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Resum   

El projecte de final de grau té la finalitat de realitzar un estudi d’un habitatge unifamiliar de 

luxe per tal d’aplicar tots els coneixements adquirits en el sector de l’enginyeria electrònica 

industrial i automàtica, promoure el món de la domòtica i poder maximitzar els àmbits de 

l’estalvi energètic, la seguretat, l’accessibilitat i proporcionar un millor confort al propietari. 

L’habitatge ha estat dissenyat íntegrament per mi, mitjançant el programa informàtic 

HomeByMe. Crec que li dona un valor afegit al treball final de grau, ja que al cap i a la fi, estem 

estudiant una carrera d’enginyeria on el concepte principal és fer servir l’enginy. 

El treball consta d’una primera part d’introducció, on explico el món de la domòtica, com per 

exemple: que és la domòtica, on va sorgir, quins avantatges ens aporta, quin ha sigut el seu 

transcurs en els darrers 40-50 anys, quins protocols hi ha actualment i quins son els àmbits 

de la domòtica. 

I la segona part, la memòria del treball, que consta de les característiques de l’habitatge, de la 

instal·lació domòtica, protocols, components triats, comparació de components, normatives, 

etc. 

Però sobretot, un dels objectius principals d’aquest treball és mitjançant els coneixements 

adquirits al llarg de la carrera, conscienciar a la gent que faci ús d’aquesta tecnologia. Ja que 

és un sector que mai ha acabat de fer el “boom” i realment serà imprescindible en un futur, 

és per això que m’agradaria poder aportar el meu granet de sorra i explicar detalladament 

des del punt de: que és la domòtica, fins al punt d’acabar domotitzant un habitatge amb els 

seus respectius sensors, protocols, comunicacions, etc. I fer entendre a la gent la gran 

oportunitat que és el món de la domòtica i els seus grans avantatges. 
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Resumen 

El proyecto de final de grado tiene la finalidad de realizar un estudio de una vivienda unifamiliar 

de lujo para aplicar todos los conocimientos adquiridos en el sector de la ingeniería 

electrónica industrial y automática, promover el mundo de la domótica y poder maximizar los 

ámbitos del ahorro energético, la seguridad, la accesibilidad y proporcionar un mejor confort 

al propietario. 

La vivienda ha sido diseñado íntegramente por mí, mediante el programa informático 

HomeByMe. Creo que le da un valor añadido al trabajo final de grado, ya que al fin y al cabo, 

estamos estudiando una carrera de ingeniería donde el concepto principal es utilizar el ingenio. 

El trabajo consta de una primera parte de introducción, donde explico el mundo de la 

domótica, como por ejemplo: que es la domótica, donde surgió, qué ventajas nos aporta, cuál 

ha sido su transcurso en los últimos 40-50 años, qué protocolos hay actualmente y cuáles son 

los ámbitos de la domótica. 

Y la segunda parte, la memoria del trabajo, que consta de las características de la vivienda, de 

la instalación domótica, protocolos, componentes elegidos, comparación de componentes, 

normativas, etc. 

Pero sobre todo, uno de los objetivos principales de este trabajo es mediante los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, concienciar a la gente que haga uso de esta 

tecnología. Ya que es un sector que nunca ha terminado de hacer el "boom" y realmente será 

imprescindible en un futuro, es por eso que me gustaría poder aportar mi granito de arena y 

explicar detalladamente desde el punto de: que es la domótica, hasta el punto de terminar 

domotizando una vivienda con sus respectivos sensores, protocolos, comunicaciones, etc. Y 

hacer entender a la gente la gran oportunidad que es el mundo de la domótica y sus grandes 

ventajas. 
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Abstract 

The final project aims to carry out a study of a luxury single-family home in order to apply all 

the knowledge acquired in the field of industrial and automated electronic engineering, 

promote the world of domotics and be able to maximize the areas of energy saving, security, 

accessibility and provide better comfort to the owner. 

The home has been designed entirely by me, through the HomeByMe computer program. I 

think it gives you added value to the final degree project, since after all, we are studying an 

engineering career where the main concept is to use the wit. 

