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21 Baixa tensió i il·luminació

COMPTADORS ELÈCTRICS | UBICACIÓ I SISTEMES D'INSTAL·LACIÓ (ITC-BT-16)

- Unitat funcional de telecomunicacions (opcional).

- Unitat funcional d'embarrat de protecció i bornes de sortida.

- Unitat funcional de mando (opcional).

- Unitat funcional d'embarrat general i fusibles de seguretat.

- Unitat funcional d'interruptor general de maniobra.

següents unitats funcionals:

les per elèctricament formades estaran concentracions Les 

dos usuaris alimentats des d'un mateix lloc) o de forma concentrada (local o armari).

o independent usuari únic un a subministrament d'un tracti es (quan individual forma de col·locar poden es elèctrics comptadors els l'ITC-BT-16, Segons 

Simbologia Imatge Descripció

Llum. sostre LED, encastable

Llum. paret LED, en superfície

Llum. d'emergència LED, en sup.

Llum. sostre/paret LED, en sup.

Llum. sostre LED, en superfície

Tª color: 3.000 K

Dimensions: 200x200x60 mm

Protecció IP: IP20

Potència: 6W

Tª color: 3.500 K

Dimensions: 200 mm Ø

Protecció IP: 65

Potència: 12W

Tª color: 3.500 K

Dimensions: 600x55x35 mm 

Protecció IP: 65

Potència: 14W

Tª color: 3.000 K

Dimensions: 200x200x60 mm

Protecció IP: IP20

Potència: 6W

Tª color: 5.300K

Dimensions: 352x117x78 mm

Protecció IP: IP65

Potència: 7,5W

Simbologia Imatge Descripció

superfície

Interruptor commutat, en

superfície

Interruptor d'encesa, en

Base 16 A 2p + T

En superfície

Base 25 A 2p + T

En superfície

En superfície

Detector de presència

Tª color: 3.5000 K

Dimensions: 120 mm Ø

Protecció IP: 25

Potència: 10W

Llum. sostre LED, en superfície

Llum. paret LED, en superfície

Tª color: 3.000 K

Dimensions: 170x45x80 mm

Protecció IP: IP65

Potència: 8W
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- Instal·lacions vistes:

ET

Simbologia

- Unificació dels comptadors:

en un de sol. Això permet baixar la potència contractada i suposa una rebaixa substancial de la factura elèctrica (reduïm costos indirectes).

comptadors els tots de unificació la possible fa l'Habitatge de l'Agència Barcelona) de (Ajuntament propietari sol d'un d'acollida centre d'un tractar-se Al 

dividir les despeses de consum elèctric de forma justa.

poder permetrà ens que habitatge per consums de mesurador un continuació, a i, baixa planta en ubicat general comptador sol un haurà hi tant, Per 

situat en planta baixa pel comptador general, i un armari a cada planta pels mesuradors de consum (o subcomptadors).

armari un haurà Hi armaris. instal·lar en prou tenim en i comptadors de local necessitem no planta, per apartaments 16 els superem cas cap en que Com 

Els mesuradors de consum (o subcomptadors) s'instal·laran a cada planta de l'edifici.

(ET)

Transformador

General

Comptador

IGM

IGM

IGM

Interruptor de Control de Potència

ICP

Interruptor General Automàtic

IGA

ESQUEMES DE BAIXA TENSIÓ

TIPOLOGIA D'INSTAL·LACIÓ

LLEGENDA IL·LUMINACIÓ

LLEGENDA BAIXA TENSIÓ

moment, el sistema elèctric més adient és un sistema que sigui totalment vist.

del necessitats les de funció en desmuntat i muntat ser per pensat dir, a és "nòmada", d'acollida centre d'un tracta es que com discordància, en entrar 

no de tal Per constructiu. sistema al i arquitectònic projecte del critèris als vinculats altament d'anar han d'il·luminació aparells els i elèctrica instal·lació La 

- La resta d'elements de la instal·lació elèctrica (interruptors, bases d'endolls, lluminàries, detectors de presència, etc.) en superfície.

ja que són molt resistents al foc. Aquests tubs de PVC aniran fixats a la paret mitjançant omegas metàl·liques.

segurs més són perquè sobretot, i, d'acer els que econòmics més són s'oxiden, no elèctrics, aïllants bons són impactes, als resistència bona una ofereixen 

que ja d'halogens lliures PVC de tubs S'escullen d'halogens. lliures PVC de rígids tubs per protegits superfície en elèctric cablejat de Recorreguts - 

Per tant, la instal·lació contemplarà:

d'elements sense afectar-ne d'altres, la possibilitat de fer canvis sense necessitat de tenir molts coneixements tècnics.

reparació la també com així tancaments, els tocar de necessitat sense desmuntatge i muntatge el permet: ens superfície en sigui instal·lació la que fet El 

Tª color: 4.000K

Dimensions: 300x180x90 mm

Protecció IP: IP65

Potència: 17W

Foco exterior orientable LED

Descripció DescripcióSimbologia

Traçat de xarxa elèctrica de mitja tensió

Traçat de xarxa elèctrica de baixa tensió

ET
Estació Transformadora

Comptador o medidor elèctric

Xarxa de subministrament de companyia

habitatge

cada de Subquadre o l'edifici de General Quadre 

ET


