 7 mA 

 Temperatura ambient: -5°C...+45°C  

 Temperatura d’emmagatzematge: -25°C...+70°C  

 Tipus de protecció: IP 20  

E.1.10 Caixes de suport 

Tenint en compte la nostre instal·lació, les caixes de suport que s’utilitzaran en tota la 

instal·lació seran universals. Això ho permeten els actuadors que s’utilitzen i que incorporen 
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els acobladors de bus. D’aquesta manera en elles s’hi hauran d’encabir polsadors 

universals, sense necessitat de portar incorporat cap mena de dispositiu domòtic. 

E.2 Sensors i detectors 

E.2.1 Sensor de presència 

 

Els sensors de presència que es muntaran a la casa són de la marca Jung. El model escollit 

ens permetrà complir funcions de seguretat i d’il·luminació amb un mateix aparell. 

Aquest model de detector de presència/moviment té les següents prestacions: 

 És capaç d'enviar al bus telegrames d’un byte. 

 Disposa de tres potenciòmetres externs per a ajustar manualment la lluminositat, 

sensibilitat i retard, a més d'un selector de manera de funcionament 

(ON/AUTO/OFF). 

 Disposa de la possibilitat de fer-lo funcionar com detector per a alarmes. 

 

Fig. E.3  Abast del detector de moviment 

Característiques tècniques: 

 Alimentació: 24 V CC (+6 V / -4 V), a través de l’acoblador de bus 

 Consum: màx. 110 mW  

 Protecció: IP 20  

 Comportament a la falta d'alimentació: No envia cap telegrama 

 Comportament després del retorn de l'alimentació: Envia valor 0 i roman inactiu 

durant 80 segons 

 Temperatura de treball: -5°C…+45°C 
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E.2.2 Estació meteorològica 

La estació meteorològica que s’utilitzarà en el projecte és de Theben. Aquesta estació porta 

sensors de lluminositat, pluja, vent i temperatura. Els diferents valors de llindar es poden 

combinar, utilitzant per exemple, sols el vent i la lluminositat. 

Es poden utilitzar set canals diferents amb valors llindar ajustables a cada un d’ells. Quatre 

són els canals universals que permeten una combinació lliure de magnituds de mesura. I 

tres canals de protecció solar que estan especialment optimitzats per aplicacions en 

persianes, tendals i persianes venecianes. 

El dispositiu automàtic de protecció solar controla la persiana de forma independent durant 

el dia sense que sigui necessari intervenir. 

Els objectes de programació pel llindar de lluminositat són molt intuïtius per a l’usuari. Això 

permet que el client pugui establir el llindar posteriorment mitjançant la pulsació d’una tecla 

sense tenir que parametritzar de nou l’estació meteorològica. 

Té un registre de vent, pluja, lluminositat i temperatura. Les magnituds poden enviar-se 

directament al bus. El vent, lluminositat i temperatura s’envien en dos bytes, tot i que es 

poden enviar els km/h del vent. L’avaluació la realitza internament el dispositiu. 

Característiques tècniques: 

 Alimentació: Tensió de bus i 230 V necessària per la calefacció 

 Rang de lluminositat: 1 lx...100.000 lx 

 Rang de medició: -20ºC...+55ºC 

 Consum propi: ≤ 10 mA 

 Grau d’estanqueïtat: IP 44 segons EN 60529-1 

 Dimensions: 280 × 160 × 135 mm 

E.2.3 Detector d’inundació 

El detector escollit per al present projecte és el detector d’inundació AE98/IN del catàleg del 

Grup Aguilera. 

Compostos por dos elements: la sonda o element sensor i el detector. Poden instal·lar-se 

fins a tres sondes a cada detector. 
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Tots els models de detectors disposen d’indicadors lluminosos independents per als estats 

de funcionament i alarma, so intern i relé inversor per a realitzar maniobres com tancar 

electrovàlvules. 

El detector pot ser alimentat en un marge de tensions d’entrada entre 12 i 24 V CC i té un 

consum de 5 W en repòs. 

El detector està format per una font d’alimentació amb transformador encapsulat, per un 

mòdul electrònic amb leds d’alarma i servei, que incorpora altaveu d’alarma, un relé 

encapsulat amb sortida lliure de tensió i una entrada per a sondes detectores d’aigua. 

E.2.4 Sonda detectora d’inundació 

Per a la detecció de la inundació s’utilitzarà la sonda detectora d’aigua AE98/INS del Grup 

Aguilera. 

Las sondes s’han d’instal·lar en posició vertical en aquells llocs on es preveu que pugui 

existir una fuita d’aigua. 

La sonda està formada per un circuit imprès amb clemes per a la seva connexió al detector i 

contactes que detectin la presencia d’aigua. 

Les principals característiques de la sonda són: 

 Muntatge en carcassa d’ABS de 60 × 40 × 20 mm 

 Es poden connectar fins a tres sondes en un mateix detector 

 La sonda té un consum de 5 W en repòs. 

 

Fig. E.4 Conjunt de detecció  

d’inundació Grup Aguilera 

E.2.5 Sensor de monòxid de carboni 

 Aquest sensor del Grup Aguilera és un equip microprocessat destinat a la detecció de 

monòxid de carboni (CO) en ambients residencials.  

Fàcils d'instal·lar i mantenir, estan alimentats amb  tres piles tipus AA. 

Disposa d’indicació lluminosa d'alarma, indicació sonora major de 85 dB a tres metres, botó 

manual de test de funcionament, senyal d'avaria en cas de baixa bateria o avaria del sensor.  
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Dimensions: 12,5 cmØ, 3,5 cm de gruix. 

E.2.6 Detector d’incendis 

El detector d’incendis escollit per al present projecte és el sensor iònic de fum a 230 V 

AE085/R230 del catàleg del Grup Aguilera. 

Aquests sensors són apropiats per a la detecció d’un ampli rang de focs, incloent els focs 

sense flama que són els més habituals en els ambients residencials. 

Les principals característiques del sensor són: 

 Indicació sonora d’alarma >85 dB a tres metres 

 Senyal d’avaria en cas de brutícia o avaria del sensor 

 Indicació lluminosa d’alarma 

 Botó manual de test de funcionament 

 Dimensions: 102 mmØ i 40 mm d’alçada 

 Consum en repòs: 16 mA 

 Consum en alarma: 56 mA   

Format per: 

 Càmera iònica de 0,9 μCu, font d’alimentació amb transformador encapsulat a 230 V 

i entrades per alimentació externa a 24 o 48 V 

 Altaveu 

 Led d’alarma amb auto-revisió 

 Entrada de reset a 24 o 48 V 

 Relé amb sortides lliures de tensió per a maniobres 

E.2.7 Sensor termovelocímetre 

El sensor termovelocímetre funciona a 24 V. Està dissenyat i fabricat pel Grup Aguilera 

segons Norma UNE EN54-5 i certificat per AENOR.  