The work consists of a first part of introduction, where I explain the world of home 

automation, for example: what is the domotic, where it emerged, what advantages it brings 

us, what has been the course in the last 40-50 years, what protocols there are present and  

domotic domains. 

And the second part, the work report, which consists of the characteristics of the home, the 

domotic installation, protocols, components chosen, comparison of components, regulations, 

etc. 

But above all, one of the main objectives of this work is through the knowledge acquired 

throughout the race, raising awareness among people who use this technology. Since it is a 

sector that has never finished doing the "boom" and it will really be essential in the future, 

that is why I would like to be able to contribute my sand dune and explain in detail from the 

point of: what is the automation, to the point of finishing domotizing a home with their 

respective sensors, protocols, communications, etc. And to make people understand the great 

opportunity that is the world of home automation and its great advantages. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

          -1.1 EXPLICACIÓ DEL PROJECTE 

Una vegada finalitzats tots els crèdits troncals i optatius del grau en Enginyeria 

Electrònica Industrial i Automàtica, s’ha realitzat aquest projecte en el qual s’han aplicat 

els coneixements adquirits en l’àmbit de l’electrònica analògica, control, 
automatització indsutrial i l’assignatura d’instrumentació analògica. Així com, tota la 

teoria de comunicacions i d’informàtica industrial. 

Per aquesta raó, el projecte consta de la domotització d’un habitatge unifamiliar de 

luxe, on es poden veure l’aplicació de tots els coneixements esmentats anteriorment. 

L’objectiu d’aquest projecte és automatitzar lo màxim possible l’habitatge en qüestió, 

del qual parlarem més endavant, però també té una basant educativa en el món de la 

domòtica. Ja que un segon objectiu, és poder inculcar la domòtica a la societat com 

una opció viable de cara a mig-llarg termini. Ja sigui econòmicament o pel simple fet 

de voler millorar el nivell de vida personal. 

El fet d’haver triat un habitatge de luxe per aquest projecte, és simplement per poder 

mostrar el màxim d’aplicacions possibles dintre del món de la domòtica. Aquesta és 

una de les raons per el que l’habitatge té una gran superfície en m2 o disposa de les 

últimes innovacions tecnològiques. 

Per últim, la memòria està estructurada en: explicació del disseny i plànols de 

l’habitatge, especificacions per la instal·lació del protocol KNX, proposta de les 

possibles solucions per a cada àmbit i comparació d’aquestes, explicació detallada de 

les solucions finals i avaluació CEDOM de la instal·lació. 

  

 

 -1.1.1. Abast del projecte 

Es realitzarà un estudi dels diversos sistemes domòtics, per una posterior elecció 

dels diferents components a instal· lar en l’habitatge, que permetrà poder cobrir els 

5 àmbits de la domòtica (Gestió energètica, accessibilitat, confort, comunicacions i 

seguretat). 

Remarcar també que la instal· lació domòtica es durà a terme sota les normatives del 

protocol KNX.  
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 -1.2. TAULA TEMPORAL DEL PROJECTE 

La finalització del projecte en un principi està fixada per a finals de desembre, ja que 

l’entrega final és el dia 15 de Gener. Tenint entre 15 i 20 dies de marge per poder 

realitzar canvis i fer les correccions adients. 

Aquesta taula és orientativa i pot ser que durant el trancurs del projecte pateixi 

modificacion. A continuació s’adjunta la taula: 

 

TASCA INICI FINAL DIES ESTAT  

Disseny de 

l'habitatge 15/08/2019 28/08/2019 13 Completat 

Índex 03/09/2019 11/09/2019 8 Completat 

Introducció 16/09/2019 07/10/2019 21 Completat 

Memòria 13/10/2019 13/11/2019 30 Completat 

Annexos 15/11/2019 20/11/2019 5 Completat 

Plànols 21/11/2019 05/12/2019 14 Completat 

Pressupostos 07/12/2019 14/12/2019 7 Completat 

Bibliografia 16/12/2019 22/12/2019 6 Completat 

Repàs i canvis 27/12/2019 04/01/2020 8 Completat 
 

Taula 1: Períodes i dates de les fases del projecte 
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-1.3. MAPA CONCEPTUAL DEL PROJECTE 
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               -1.4. QUÈ ÉS LA DOMÒTICA? 

