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Annex I. Exemples reals de Selectivitat entre interruptors 

automàtics i/o fusibles. 

1.1 Tipus de disseny 

El disseny es refereix a les característiques de l’embolcall, és a dir a la part que proporciona 

un grau de protecció especifica del dispositiu davant certes influencies externes i un grau de 

protecció especificat davant la proximitat o el contacte de les parts actives o contra el 

contacte de peces en moviment. 

Segons el tipus d’embolcall els dispositiu poden ser: 

 De construcció oberta. 

 Amb embolcall integrat o caixa modelada,  que és un embolcall que forma part 

integrada del dispositiu, és a dir, proveït d’una paret per a cada cara lateral, superior i 

inferior, de manera que asseguri un determinat grau de protecció. 

Per a definir els graus de protecció d’un dispositiu sota embolcall s’apliquen els codis 

IP segons la UNE-EN 60529. La definició d’aquest codis es pot observar a les taules  

. 

Segons el lloc on seran instal·lats, els dispositius poden ser: 

 Aparellatge per a interior que és la concebuda exclusivament per a ser instal·lada en 

un edifici o altre allotjament en el que l’aparellatge es trobi protegit de vent, pluja, 

neu, contaminacions anormals, condensació anormal, gel o escarxa.  

 Aparellatge per a exterior que és l’aparellatge adequat per a ser instal·lat a l’aire 

lliure, capaç de suportar vent, pluja, neu, contaminacions anormals, condensació 

anormal, gel o escarxa.  
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El codi IP de protecció d’un embolcall està configurat per dos valors (IP XX): 

El primer valor representa la protecció davant la penetració de cossos sòlids a l’embolcall 

Primera xifra 

IP Requisits Protecció de persones 

davant l’accés a part 

perilloes amb: 

0 Ninguna protecció Ninguna protecció 

1 
No s’admet penetració total d’una esfera de 50mm de 

diàmetre. 

Protecció davant contacte 

amb el dors de la mà 

2 

No s’admet la penetració total d’una esfera de 12,5 mm 

de diàmetre. El dit d’assaig articulat ha de quedar a una 

distància suficient de les parts perilloses. 

Protecció davant la 

introducció d’un dit. 

3 La sonda d’accés de 2,5 mm de diàmetre no pot penetrar. 
Protecció davant la 

introducció d’una eina. 

4 La sonda d’accés de 1,0 mm de diàmetre no pot penetrar. 
Protecció davant la 

penetració de filaments. 

5 Penetració límit de pols permesa (dipòsit no perjudicial). 
Protecció davant la 

penetració de filaments. 

6 Totalment protegit davant la penetració de pols 
Protecció davant la 

penetració de filaments. 

 

Taula 1. Primera xifra del codi IP segons UNE-EN 60529 
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La segona xifra es refereix a la protecció de l’embolcall davant la penetració perjudicial de 

líquids com l’aigua. 

 

Segona xifra 

IP Requisits Protecció davant l’aigua 

0 Ninguna protecció Ninguna protecció 

1 
Protecció davant caigudes verticals d’aigua. 

Penetració límit permesa. 
Degoteig vertical. 

2 

Protecció davant caigudes verticals de gotes d’aigua 

amb un embolcall inclinat un màxim de 15º. 

Penetració límit permesa. 

Degoteig en una direcció que 

forma un angle de fins 15º amb la 

vertical. 

3 
Protecció davant la pluja fins un angle de 60º amb la 

vertical. Penetració límit permesa. 
Pluja limitada. 

4 
Protecció davant projeccions d’aigua en totes les 

direccions. Penetració límit permesa. 
Projecció en totes les direccions. 

5 
Protecció davant raigs d’aigua a baixa pressió. 

Penetració límit permesa. 

Raig de mànega d’aigua en totes 

les direccions 

6 
Protecció davant raigs forts d’aigua. Penetració límit 

permesa.  

Raig de mànega d’aigua forts en 

totes les direccions. 

7 
Protecció davant els efectes de l’immersió entre 15 

cm i 1 m. 
Immersió temporal. 

8 
Protecció davant períodes llargs d’immersió a baixa 

pressió. 
Immersió permanent. 

 

Taula 2. Segona xifra del codi IP segons UNE-EN 60529  
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Finalment hi ha proteccions addicionals davant la penetració de cossos sòlids caracteritzada 

per una lletra que acompanya a la primera xifra. Aquesta indicació és opcional. 

 

Lletra suplementària (Opcional) 

IP Requisits 

Protecció de persones 

davant l’accés a part 

perilloses amb: 

A 

Per a 

utilitzar amb 

la xifra 0 

Penetració de l’esfera de 50 mm de diàmetre fins 

la barrera, sense tocar cap part perillosa 

Protecció davant 

contacte amb el dors de 

la mà 

B 

Per a 

utilitzar amb 

la xifra 0 i 1 

Penetració d’un dit d’assaig de fins un màxim de 

80 mm, sense tocar les parts perilloses 

Protecció davant la 

introducció d’un dit. 

C 

Per a 

utilitzar amb 

la xifra 1 i 2 

Penetració d’un filament de 2,5 mm de diàmetre i 

de 100 mm de longitud. No pot toca les parts 

perilloses quan la superfície esfèrica límit està 

parcialment introduïda. 

Protecció davant la 

introducció d’una eina. 

D 

Per a 

utilitzar amb 

la xifra 2 i 3 

Penetració d’un filament de 1,0 mm de diàmetre i 

de 100 mm de longitud. No pot toca les parts 

perilloses quan la superfície esfèrica límit està 

parcialment introduïda. 

Protecció davant la 

penetració de filaments. 