Dóna senyal d'alarma quan detecta una pujada brusca de temperatura (de l'ordre de 10ºC 

per minut en un temps de cinc segons) o quan la pujada és molt lenta i s'arriben als 58ºC.  

Proveït de led indicador d'alarma amb enclavament, revisió automàtica de funcionament, 

estabilitzador de tensió i sortida automàtica d'alarma de 5 W, per connectar indicadors 

d'acció remota.  
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Ell sensor va muntat en una carcassa d’ABS blanc de 105 mmØ × 45 mm d'alt. 

Consum: 8 mA en repòs i 20 mA en alarma. 

E.2.8 Sensor de moviment exterior anti-mascotes 

Els detectors d'exterior WatchOUT superen els problemes associats als ambients d'exterior. 

El reconeixement selectiu d'esdeveniments del WatchOUT distingeix de manera fiable entre 

les falses alarmes i els esdeveniments d’intrusió reals, usant dos canals PIR i dos canals 

MW. És compatible amb qualsevol central d'alarmes. 

Els arbustos que es balancegen són ignorats, així com els animals amb una altura de fins a 

70 cm. 

La flexibilitat d'instal·lació del WatchOUT assegura una cobertura precisa per la seva altura 

de muntatge variable (des d’1 m a 2,7 m) i per l'àmplia gamma de ròtules disponibles: ròtula 

de paret, ròtula de barrera, suport adaptador per a pal i suport adaptador per a tub. Els 

quatre canals d'IR actiu proporcionen avisos d’anti-camuflatge i lent bruta. 

E.2.9 Sensor de contacte magnètic d’obertura de portes i finestres 

Els contactes magnètics també anomenats detectors perimetrals, estan dissenyats de 

manera que usant una part fixa amb un imant que funciona en conjunció amb un altre 

contacte magnètic mòbil, provoca que davant la menor separació entre elles salti l'alarma. 

S'instal·len en les portes i s'assoleix una detecció amb la mínima obertura d'aquestes. 

En els casos que existeixen animals domèstics a casa (gossos, gats, etc.), la utilització de 

detectors perimetrals és una bona solució per a evitar falses alarmes a causa del seu 

moviment i a l'ús de detectors volumètrics. 

Les dues unitats es munten en paral·lel (per a muntatge en superfície) a una distància 

màxima de 15 mm. 

Característiques tècniques: 

 Màx. resistència de commutació 150 mΩ 

 Màx. tensió de commutació 60 V CC 

 Màxim corrent de commutació 0,1 A 

 Màx. capacitat de commutació 5 VA 

 Temperatura d’operació: -20°C…+75°C 
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 Resistència de la carcassa a temperatures de fins a 100°C 

E.2.10 Acoblador de bus encastable 2070 U de Jung 

Aquest component materialitza la connexió entre el bus KNX i el mòdul d'aplicació. Aquest 

mòdul pot ser de tipus sensor o actuador, i sempre ha d'estar endollat a l’acoblador. 

L’acoblador analitza el telegrama que li arriba del bus, i l'hi transmet al mòdul d'aplicació en 

forma d'ordre, a través del connector que els uneix. En sentit contrari, és el mòdul qui mana 

l'ordre a l’acoblador, i aquest la converteix en telegrama que passa al bus. 

Amb ajuda del polsador i el LED de programació s'assigna l'adreça física a aquest dispositiu.  

Característiques tècniques: 

 Alimentació KNX 

 Alimentació: 24 V CC (+6 V / -4 V) 

 Consum: màx. 100 mW (150 mW amb mòdul d'aplicació) 

 Connexió: Al bus KNX, mitjançant terminals de connexió 

 Tensió de sortida: 5 V CC + 0,4 V; 24 V CC (+6 V / -4 V) 

 Potència de sortida: 50 mW (màx.) 

 Estanqueïtat: IP 20 

 Temperatura ambient: -5°C…+45°C 

 Temperatura de transport i emmagatzematge: -40°C…+55°C 

 Fixació: Per cargols en caixa universal (60 mm) 

E.2.11 Detector horitzontal de nivell de líquids de dipòsits Cebek 

Aquest sensor està fabricat amb materials no tòxics (no contenen mercuri), amb càpsules 

hermètiques summament segures. Els sensors de nivell de líquids C-7235 estan fabricats 

amb polipropilè.  

Quan el flotador magnètic pivota al nivell adequat, el sensor obrirà o tancarà els seus 

contactes respecte a la posició de muntatge. La subjecció al dipòsit es realitza mitjançant 

rosca i disposen de 50 cm de cable per a la connexió. 

Característiques tècniques: 

 Contactes: 200 V CC, 0.5 A (màx.10 W)  

 Resistència del contacte: 15 Ω màx.  
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 Tipus de contacte: Reed 

 Temperatura de funcionament: -20ºC…+90ºC  

 Temps d’actuació: 0,5 ms (inclòs rebot) 

 Alliberació: 0,1 ms 

E.3 Actuadors i accionadors necessaris 

E.3.1 Entrada analògica de quatre canals 

Aquest aparell disposa de quatre entrades analògiques, els valors amidats de les quals 

poden ser transformats en telegrames de dos bytes, per a ser mostrats en qualsevol 

dispositiu de visualització del sistema KNX. També permet establir valors llindar per a 

executar processos de regulació, generar alarmes, o controlar processos que depenguin de 

les variables meteorològiques. Aquests valors llindar poden ser modificats pel bus mitjançant 

els objectes de comunicació. 

Es pot connectar a aquesta unitat qualsevol sensor analògic del mercat que compleixi amb 

els senyals recollits en la norma DIN IEC 381 (0...1 V CC, 0...10 V CC, 0...20 mA CC o 4...20 

mA CC). 

Característiques tècniques: 

 Alimentació a través del bus KNX: 24 V CC (+6 V / -4 V)  

 Consum: màx. 150 mW / 250 mA 

 Alimentació externa: 24 V CA ± 10%, 24 V CC +25% / -10% 

 Nombre entrades: 4 analògiques, ampliables a 8 amb mòdul 2214REG  

 Tipus entrades: 0...1 V CC, 0...10 V CC, 0...20 mA CC o 4...20 mA CC 

 Sortides d'alimentació per a sensors: 2, a 24 V CC  

 Corrent màxim sortides: 100 mA CC en total 

 Temperatura de treball: -5°C...+45°C  

 Temperatura d’emmagatzematge: -25°C...+70°C 

 Muntatge: En carril DIN 

E.3.2 Actuadors d’estances de Jung 

 L’actuador d'accionament rep telegrames de sensors o altres controladors a través del bus 

KNX i acciona els dispositius elèctrics mitjançant les seves sortides independents a lliure 

potencial. 
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Per mitjà dels interruptors manuals en la carcassa de l'aparell es poden accionar els relés 

manualment paral·lelament al KNX, també sense tensió de bus o en estat de 

desprogramació. 