 

La definició segons el CEDOM (Associació espanyola de domòtica i immòdica) és 

el conjunt de tecnologies aplicades al control intel·ligent i l’automatització de 
l’habitatge que permet una gestió eficient de l’ús d’energia. També proporciona 

seguretat i comoditat, així com la comunicació entre l’usuari i el sistema. 

 

Un sistema domòtic és capaç de recollir informació provinent de sensors o 

entrades, processar-les i emetre una ordre als actuadors o sortides. A més, són 

sistemes que poden accedir a xarxes de comunicació o d’informació. 

 

La domòtica permet donar resposta als requeriments que plantegen aquests canvis 

socials i les noves tendències de la nostra forma de vida, facilitant el disseny de 

cases i fer-les més humanes, més personals, polifuncionals i flexibles. 

 

El sector de la domòtica ha evolucionat considerablement els últims anys, 

actualment ofereix una oferta més consolidada. Avui dia, la domòtica aporta 

solucions dirigides a tot tipus d'habitatges. A més, s'ofereixen més funcionalitats per 

menys diners, més varietat de producte, que gràcies a l'evolució tecnològica, són 

més fàcils de fer servir i d'instal·lar. En definitiva, l'oferta és millor i de major 

qualitat, i la seva utilització és ara més intuïtiva i més manejable per qualsevol usuari. 

 

 

 

-1.4.1 Què aporta la domòtica? 

 

La domòtica contribueix a millorar la qualitat de vida de l’usuari: 

 

Facilita l'estalvi energètic: gestiona intel·ligentment la il·luminació, la 

climatització, l’aigua calenta, el reg, els electrodomèstics, etc; aprofitant millor els 

recursos naturals, utilitzant les tarifes horàries de cost més baix, i reduint així, la 

factura energètica. A més, mitjançant la monitorització de consums, s'obté la 

informació necessària per modificar els hàbits i augmentar l'estalvi i l'eficiència. 

 
Millora de l'accessibilitat: facilita el maneig dels elements de la llar a les persones 

amb discapacitats de la manera que més s'ajusti a les seves necessitats, a més 

d'oferir serveis de teleassistència per a aquells que ho necessitin.  

 

Aporta seguretat mitjançant la vigilància automàtica de persones, animals i béns, 

així com d'incidències i avaries. Fent ús de controls d'intrusió, tancament automàtic 

de tots els accessos, simulació dinàmica de presència, façanes dinàmiques, càmeres 

de vigilància, alarmes personals, i a través d'alarmes tècniques que permeten 

detectar incendis, fuites de gas, inundacions d'aigua, fallades del subministrament 

elèctric, etc.  
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Fa de l'habitatge una llar més confortable a través de la gestió de dispositius i 

activitats domèstiques. La domòtica permet obrir, tancar, apagar, encendre i 

regular electrodomèstics. A més, regular la climatització, la ventilació, la 

il·luminació natural i artificial, les persianes, els tendals, les portes, les cortines, el 

reg,  el subministrament d'aigua, el gas, l’electricitat... 

 

Garanteix les comunicacions mitjançant el control i supervisió remota de 

l'habitatge a través del seu telèfon, PC, tablet... que permet la recepció d'avisos, 

anomalies i informació del funcionament d'equips i instal·lacions.  

 

 

A més, la domòtica facilita la introducció d'infraestructures i la creació d'escenaris 

que es complementen amb els avenços en la societat de la informació: 

 

Comunicacions: Transmissió de veu i dades, incloent-hi textos, imatges, sons 

(multimèdia) amb xarxes locals (LAN) compartint accés a Internet, recursos i 

intercanvi entre tots els dispositius, accés a nous serveis de telefonia sobre IP, 

televisió digital, televisió per cable, diagnòstic remot, videoconferències, etc.  