 

Taula 3. Lletra complementaria del codi IP segons UNE-EN 60529 
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1.2 Categoria de treball 

La categoria de treball d’un dispositiu defineix l’aplicació a la qual està destinat, especificada 

en la norma del dispositiu corresponent i caracteritzada per una o varies de les condicions 

de servei següents: 

 Intensitat, expressada en múltiple de la intensitat assignada de treball. 

 Tensió, expressada en múltiple de la tensió assignada de treball. 

 Factor de potencia o constant de temps. 

 Prestacions de curtcircuit. 

 Selectivitat. 

A la següent taula s’expliquen les diferents categories de treball: 

Naturalesa del 

corrent 
Categoria Aplicacions característiques 

Norma CEI de 

material 

corresponent 

Corrent altern 

AC-1 

Càrregues no inductives o 

dèbilment inductives, forns de 

resistències. 

60947-4 

AC-2 Motors d’anells: arrancada, tall. 

AC-3 

Motors induïts de gàbia 

d’esquirol: arrancada, tall de 

motors en marxa. 

AC-4 

Motors induïts de gàbia 

d’esquirol: arrancada, inversió 

de marxa, marxa a impulsos. 

AC-5a 
Comandament de làmpades de 

descàrrega. 

AC-5b 
Comandament de làmpades 

d’incandescència. 

AC-6a 
Comandament de 

transformadors. 

AC-6b 
Comandament de bateries de 

condensadors. 

AC-7a 

Càrregues dèbilment inductives 

per a aparells domèstics i 

aplicacions similars. 



Pág. 6  Annexos 
 

 

AC-7b 
Motors per a aplicacions 

domèstiques. 

AC-8a 

Comandament de motors de 

compressors hermètics de 

refrigeració amb rearmament 

manual dels disparadors de 

sobrecàrrega. 

AC-8b 

Comandament de motors de 

compressors hermètics de 

refrigeració amb rearmament 

automàtic dels disparadors de 

sobrecàrrega. 

AC-12 

Comandament de càrregues 

òhmiques i càrregues 

estàtiques aïllades per 

fotoacoblador. 

60947-5 

AC-13 

Comandament de càrregues 

estàtiques aïllades per 

transformador. 

AC-14 

Comandament de dèbils 

càrregues electromagnètiques 

de electroimants. 

AC-15 

Comandament de càrregues 

electromagnètiques de 

electroimants. 

AC-20 Tancament i obertura en buit. 

60947-3 

AC-21 
Càrregues òhmiques, incloses 

sobrecàrregues moderades. 

AC-22 

Càrregues mixtes òhmiques i 

inductives, incloses 

sobrecàrregues moderades. 

AC-23 

Càrregues constituïdes per 

motors o altres càrregues 

fortament inductives. 
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Corrent altern i 

corrent continu 

A 

Protecció dels circuits sense 

intensitat assignada de curta 

durada admissible. 
60947-2 

B 

Protecció dels circuits amb 

intensitat assignada de curta 

durada admissible. 

Corrent continu 

DC-1 

Càrregues no inductives o 

dèbilment inductives, forns de 

resistències. 

60947-4 

DC-3 

Motors shunt, arrancada, 

inversió de marxa, marxa a 

impulsos, tall dinàmic de 

motors. 

DC-5 

Motors sèrie, arrancada, 

inversió de marxa, marxa a 

impulsos, tall dinàmic a motors. 

DC-6 
Comandament de làmpades de 

incandescència. 

DC-12 

Comandament de càrregues 

òhmiques i de càrregues 

estàtiques aïllades per 

fotoacoblador. 

60947-5 
DC-13 

Comandament d’electroimants 

de corrent continu. 

DC-14 

Comandament d’electroimants 

de corrent continu que tenen 

resistències d’economia. 

DC-20 Tancament i obertura en buit. 

60947-3 

DC-21 
Càrregues resistives, incloses 

sobrecàrregues moderades. 

DC-22 

Càrregues mixtes resistives i 

inductives, incloses 

sobrecàrregues moderades. 

DC-23 Càrregues fortament inductives. 

Taula 4. Categories de treball per a l'aparellatge de baixa tensió [1,3]. 
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Annex II. Taula comparativa entre ACB’s, MCCB’s i MCB’s. 

 

Característica MCB MCCB ACB 

Nº Pols 1,2,3,4 3,4 3,4 

Pot ser electrònic No Sí Sí 

Corrent assignada (In) 
0,5 a 

125 A 
125-3200 A 800-6300 A 

Tensió de servei (Ue) 
Fins a 

440V 

Fins a 1500VCC o 

1000VCA 

Fins a 1500VCC o 

1000VCA 

Tensió d’aïllament (Ui) 
Fins a 

440V 

Fins a 1500VCC o 

1000VCA 

Fins a 1500VCC o 

1000VCA 

Tensió assignada 

suportada al impuls 

(Uimp) 

Fins a 

4KV 
Fins a 8kV Fins a 12kV 

Poder de tall últim en 

curtcircuit assignat 

(Icu) 

25kA 

Fins a 200kA, amb 

possibilitats de ser més 

gran. 

Fins a 200kA, amb 

possibilitats de ser més 

gran. 

Poder de tall en servei 

en curtcircuit (Ics) 
25kA 

Fins a 200kA, amb 

possibilitats de ser més 

gran. 

Fins a 200kA, amb 

possibilitats de ser més 

gran. 

Relés tèrmic i magnètic Fixes Regulables Regulables 

Categoria de treball A A i B A i B 

Mida i pes Petits Depèn de la In Grans, depenent de la In. 

Preu Baix 

Depèn de la In. Per a In 

altes pot ser més car que 

un ACB 

Depèn de la In. Per a In 

baixes pot ser més barat 

que un MCCB 

Accessoriable Poc Molt Molt 

 

Taula 5. Taula comparativa entre MCB's, MCCB's i ACB. 
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