Les característiques funcionals ajustables de forma independent per a cada canal a través 

de l’ETS comprenen gran quantitat de funcions de temporització, operacions lògiques, 

escenes, funcions de bloqueig, comptadors d'hores de funcionament, vigilància cíclica i 

major nombre de realimentacions d'estat. També és possible l'accionament centralitzat de 

totes les sortides. 

Es pot a més establir un llindar de corrent, a partir del qual s'enviï al bus un determinat 

telegrama, per exemple, per al control de càrregues.  

Per a la programació i engegada de l'aparell és necessari usar l’ETS 3.0 d o superior.  

L’actuador s'alimenta per complet del KNX i per aquest motiu no requereixi de cap 

alimentació externa addicional.  

Característiques tècniques: 

 Temperatura de funcionament: 5ºC a +45ºC 

 Temperatura d’emmagatzematge: 25ºC a +70ºC (Per sobre dels 45ºC es redueix la 

vida útil) 

 Protecció: IP 20 

 Alimentació per bus KNX/EIB 

 Alimentació: 21...32 V CC 

 Consum: típic 150 mW 

 Connexió: al bus mitjançant terminals de connexió 

 Alimentació externa: cap 

 Consum total de potència: màx. 8 W 

 Comportament a la caiguda de tensió de bus: segons parametrització 

 Muntatge: carril DIN 

 Sortides 

o Quantitat: 8 

o Tipus de contacte: a lliure potencial, biestable 

o Potència 

 Càrrega òhmica: 3600 W 

 Càrrega capacitiva: 10 A, màx. 140 F 
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 Incandescència: 2500 W 

 Halògenes 230 V: 2500 W 

 Halògenes baix voltatge 

 Trafo electrònic: 1500 W 

E.3.3 Actuador de climatització 

Aquest model d’actuador de Jung està especialment dissenyat per al control de capçals 

electrotèrmics en instal·lacions de calefacció i aire condicionat. Disposa de sis sortides 

electròniques a triac, que són capaces de controlar els capçals sense cap soroll, en funció 

dels telegrames que vénen pel KNX. Cada sortida pot controlar fins a quatre capçals. 

Les sortides poden ser configurades per a treballar en control a dos punts, o bé en control PI 

per accionament modulat (PWM). L’actuador és capaç de detectar sobrecàrregues o 

curtcircuits en qualsevol sortida, en aquest cas es desconnectarà la sortida afectada, a més 

d'enviar-se al bus un telegrama segons paràmetres. 

Disposa d'estats de posició forçada, i de posició d'alarma en cas de fallada del termòstat o 

caiguda de la tensió de bus.  

Característiques tècniques: 

 Alimentació: 24 V CC (+6 V / -4 V) a través del bus 

 Consum: 125 mW 

 Sortides: 6, tipus triac 

o Tensió nominal: 230 V CA 

o Corrent nominal: 50 mA per sortida 

 Protecció: IP 20 

 Temperatura ambient: -5ºC...+45ºC 

E.3.4 Comandament a distància RF confort de Jung 3x8 canals 

El transmissor de mà que s’utilitzarà pel nostre projecte és de la marca Jung. El 

comandament via ràdio envia un telegrama després de prémer un botó. Es poden configurar 

fins a 24 canals diferents. 

Els telegrames són captats i avaluats per tots els elements amb receptor via ràdio. Hi ha tres 

grups disponibles (A, B i C), així, si es desitja, es pot separar per grups d’aparells o bé per 

estances. Cada un dels grups té vuit canals en els quals es pot configurar les funcions 
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següents: on/off, amunt/avall, dimmer. Els polsadors dels 8 canals són basculants, així, al 

prémer en un costat representa que s’augmenta (es posa en “on”, o s’apuja, o bé 

s’augmenta la intensitat del llum del dimmer) i en l’altre es disminueix (es posa en “off”, o 

s’abaixa o s’afluixa la intensitat) la mateixa funció configurada. 

Característiques tècniques 

 Control central per “tot en ON” / “tot en OFF” 

 Rang de transmissió: 100 metres màx. (camp lliure) 

 El transmissor de mà es fa servir amb quatre piles (tipus AAA) 

 Vida de les piles: aproximadament dos anys 

E.3.5 Teclat d’una fase LS NABS de Jung 

El teclat d’un polsador ha d'anar sempre connectat a un acoblador de bus. Depenent del 

programari, el polsador envia un determinat telegrama al bus quan es prem una determinada 

tecla. Això pot provocar un telegrama d'accionament, regulació d'il·luminació (fins i tot amb 

crida a un valor d'il·luminació determinat), control de persianes, o crida d'una escena 

lluminosa. Dos LEDs que incorpora ens permeten saber sobre el seu funcionament i el seu 

estat. 

 

 

 

Fig. E.5 Teclat d’una fase Jung 

Característiques tècniques: 

 Alimentació: 24 V CC (+6 V / -4 V) a través de l’acoblador 

 Consum: màx. 150 mW 

 Estanqueïtat: IP 20 

 Comportament davant una fallada de tensió: Els objectes prenen valor zero. Els 

LEDs s'apaguen. No s'envia cap telegrama. 

 Comportament davant la tornada de la tensió: Els objectes es queden amb valor 

zero. Els LEDs segueixen apagats. No s'envia cap telegrama. 

 Temperatura ambient: -5°C…+45°C 

 Temperatura de transport i emmagatzematge: -25°C…+75°C 
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E.3.6 Teclat de dues fases LS NABS de Jung 

El teclat de dos polsadors ha d'anar sempre connectat a un acoblador de bus. Depenent del 

programari, el polsador envia un determinat telegrama al bus quan es prem una determinada 

tecla. Això pot provocar un telegrama d'accionament, regulació d'il·luminació (fins i tot amb 

crida a un valor d'il·luminació determinat), control de persianes, o crida d'una escena 

lluminosa. Dos LEDs que incorpora ens permeten saber sobre el seu funcionament i el seu 

estat. 

Característiques tècniques: 

 Alimentació: 24 V CC (+6 V / –4 V) 

 Consum: màx. 150 mW 

 Estanquitat: IP 20 

 Comportament davant fallada de tensió: Els objectes prenen valor zero. Els LEDs 

s’apaguen. No s’envia cap telegrama. 

 Comportament davant la tornada de la tensió: Els objectes es queden amb valor 

zero. Els LEDs segueixen apagats. No s’envia cap telegrama. 

 Temperatura ambient: –5°C…+45°C 

 Temperatura de transport i emmagatzematge: –25°C…+75°C 

E.3.7 Teclat de Jung LS 2094 F de quatre fases  

El teclat universal ha d'anar sempre connectat a un acoblador de bus. La característica que 

diferencia als teclats universals és que solament tenen un programa d'aplicació, els 

paràmetres generals de la qual permeten establir independentment quina funció ha de 

realitzar cadascuna de les seves tecles (accionament, regulació, persianes, assignació de 

valors…). Una vegada seleccionades les funcions de cada tecla, l'aplicació s'autoconfigura 

de manera que en pantalla ens apareixen solament els paràmetres i objectes de 

comunicació necessaris per a cada funció. 