 

Manteniment: Amb capacitat d'incorporar el telemanteniment dels equips.  

 

Oci i temps lliure: Descansar i divertir-se amb la ràdio, televisió, “multi-room”, 

cinema a casa, videojocs, tractament i distribució d'imatges fixes (fotos), dinàmiques 

(vídeos) i de so (música) dins i fora de la casa, a través d'Internet, entre d’altres. 

 

Salut: Actuar en l’àmbit de la salut mitjançant assistència sanitària, consultoria 

sobre alimentació i dieta, telecontrol i alarmes de salut, medicina monitoritzada, 

atenció mèdica, etc.  

 

Figura 1.1: Camps de la domòtica 
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Compra: Comprar i vendre a través la telecompra, televenda, telereserva, fer la 

compra des de casa, etc.  

 

Finances: Gestió dels diners i els comptes bancaris mitjançant la telebanca, 

consultoria financera...  

 

Activitat professional: Treballar total o parcialment des de la llar, possibilitat 

viable per certes professions (teletreball), etc.  

 

Ciutadania: Gestions múltiples amb l'Administració de l'Estat, la Comunitat 

Autònoma i el Municipi, vot electrònic… Accés a informació: museus, les 

biblioteques, llibres, diaris, informació meteorològica, etc. 

 

-1.4.2. Avantatges i inconvenients de la domòtica 

Quan parlem de domòtica sembla que tot el que ens pot oferir són avantatges, tot i ser gairebé 

cert, també hi ha àmbits negatius els quals s’han de conèixer i tenir en compte. Per tant, a 

continuació s’adjunta una taula comparativa entre pros i contres.  

  

Avantatges Inconvenients 

 

Estalvi energètic degut a una gestió 

intel·ligent dels sistemes i consums 

 

La inversió inicial és alta. A més a més, si 

qualsevol peça o dispositiu falla el seu 

recanvi o manteniment  

és prou alt també 

 

La potenciació i enriquiment de la pròpia 

xarxa de comunicacions 

 

Com es tracta d’una aplicació innovadora, 

encara podrem observar errors al sistema 

 

 

Una seguretat personal i patrimonial més 

alta 

 

Un error i/o averia que hagi aparegut al 

nucli del sistema ens podria provocar un 

bloqueig de tota la xarxa que ens anul·laria 

les seves funcions 

 

La gestió remota de diverses instal·lacions i 

equips domèstics 

 

Es pot produir un aïllament per part de 

l’usuari, ja que es redueix la ajuda o suport 

que necessita una persona 
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   -1.5 ORÍGENS DE LA DOMÒTICA 

 

L'Origen de la Domòtica es remunta als anys setanta quan van aparèixer els primers 

dispositius destinats a l'automatització d'edificis. A nivell comercial, els primers 

dispositius van ser instal·lats als Estats Units, però es limitaven bàsicament a 

controlar automàticament la regulació de la temperatura d'algunes poques oficines 

que comptaven amb aquest recurs. 

 

Aquestes primeres instal·lacions intel·ligents incorporaven un sistema que a dia 

d’avui es continua utilitzant. Es tracta del sistema X-10, desenvolupat a Escòcia el 

1976 per l'empresa Pic Electronics, el qual consisteix en un protocol de 

comunicació que s’acciona a través d’un control remot. A partir d’aquí és quan la 

domòtica aconsegueix integrar dos sistemes (l'elèctric i l'electrònic) a favor de la 

comunicació integral dels dispositius de la llar.  
 

