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ESTRATÈGIA

DIMENSIONAT

TELECOMUNICACIONS

ELECTRICITAT I 

1,2

1,2

per la seva posta en obra.

Les telecomunicacions estan garantides, i es seguirà la normatica ICT 

urbanitzada amb anterioritat i s'havia previst una localització per a la ET.

ubicar una estacio transformadora a l'edifici, ja que la zona ja estava 

Pel que respecta a la xarxa elèctrica, està garantida i no es necessitarà 

d'aquestes instal·lacions.

de fàcil disponibilitat i permetran una gran flexibilitat a l'hora de proveir-se 

recorren el subsòl de Barcelona. Les seves connexions amb l'edificació seràn 

tots els serveis necessaris estaran garantits per les instal·lacions que 

Es tracta d'un edifici residencial al centre d'una gran ciutat, per tant, 

trobarà a una altura entre 1,4 metres i 2 metres del terra.

La caixa interior de vivenda d'interruptors i fusibles (ICP-M + altres), es 

x 37 cm o per panells de 20 x 37 cm.

El sistema de centralització amb comptadors estarà format per mòduls de 20 

dos fileres) han de ser: 0,3 x 0,65 m.

Les dimensions mínimes del recinte dels muntants d'electricitat (disposat en 

32 mm-� Muntants elèctrics

pròxima, i 1,1 metres de profunditat del local.

d'ample, deixant 20 cm de separació entre els comptadors i la paret més 

comptadors en un edifici. Les mides mínimes han de ser de 1,5 metres 

S'unificarà tots els comptadors en un mateix local, perquè hi han més de 16 

TELECOMUNICACIONS (ICT)

No són estances: WC, trasters, passadisos.

Estances: menjador, sala d'estar, cuina i dormitori.

- Totes les estances amb presa de telecomunicacions:

1 tub de 20 mm fins a cada presa de cada habitació.

Normalment s'instal·la sota la caixa de "quadre elèctric". De la caixa surt 

80 mm ( h x a x p ) en una paret de 10 cm mínim.

Caixa d'entrada de telecomunicacions a cada vivenda: PAU 500 x 600 x 

Registre a cada planta: 500 x 700 x 150 mm ( h x a x p ).

Dimensions RITI i RITS: 2000 x 1500 x 500 mm ( h x a x p ).

mm.

Arqueta de telecomunicacions de l'edifici ( l x a x p ): 600 x 600 x 800 

Canalització secundària (fins al PAU): 3 tubs de 25 mm

Canalització principal: 7 tubs de 50 mm

Canalització des de l'antena fins al RITS: 2 tubs de 40 mm

Canalització des de l'arqueta fins al RITI: 5 tubs de 40 mm

DIMENSIONS CANALITZACIONS

menys de 20 cm, 1 base d'endoll (base simple)Reserva -

menys de 20 cm, 1 base d'endoll (base simple)-Tf

menys de 20 cm, 2 bases d'endoll (base múltiple)-TV

Base elèctrica al costat de les preses de telecomunicacions:

Rebedor, al costat del PAU: 1 presa "tapa cega" vídua configurable.

Dormitori individual: 2 preses (1 ud TV + 1 ud Tf)

Dormitori doble: 4 preses (1 ud TV + 2 ud Tf + 1 ud TBA cable)

Menjador: 4 preses (1 ud TV + 2 ud Tf + 1 ud TBA cable)

ELECTRICITAT (VADEMECUM FECSA)
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INTERFON OBREPORTES

TELECOMUNICACIONS

ANTENA DE TV

TIMBRE VIVENDA

LLUM D'EMERGÈNCIA

QUADRE GENERAL

BASE D'ENDOLL 10/16 A

COMMUTADOR D'ENCREUAMENT

COMMUTADOR

INTERRUPTOR DE TALL UNIPOLAR

PUNT DE LLUM