 

 

 

 

 

Fig. E.6 Teclat quatre fases Jung 
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Característiques tècniques:  

 Alimentació: 24 V CC (+6 V / -4 V) a través de la BCU 

 Consum: màx. 150 mW 

 Protecció: IP 20 

 Temperatura de treball: -5°C…+45°C 

 Temperatura d’emmagatzematge: -25°C…+70°C  

E.3.8 Polsador estanc de dos canals amb BCU IP 44 

Aquest polsador de grup és una unitat d'acoblament de bus combinada amb quatre 

microrruptors i una unitat d'enregistrament mecànica en posició neutra per a palanques. Les 

funcions de les palanques poden ser modificades de qualsevol manera. 

Al polsador de la figura adjunta, s’hi adjunten unes palanques per a poder commutar l’estat 

del polsador. 

Característiques tècniques:  

 Protecció: IP 44 

 Temperatura ambient: -5°C…+45°C 

 Temperatura d'emmagatzematge: -25°C…+70°C  

 Tensió: 24 V CC (+6 V / -4 V) 

 Comportament en la pèrdua de tensió i a la reconnexió: 

tensió de bus només. No envia telegrames.  

Fig. E.7 Polsador estanc 

E.3.9 Receptor RF de superfície 

El convertidor de radiofreqüència serveix per a integrar els transmissors de control de ràdio 

de Jung al sistema KNX. Els telegrames de ràdio són convertits en els corresponents 

telegrames al sistema KNX. La transferència de dades és unidireccional. 

Els comandaments via radio que poden ser utilitzats són els següents: 

 Transmissors de mà: confort (48 KFH), estàndard (48 FH) i mini (42 FH) 

 Transmissors muntats en paret: 40 FW, 41 F, 42 F, 44 F 

 Transmissor universal: FUS 22 UP 
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Poden ser parametritzats fins a 50 canals amb funcions de canal diferents. Té disponibles un 

total de 100 posicions (ubicacions) de memòria per a claus i dispositius. 

Característiques tècniques: 

 Tensió d’entrada: 24 V CC (+6 V/ -4 V) 

 Consum: típic 170 mW 

 Freqüència: 433,42 MHz 

 Mode de protecció: IP 20 

 Alimentació: piles de 9 V (tipus 6LR61) 

 Comportament a la caiguda i recuperació de tensió de bus: cap reacció 

 Temperatura de funcionament: -5°C...+45°C 

 Temperatura d’emmagatzematge: -25°C...+70°C 

E.3.10 Pantalla tàctil InZennio Z38 
 

INZennio Z38 és una pantalla tàctil amb termòstat d’ambient, receptor IR i entrades binàries 

incorporades. Algunes de les seves característiques i funcionalitats són:  

 Pantalla tàctil LCD retroil·luminada de 3,8" 

 Termòstat d'ambient 

 Control de la il·luminació, persianes, gelosies, tendals, i tot tipus d'accionaments 

 Gestió integral de clima (calefacció i aire condicionat) 

 12 funcions d'acció directa de lliure configuració  

 6 submenús amb fins a 6 funcions cadascun: 

o Control d'escenes (despertador, cinema, migdiada, relax, dormir,...) 

o Programacions horàries (per la climatització, per qualsevol altre 

accionament,...) 

o Control integral de l'aire condicionat 

o Termòstat intel·ligent 

o Alarmes tècniques i d’intrusió amb teclat de seguretat 

o Configuració general de pantalla  

 Receptor per a comandament a distància per IR 

 4 entrades binàries per a polsadors convencionals 

 Requereix únicament connexió al BUS 

 Unitat d'acoblament al bus KNX (BCU) integrada 

 Emmagatzematge de dades total en cas de pèrdua d'alimentació 
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A més, disposa d'entrades per a teclats estàndard per a accionaments ràpids i per ser usats 

per persones amb discapacitats. 

E.3.11 Comandament IR pel control de les pantalles tàctils INZennio Z38 
 

Permet el control de les 12 funcions principals programades en aquesta pantalla. No 

necessita programació, amb el que el funcionament és immediat una vegada programada la 

pantalla. El mateix comandament serveix per a totes les pantalles de la instal·lació. 

E.3.12 Actuador multifunció ACTinBOX de Zennio amb 6 entrades binàries i 

4 sortides (4 ON/OFF o 2 de persianes) 

El mòdul relé escollit per aquest projecte és ACTinBOX de Zennio per la seva gran 

versatilitat i relació qualitat-preu. 

És un actuador multifunció de sis entrades i quatre sortides. Entre les seves prestacions es 

pot dir que és potent, petit, senzill, flexible i econòmic. Disposa de sis entrades, quatre 

sortides de 10 mA i funcions lògiques integrades en un únic producte KNX. La seva 

instal·lació és independent de la programació, el que suposa una reducció de costos 

d’aprovisionament. És substituïble sense eines, el que suposa un manteniment sense 

problemes per a l’usuari. Es pot instal·lar a la caixa d’entroncament o quadre elèctric, fet que 

ens dóna una gran flexibilitat.  

El dispositiu compta amb una unitat d’acoblament al bus EIB/KNX integrada. 

L’actuador disposa de sis entrades binàries multifunció opto-acoblades per a polsadors 

lliures de potencial. 

Disposa de dos canals d’actuació configurables com a: 

 dos canals de persiana o, 

 quatre sortides individuals o, 

 un canal de persiana i dues sortides individuals. 

El cablejat de les clemes d’entrades i sortides es realitza sense necessitat de l’actuador. 

Està dissenyat per ser ubicat, o bé en una caixa de registre (caixa d’entroncaments), bé en 

carril DIN. Té una alta capacitat de processament i incorporació de funciones lògiques. Pot 

fer temporitzacions tant a las entrades com a les sortides. Permet el salvament total de 

dades en cas de pèrdua d’alimentació. Compleix les directives de la CE. 
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Característiques tècniques: 

 Alimentació: tensió de bus 

 Temperatura de treball: 0ºC…55ºC 

 Temperatura d’emmagatzematge: -20ºC...+70ºC 

 Característiques complementàries: Classe B 

 Categoria d’immunitat a la sobretensió: II 

 Consum: 160 mW típics, màxim 240 mW 

 Grau d’estanqueïtat: IP 20 segons EN 60529-1 

 Dimensions: 90 × 60 × 35 mm (dues unitats de carril DIN) 

E.3.13 Actuador dimmer Luzen One de Zennio 

Actuador dimmer d’un canal que pot regular llums de fins a 400 W amb detecció automàtica 

de tipus de càrrega. Detecció de sobrecàrrega, curtcircuit i sobreescalfament. 