Protocol X10: l’inici a finals dels ‘70  

 

La història de la domòtica la va iniciar el protocol X10 al 1975, creat per al 

telecontrol i basat en corrents portadores. Aquest sistema de protocol estàndard 

es va estendre molt per Estats Units i Europa 

(sobretot Regne Unit i Espanya). La senzillesa 

i sobretot l'accessibilitat al protocol, va 

derivar en multitud d'aplicacions (programari 

i maquinari), una variada xarxa de distribució, 

fins i tot sota Internet (telebotiga), així com 

la creació de marques amb productes X10 

(DiLArtec) que van passar a instal·lar-se de 

forma massiva en grans promocions 

immobiliàries. En l'actualitat se segueixen 

creant empreses al voltant de X10, aportant novetats com el control de veu, la 

integració multimèdia i milers d'aplicacions dissenyades per usuaris d'aquest 

protocol. D'altra banda, el principal problema d'X10 està en el seu "gènesis", usant 

els corrents portadors per transmetre el senyal, aquesta depèn directament de la 

qualitat amb que arribi a les nostres llars, i per tant, és molt vulnerable a les 
freqüents alteracions de la mateixa. Hi a filtres que esmorteeixen aquest efecte, o 

el minimitzen, però mai aconsegueixen filtrar del tot, la majoria dels usuaris de X10 

 

Com a conseqüència de les anteriors raons 

arribem a un nivell de confort superior. La 

nostra qualitat de vida augmenta 

considerablement 

 

Podem arribar, fins i tot, a veure com es 

produeix un entorpiment de l’usuari, 

depenent del grau d’automatització dut a 

terme 

Taula 2: Avantatges i inconvenients de la domòtica 

Figura 1.2: Logotip del protocol X10 
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Figura 1.3: Logotip de l'unió dels tres protocols 

"conviuen" amb aquests problemes, afegit al fet que només es poden controlar 

sistemes amb regulacions senzilles (ON / OFF ), el descarten per regulacions amb 

funcions lògiques més complexes (com per exemple, la climatització). 

 

Al mateix temps que s'estenia el protocol X10, grans empreses del sector elèctric 

relacionades amb el món de l'autòmat, van pensar en donar més utilitats als 

"autòmats programables" i treure'ls de les tasques de regulació i control en les 

fàbriques per portar-los a controlar els sistemes dels habitatges  

 

Així van néixer EIB, BatiBUS i EHS, que després es fusionarien en: KNX. 

 

- BatiBus (amb forta implementació en països com França o Itàlia) 

- EIB (en països de parla alemanya) 

- EHS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquestes tres Associacions van decidir unir les seves forces a finals dels ‘90, i crear 

un estàndard comú: KNX. Al 2002, mesos després de ser creada la companyia KNX 

Association, amb seu a Brussel·les, va presentar el nou estàndard, que està basat 

en bona part en la tecnologia EIB, i reforçat amb els sistemes de transmissió de 

dades que oferien BatiBus i EHS. Durant un curt període de temps, aquest sistema 

es va anomenar "Konnex", passant a l'actual denominació KNX. 

 

Des de llavors, ha experimentat un constant creixement sense precedents. Si el 

2005 hi havia uns 80 fabricants de productes KNX, el 2007 ja eren 107, i a finals del 

2008 prop de 140, expandint-se a altres països on aquesta tecnologia era poc 

coneguda com: Estats Units, la Xina, Eslovènia o Emirats Àrabs Units, aprofitant que 

és un estàndard mundial (ISO / IEC 14543-3).  

 

Paral·lelament als Estats Units, naixia Lonworks, que va tenir els seus orígens entre 

els productes que fabricava Echelon Corporation. 
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El 1999, el protocol de comunicació (anomenat LonTalk) va ser normalitzat com a 

estàndard de control de xarxes segons la norma: ANSI / CEA-709.1-B. 

Posteriorment altres aplicacions del protocol han estat normalitzades fins 

convertir-se en un estàndard europeu per domòtica el 2005 (EN 14908) i mundial 

(ISO / IEC-14908).  

 

Igual que KNX, ha patit un fort increment en el nombre de fabricants i de productes 

disponibles. 

 

Actualment la majoria de les grans empreses del sector elèctric s'han decantat per 

un o dos protocols, de manera que s'estan posicionant fortament en el sector amb 

múltiples productes i solucions per a: Domòtica (habitatges), immòtica (edificis i 

sector terciari) i urbòtica (control de sistemes, com l'enllumenat públic, en ciutats). 