Característiques tècniques: 

 Mida reduïda: 90×60×35 mm 

 No requereix una alimentació diferent de la del bus. 

 Unitat d’acoblament al bus EIB/KNX integrada. 

 Dissenyat per ser ubicat, o bé en una caixa de registre (caixa de connexions), o en 

qualsevol armari amb carril DIN. 

 Es guarden les dades en cas de pèrdua d’alimentació. 

E.3.14 Electrovàlvula d’aigua R ¾  230 V de Sunner 

Aquestes vàlvules de Sunner són particularment adequades per utilitzar-les 

amb aigua, però també es podrien utilitzar pel control de gasos neutres. 

 

 

Fig. E.8 Electrovàlvula d’aigua Sunner 

D’entre els dos tipus d'electrovàlvules existents, normalment oberta (NO) i normalment 

tancada (NC), es recomana, a ser possible, utilitzar les primeres per dues raons diferents:  

1) Disposar d'un element, l'estat habitual del qual és “sense tensió", estant solament 

sota tensió en cas d'alarma, reduint així el consum elèctric de l'aplicació. 
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2) Assegurar el subministrament d'aigua o gas en l'habitatge en casos de tall de 

subministrament elèctric. 

Característiques tècniques: 

 Diàmetre de pas: 18 mm 

 Connexió: 3/4” 

 Pressió: mín. 0,35 bar; màx. 12 bar 

 Temperatura de l’aigua: -10ºC…+90ºC 

E.3.15 Capçal termoelèctric pels col·lectors de calefacció ALB 

El capçals s’acoblen als col·lectors de calefacció i van ubicats dins la caixa de registre de 

col·lectors. 

El capçal inclou un indicador visual de posició. Disposa d’una entrada de 230 V. 

E.4 Elements d’imatge i so 

E.4.1 Sirena exterior ABB 

La sirena exterior que es munta emet un senyal intermitent de 2.7 kHz, produïda per un 

generador electrònic de tons i convertit en ones sonores per un element piezoelèctric. 

L’aparell electrònic té un diàmetre de 50 mm i és completament robust i resistent. La sirena 

no requereix manteniment. La carcassa de plàstic robust serveix per tenir una bona 

protecció amb l’exterior i permet a l’aparell el funcionament en ambients de temperatures de 

més de 60ºC. 

Característiques tècniques: 

 Tensió nominal de funcionament: 6 V…12 V CC 

 Corrent consumit màx. 12 mA 

 Freqüència del senyal: 2.7 kHz 

 Volum: 95 dB / 0.3 m 

 Temperatura de funcionament: –25ºC…+70°C 

 Dimensions: 90 × 90 × 37 mm 
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E.4.2 Altaveu d’interior WHD HLS 51- 20 

El disseny de l'altaveu HLS51 permet realitzar instal·lacions on la font sonora és totalment 

invisible. Amb un diàmetre de tan sols 51 mm, aquest altaveu presenta l'aspecte d'un típic 

punt de llum halogen; a més, encaixa perfectament en l'espai destinat a un d'aquests punts 

de llum. Tot i així, ofereix un so de qualitat en instal·lacions d'interior. 

Característiques tècniques: 

 Altaveu compatible amb les mides del forat per allotjar-hi un llum 

 Potència: 30 W a 20 Ω 

 Resposta en freqüència: 150 Hz...20.000 Hz 

 SPL 1 W / 1 m: 82 dB 

 Acabats: reixeta i caixa metàl·lica 

 Colors: blanc RAL 9016, cromat i altres 

 Pes: 0,06 kg 

E.4.3 Videogravador digital IP 

S’instal·larà el gravador digital de vídeo de l’empresa SeguridadPlus amb quatre entrades de 

vídeo i connexió IP. Compressió de vídeo del tipus MJPEG millorat (fins a 640 × 272). 

Posseeix quatre alarmes d'entrada. 

Porta un disc dur de 160 Gb que permetrà tenir un emmagatzematge considerable. Es lliura 

amb un programari específic perquè es pugui visualitzar a distància, consultar 

enregistraments anteriors, veure les càmeres en temps real des de qualsevol lloc del món, 

fer un backup, etc. S'alimenta a 12 V.     

Característiques tècniques: 

 Agenda diària, setmanal i hores especifiques per canal 

 Quatre entrades de vídeo i una entrada d'àudio 

 Accés remot servidor web i Remote View (sofware) 

 Entrades de vídeo: 4 × 1 Vp-p, CVBS, 74 Ω, BNC, looping 

 Sortides de monitor: 1 × CVBS / S-Vídeo 

 Control ethernet: 10/100 Base TX, RJ-45  

 Control PTZ: RS-485 interfície, protocol PELCO-D 

 Font d'alimentació: 19 V CC 



 Pàg.                                   Disseny de la instal·lació domòtica i elèctrica d’una vivenda unifamiliar 
___________________________________________________________________________ 

 

70 

 Consum: 42 W 

 Dimensions: 343 × 59 × 223 mm 

E.4.4 Monitor de vídeo de l’empresa SeguridadPlus 

Monitor de tecnologia TFT de matriu activa amb entrada de vídeo composta. Aquest tipus de 

tecnologia està desplaçant cada vegada mes als típics monitors de raigs catòdics, a causa 

dels seus múltiples avantatges com pot ser que eviten l'efecte de fatiga visual, no danyen els 

ulls, el seu baix consum i la seva baixa radiació de calor, així com per la seva alimentació 

que permet ser utilitzat en unitats mòbils. Ofereix unes reduïdes dimensions, les seves 3,5" 

ens permeten una bona visió a color en el mínim espai. 

Característiques tècniques: 

 Mida de pantalla: 3,5" (diagonal) 

 Entrada de vídeo composta 

 Entrada d'àudio: no 

 Temperatura de funcionament: 0ºC…+40ºC 

 Resolució: 882 × 228 píxels 

 Pes: 100 g 

 Alimentació: 6 V (4 piles LR6) 

 Consum: 1 W 

E.4.5 Conjunt de càmera a color i so amb monitor via ràdio 

La càmera disposa de deu LEDs infrarojos que s'activen automàticament quan les 

condicions d'il·luminació baixen per sota d'un cert llindar, dotant-la de visió nocturna a una 

distància mínima de cinc metres. Porta un micròfon incorporat. La transmissió de l'àudio i el 

vídeo es realitza a la freqüència de 2,4 Ghz, amb un abast mínim en espai obert de cent 

metres, i possibilitat de tres canals diferents per evitar interferències amb altres dispositius. 

Posseeix rotació horitzontal (270º) i vertical (120º), controlada de forma remota des del 

receptor. Per tant, l'usuari podrà moure la càmera sobre l’eix, obtenint una visió completa de 

l'entorn on aquesta estigui situada. També podrà encendre-la i apagar-la remotament. El 

receptor RC715 consisteix en un petit receptor amb pantalla. En la seva pantalla TFT de 2,5" 

podrà visualitzar el senyal rebut, així com connectar el propi receptor a una TV o monitor 

major, a través del cable RCA inclòs. 
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Pot rebre el senyal de fins a tres càmeres, en tres canals diferents, visualització d'un sol 

canal o seqüenciada de tots els canals. Amb el seu cursor pot moure horitzontal i 

verticalment l'objectiu de la càmera, d'una forma còmoda i senzilla. És un conjunt ideal per 

controlar als nens des d'una habitació adjacent, al comptar amb àudio i vídeo que poden ser 

captats directament gràcies al monitor receptor. 

E.4.6 Càmera videovigilància exterior d’infrarojos 

La càmera de vigilància que s’instal·larà a la zona del jardí-picina és de l’empresa 

SeguridadPlus. La càmera té una mida compacta i és de fàcil instal·lació. 

Aquesta càmera té unes bones prestacions per a vigilància i monitorització. 

Característiques tècniques: 

 Càmera a color CCD 1/4" 

 Resolució horitzontal 330 línies, alta qualitat d'imatge 

 Il·luminació mínima: 2 lx (F2.0) (deu metres amb l'infraroig encès) 

 Resistent a l'aigua, no té problemes en localitzacions exteriors: IP 57 

 LEDs IR: 12 unitats LED infraroig 

 Rang efectiu: 10 m 

 Activació automàtica de l'IR en condicions de baixa il·luminació 

 Desactivació automàtica de l'IR en condicions normals d'il·luminació 

 Subministrada amb cable per a alimentació a 12 V CC i vídeo 

 Alimentació 12 V CC ± 10% 

 Consum 80 mA (IR apagat), 240 mA (IR encès) 

 Angle de la lent 70º 

 Dimensions 64,6 mmØ × 105 mm de longitud 

 Pes aprox.: 550 g 

E.4.7 Sirena interior de doble senyal 

Per a l’interior de la casa es muntarà la sirena de l’empresa SeguridadPlus de doble senyal; 

acústica i lluminosa. Hi ha la possibilitat d'utilitzar-la com a sirena simulada. La sirena interior 

de color blanc té el flaix vermell. 

Característiques tècniques: 

 Potència: 105 dB 
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 Fabricada amb policarbonat  

 Alimentació: 12 V CC / 250 mA  

 Dimensions: 122 × 73 × 43 mm 

E.4.8 Càmera color Domo amb infrarojos 

Per controlar les possibles intrusions a la casa s’instal·laran les càmeres Domo de l’empresa 

SeguridadPlus. La càmera va amb fils, és a color de modern i estètic disseny i té més de 

420 línies. 

Disposa d’un ajust del focus que permet enfocar la imatge més nítidament i un sistema 

d'ajustament per a l'angle de visió. 

Característiques tècniques: 

 Tipus de sensor: 1/4" Sharp CCD 

 Nº de píxels: 512 × 582 

 Resolució: 420 línies en TV 

 Il·luminació: mín. 1 lx 

 Dimensions: 155 × 155 × 90 mm 

 Alimentació: 12 V CC, 500 mA 

E.4.9 Pilot vermell del Grup Aguilera 

Aquest flaix del Grup Aguilera és ideal per aspectes relacionats amb la 

seguretat. 

 

Fig. E.9 Pilot del Grup Aguilera 

Característiques tècniques: 

 Baix consum, només 88 mA en funcionament 

 Intensitat lluminosa: 10 Cd 

 Inclou la base per clavar a la paret 

E.4.10 Kit videoporter B/N ADS Loft a 230 V 

El nou videoporter sèrie loft plus de Fermax és el primer videoporter digital per a cases 

unifamiliars que inclou dos monitors per a la vivenda. 
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 La línia de videoporters loft plus, la més elegant del mercat, ofereix una bona seguretat en 

els xalets. 

El paquet loft B/N inclou: 

 Placa exterior Cityline amb càmera en blanc i negre 

 Alimentació 

 Dos monitors loft en blanc i negre 

E.4.11 Lector de targetes xip IPAS 

El lector de targetes d’IPAS tipus xip serveix pel control d'accessos, va integrat en 

el sistema Axesso de IPAS que, a més, incorpora una sortida binària per a obre-

portes de 12-24 V CA  i dues tecles. 

 

Fig. E.10 Lector de targetes IPAS 

És un component KNX que s'alimenta exclusivament del bus. Porta l’acoblador de bus 

integrat. Es pot utilitzar de forma autònoma ("stand alone") amb unes targetes pre-

assignades (pel fabricant) o bé en combinació amb el programari Axesso per a control 

d'accessos i una passarel·la EIBnet/IP, Ex.: "ComBridge". 

Funcions "stand alone":  

 Control d'accessos; duu integrada una sortida per a obrir la porta 

 Possibilitat d'integrar un o dos botons per a realitzar funcions de polsador KNX 

estàndard 

 Al passar una targeta amb permisos, el targeter pot enviar paral·lelament:  

o un telegrama d’un bit, dirigit a un actuador 

o un telegrama de catorze bytes per a la identificació de l'usuari 

Funcions amb programari Axesso i passarel·la EIBnet/IP: 

 Gestió de permisos i usuaris  

 Registre de temps (marcatge) 

 Vista d'alarmes i esdeveniments, informes 

 Escenes KNX associades a usuaris / targeters / franges horàries 

 Possibilitat de realitzar totes les funcions remotament via Internet  
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El gravador de targetes ve inclòs en el preu del programari Axesso. 

Altres característiques: és elegant, robust, personalitzable (gravats en superfície i tecles), 

disponible en diversos tons d'alumini, 3 LEDs, etc. 

Mesures: 80 × 160 × 32 mm 

E.5 Elements de telefonia i Internet 

E.5.1 Switch 

El switch serà l'aparell que desplegarà la xarxa ethernet per 

tot l'habitatge fent possible que totes les estances tinguin 

preses per als serveis de connexionat a la xarxa.  

 

Fig. E.11 Switch 3COM Superstack 

Característiques tècniques: 

 Ports: 16 ports 10BASE-T/100BASE-TX amb autodetecció i autoconfiguració 

MDI/MDIX 

 Interfícies per a medis: RJ-45 

 Funcions de switching ethernet: velocitat total sense bloqueig en tots els ports 

Ethernet i control de flux bidireccional / semi-duplex, establiment de prioritats de 

tràfic, 802.1p 

 Direccions MAC que se suporten: 4000 

 Dimensions: 44 × 23,5 × 4,36 cm 

E.5.2 Punt d’accés sense fils D-Link DAP-1160 AirPlus G 11/54 Mbps 

El DAP-1160 de D-Link és un punt d'accés sense fil d'acord amb 

l'estàndard IEEE 802.11g. El DAP-1160 ofereix encriptació WEP 

de 64/128-bit i seguretat WPA/WPA2, fet que permet augmentar 

considerablement la seguretat en l’accés a la xarxa sense fils 

que tenim a la casa. A més, inclou filtrat d'adreces MAC i la 

funció “Deshabilitar difusió de SSID” per a evitar l'accés de 

desconeguts a la nostra xarxa sense fils. 

Fig. E.12 Punt d’accés D-Link 
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El DAP-1160 es pot configurar perquè funcioni com a: 

 Punt d'accés que fa de hub central per als usuaris sense fil 

 Client de punt d'accés que es connecta a l’altre punt d'accés 

 Bridge de grup de treball que enllaça dos grups de treball sense fils 

 Bridge de grup de treball amb punt d'accés que fa de hub sense fil i de bridge al 

mateix temps 

 Repetidor que amplia la cobertura sense fil per arribar a tots els racons 

E.5.3 Router sense fils + commutador de 4 ports Linksys 

El router té les següents funcionalitats: protecció firewall, port 

DMZ, auto-sensor per dispositiu, assignació adreça dinàmica IP, 

suport de DHCP, negociació automàtica, senyal ascendent 

automàtica (MDI/MDI-X automàtic), Stateful Packet Inspection 

(SPI), filtrat d'adreça MAC i és actualitzable per firmware. 

Fig. E.13 Router Linksys 

Característiques tècniques: 

 Velocitat de transferència de dades: 54 Mbps 

 Banda de freqüència: 2,4 GHz 

 Protocol d'interconnexió de dades: Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 

802.11g 

 Protocol de gestió remota: HTTP 

E.6 Elements complementaris a la instal·lació domòtica 

A continuació es fan unes consideracions referents a elements que es deixen fora de l’àmbit 

d’estudi del projecte però que estan relacionats directament amb les funcionalitats del 

sistema domòtic descrites al llarg de la memòria. 

E.6.1 Pantalla de projecció pel mode “cine a casa” 

Ha de ser una pantalla motoritzada per permetre que l’accionador pugui pujar-la i baixar-la 

en el moment que es desitgi. No caldrà que incorpori comandament a distància, solament 

amb un teclat d’un canal serà suficient per activar/desactivar el mode “cine a casa”. 

S’aconsella que sigui una pantalla polivalent per a tots els formats d'imatge. 
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E.6.2 Projector 

Serà suficient amb un model per a usuaris domèstics o del sector educatiu per complir amb 

les funcions assignades. S’aconsella una resolució SVGA i una alta brillantor. 

E.6.3 Caldera de gasoil per a calefacció i a.c.s. 

Prestacions aconsellables per complir amb les necessitats dins la llar: 

 Cal escollir una caldera de gasoil mixta i estanca. 

 Una capacitat d’unes 34.000 Kcal/h i un acumulador de 100-120 litres per a aigua 

calenta sanitària. Així ens permetrà tenir aigua calenta en qualsevol moment i en la 

quantitat necessària per a abastir diversos punts de consum. 

 Una caldera que optimitzi el consum d'energia (gran quantitat de calor amb el mínim 

combustible) i ofereixi la màxima seguretat respectant el medi ambient. 

 Que disposi de mesclador termostàtic per tal d’obtenir una estabilitat en la 

temperatura i un control sobre ella mateixa. 

 La caldera ha de disposar d’un circuït de bypass per evitar que la bomba es quedi 

bloquejada en el cas que tinguem la circulació d’aigua tallada de tots o quasi tots els 

radiadors de la casa. 

Un model de caldera que recull tots aquests requisits seria, per exemple, la caldera Junkers 

Supra CTL 40 SA. 

E.6.4 Bomba d’aigua 

Prestacions aconsellables per complir amb les necessitats dins la llar: 

 Bomba d’aigua corrent capaç de fer el subministrament d’aigua calenta i freda a la 

casa i al jardí. 

 Equipada amb prefiltre i manòmetre, així es protegeix la bomba de contaminants i 

proporciona una operació llarga i segura. 

 L’altura de bombeig en metres de la bomba per poder arribar al punt més alt de la 

casa (terrassa de l’altell), tenint en compte l’alçada per planta (2,5 m) des del 

semisoterrani, el gruix del sostre (0,3 m pel terra de la planta baixa i la primera 

planta, i 0,26 m pel terra de l’altell), l’alçada fins a l’aixeta des del terra de l’altell (0,6 

m) i un factor de seguretat d’1,2, l’altura de bombeig de la bomba haurà de ser 

superior a 10,75 metres. 
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 L’altura d’aspiració en metres de la bomba per poder treure l’aigua dels dipòsits 

vindrà determinada per l’alçada dels dipòsits (2,1 m). Tenint en compte aquest factor 

i un coeficient de seguretat d’1,2, l’altura d’aspiració de la bomba haurà de ser 

superior a 2,52 metres. 

E.6.5 Aixetes termostàtiques per bany i dutxa 

Caldrà instal·lar mescladors termostàtics amb inversor automàtic per a bany-dutxa i dutxa 

solament. Aquestes aixetes han de permetre fixar la temperatura de sortida de l’aigua que 

nosaltres considerem ideal. 

Les principals avantatges que ofereixen aquestes aixetes són les següents: 

 No hi ha variacions de temperatura en el temps 

 S’eviten les pèrdues d’aigua, per tant, genera un estalvi d’aigua 

 No es perd temps trobant la temperatura ideal 

 S’augmenta el confort i la comoditat 

E.6.6 Col·lectors de calefacció 

S’aconsellen col·lectors compostos per un col·lector d'anada amb detentors per a la 

regulació i equilibrat de circuits, i un col·lector de tornada amb claus de tall. 

A més, ha d’estar adaptat per instal·lar-hi la seva automatització amb adaptadors en les 

claus del col·lector de tornada, per al muntatge directe dels comandaments elèctrics. 

 

Un dels col·lectors que s’adaptarien als capçals termoelèctrics, per 

exemple, seria el col·lector de la marca ALB que es mostra a la figura 

del costat. 

 

Fig. E.14 Col·lector ALB 

E.6.7 Split amb dues unitats interiors de bomba de calor 

A l’hora d’escollir un split seria interessant que comptés amb les següents prestacions: 
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 S’aconsella un split d’aplicació domèstica que tingui un funcionament independent, 

és a dir, que la unitat exterior compti amb dos compressors independents que 

permetin que cadascuna de les unitats interiors treballi d'una manera autònoma en 

fred o en calor.  

 També s’aconsella que incorpori un ventall automàtic, fet que ofereix un confort total 

gràcies al repartiment de l'aire en direcció vertical i horitzontal amb el qual s'evita 

l'estratificació. 

 Que tingui un elevat rendiment amb un gas que compleixi normatives 

mediambientals. 

 Splits controlables amb comandament a distància. 

 Potència en frigories/hora aproximada dels dos splits: 3000 i 1900 frig/h. 

E.6.8 Caixa de registre per a col·lectors 

La caixa de registre per a col·lectors serà el lloc on s’ubicaran els col·lectors de calefacció, 

juntament amb els capçals termoelèctrics que controlen el pas de l’aigua a través d’ells.  

L’únic requisit o consell és que la porta frontal incorpori un pany, per tenir la seguretat que 

només ho manipulin les persones coneixedores del mecanisme dins la llar. 

E.6.9 Separador d'hidrocarburs  

Per tal de recollir els hidrocarburs, olis o arena que pugui deixar anar el cotxe, moto, etc. ja 

sigui pel rentat o bé per la manipulació del mateix o per pèrdues de líquids del motor, 

s’aconsella una solució compacta i completa, de mida reduïda. 

El separador hauria d’incorporar un petit desarenador i l'arqueta de 

presa de mostres (exigida per l'Administració) en el seu interior. La 

legislació exigeix un equip corrector per a poder abocar els residus.  

Per exemple, els equips Ecode, com el que observem a la figura 

adjunta compleixen totes les exigències citades. 

 

Fig. E.15 Separador d’hidrocarburs Ecode 

A l’usuari de la vivenda se li haurà de facilitar un manual del funcionament del separador 

d’hidrocarburs i desarenador, on se l’adverteixi que haurà de fer una neteja i manteniment 

periòdic de l’aparell. 
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E.6.10 Dipòsit de recollida d’aigua de pluja 

Els dos dipòsits interconnectats per a la recuperació de l’aigua de la pluja que s’haurien 

d’instal·lar a la sala de subministraments s’aconsella que tinguin una capacitat d’uns 3.000 

litres cadascun. 

Cal apuntar que les dimensions dels dipòsits han de fer que siguin aptes per passar a través 

de les portes per tal que a l’hora de la seva instal·lació, es puguin transportar a la sala de 

subministraments sense problemes. 

Per exemple, i suposant un cas pràctic amb uns dipòsits de 3000 litres, en el cas de tenir els 

dos dipòsits plens d’aigua ens permetran estalviar l’aigua que consumiríem de la xarxa 

d’aigua durant uns tretze dies, suposant un estalvi considerable. Per exemple, amb una pluja 

d’uns 50 litres/m2 i la superfície de teulada de la que disposem, quasi uns 70 m2, es pot 

obtenir una reserva de 3.500 litres d’aigua. A més, al no contenir calç, evita problemes a les 

canonades o la rentadora, i suposa una aigua pel reg més natural. D'aquesta manera es pot 

estalviar entre un 40 i un 50% del cost de la factura de l'aigua. 

Per exemple, suposant un consum mig d’uns 150 litres per persona i dia, en una casa amb 

tres habitants es gastarien uns 450 litres. Això sí, la meitat d’aigua que es consumeix es 

destina pels dipòsits dels banys, la rentadora, la neteja general o el reg, activitats per a les 

quals no es necessita aigua destinada al consum humà. No obstant això, si l'usuari ho 

requereix, aquests sistemes també poden incorporar depuradores d'aigua que permetin 

beure-la. 

L’aigua que es recull de la pluja als dipòsits ens caldrà filtrar-la prèviament per poder-la 

reutilitzar en varis aparells de la casa sense cap problema, com és el cas del rentavaixelles i 

la rentadora de roba. En canvi, per a d’altres usos no seria necessari filtrar-la, però per 

guardar-la al dipòsit i no acumular sediments al fons ni bloquejar la bomba d’impulsió és 

necessari filtrar-la. Els altres usos de l’aigua seran els següents: els dipòsits de l’inodor, el 

reg i compensar l’evaporació de la piscina.  

Per tant, els elements necessaris a instal·lar per poder complir amb la recollida i distribució 

de l’aigua pels diferents punts de la casa serien els següents: 

1. Baixant de pluvials 

2. Tub d’entrada al dipòsit 

3. Accessoris d’acoblament per unió dels dipòsits 

4. Filtre de pluvials 
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5. Dispositiu relantitzador 

6. Aspiració flotant de la bomba 

7. Bomba distribuïdora 

8. Bomba per fer el transvasament entre dipòsits 

9. Sobreeixidor del dipòsit 

E.6.11 Dipòsit d’aigua destinat a l’evaporació 

El dipòsit destinat a recollir l’aigua sobrant de la piscina (procedent de la pluja o altres casos) 

podria ser del mateix tipus i dimensions que el de pluvials, però a ser possible, seria millor 

que tingués una alçada inferior al de pluvials. 

Els de pluvials anirien ubicats uns 25-35 cm per sobre del nivell dels d’evaporació per tal que 

la boca d’entrada del d’evaporació permeti aprofitar el sobrant del de pluvials pels 

d’evaporació directament sense la impulsió de cap bomba. Al mateix moment que es guanya 

alçada per l’elevació d’uns 25-35 cm, també cal afegir-hi els centímetres de diferència que hi 

hagi entre els dos tipus de dipòsits. D’aquesta manera ja podríem aprofitar l’aigua sobrant 

pel sobreeixidor del dipòsit de pluvials. 

E.6.12 Motor persianes 

La potència dels motors de les persianes caldrà escollir-la d’acord amb el pes de cadascuna 

de les persianes; n’hi ha que són molt més amples que d’altres, i per tant, hi ha diferències 

de pes considerables. 

S’aconsella que s’escull un motor (la majoria ho porten) que permeti regular l’inici i final de 

cursa. 

E.6.13 Dipòsits de gasoil 

Amb els dipòsits de gasoil estem igual que en el cas dels dipòsits d’aigua; caldrà escollir-los 

de dimensions adequades per a poder passar-los fins a la sala de subministraments del 

semisoterrani. Seria adequat instal·lar, per exemple, un mòdul de dos o tres dipòsits de 1000 

litres, interconnectats adequadament.  

Caldrà escollir uns dipòsits que compleixin totes les normatives actuals sobre productes 

petrolífers. 
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ÍNDEX DE PLÀNOLS 

 

1 Sensors, detectors i altres elements 

1.1 Semisoterrani 

1.2 Planta baixa 

1.3 Primera planta 

1.4 Altell 

1.5 Piscina 

2 Llums, polsadors i endolls 

2.1 Semisoterrani 

2.2 Planta baixa 

2.3 Primera planta 

2.4 Altell 

2.5 Piscina 

3 Xarxa LAN, WLAN i càmeres de videovigilància 

3.1 Semisoterrani 

3.2 Planta baixa 

3.3 Primera planta 

3.4 Altell 

4 Mòduls actuadors i bus KNX/EIB 

4.1 Semisoterrani 

4.2 Planta baixa 

4.3 Primera planta 

4.4 Altell 
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