 

 

           -1.6 DIFERÈNCIA ENTRE DOMÒTICA I IMMÒTICA 

Les diferències entre domòtica i immòtica són senzilles, i es basen principalment en 

una de gran importància. Mentre la domòtica es tracta de la instal·lació de sistemes 

intel·ligents en habitatges comuns o propietats familiars, la immòtica es refereix al 

mateix procediment però en estructures de majors dimensions com hotels, edificis 

laborals o hospitals. Encara que això no significa que els productes oferts en les 

dues branques no puguin ser utilitzats per l'altre. És a dir, el que té presència en 

una gran construcció, també podria adaptar-se a una llar familiar, i viceversa.  

També les distingeix un detall summament subtil. Mentre la primera té com a 

objectiu administrar els sistemes i instal·lacions d'una casa particular, la segona està 

encarregada de realitzar la mateixa acció d'una manera més global amb tot un edifici. 

La immòtica és un sistema complex de gestió integral a gran escala, dissenyat per a 

estructures de grans dimensions, especialment centres comercials, edificis d'oficina, 

centres de convencions, entre d’altres. 

 

Característiques  

 

Les característiques lligades a la tecnologia tant de la immòtica com de la domòtica 

són molt similars, l'únic factor diferenciador és l'escala. L'ús d'una d'elles, no 

impedeix la de l'altra. Una edificació de cases col·lectives pot ser gestionada a partir 

de sistemes amb base a la immòtica i al mateix temps, cada llar pot comptar amb el 

seu particular sistema domòtic.  

Figura 1.4: Logotip del protocol Lonworks 
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Estalvi 

 

La immòtica pot contribuir fins al 40% de l'estalvi energètic en una construcció de 

grans proporcions. Gràcies a ella es poden controlar els sistemes de vigilància, 

ascensors, il·luminació, sistemes de reg, calefacció o climatització en punts de 

control centralitzats. D'aquesta manera, el manteniment de l'estructura i el 

respectiu ús en cadascuna de les seves àrees s'optimitzi fins a un punt proper a la 

perfecció. 

 

               -1.7 LA DOMÒTICA A ESPANYA 

 

Els orígens de la domòtica a Espanya es poden situar al voltant de l'any 1990, on es 

comencen a dur a terme les primeres iniciatives i investigacions principalment per 

l'institut Cerdà. Al principi, el mercat es caracteritzava per un gran desconeixement 

de la domòtica, tant en l'àmbit tecnològic com de possibilitats i aplicacions, de 

manera que l'interès que suscitava aquest avenç tecnològic era molt limitat i la seva 

investigació mínima. Els primers sistemes estaven poc integrats i les àrees de gestió 

que es cobrien eren, de forma limitada, l'aspecte de la confortabilitat i la seguretat. 

També cal destacar que hi havia altres aplicacions més aïllades, com ara la gestió de 

les comunicacions i l'energia.  

 

 

A continuació, una classificació de les característiques d'aquell mercat al que 
s'enfrontaven els sistemes domòtics espanyols:  

 

 

▪ Generalment, els productes estaven fabricats atenent a les normatives 

europees i destinats a mercats estrangers més desenvolupats. 

▪ Hi havia certes dificultats a l'hora de dissenyar i instal·lar dispositius, en no 

tenir prou personal qualificat.  

▪ El cost de les instal·lacions era molt elevat i aquestes resultaven poc 

productives. 

▪ No hi havia entitats públiques o privades especialitzades en instal·lacions 

d'aquest tipus ni interès per obrir un mercat. 

▪ Hi havia desconfiança i reticència per part dels usuaris al trobar-se davant 

d'una cosa que podia posar en risc la seguretat dels edificis o habitatges (o 

fins i tot els mateixos usuaris) a causa d'una excessiva automatització. 

 

Actualment, la situació es diferencia notablement respecte altres països, no hi ha lloc 

a dubtes que en els pròxims deu anys les instal·lacions automatitzades seran un valor 

afegit de les construccions, ja que el mercat actual es caracteritza pels següents 

aspectes: 
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▪ Creació de noves empreses dedicades a la fabricació i instal·lació de 

sistemes automatitzats. 

▪ Avanços en la normalització i homologació de determinats productes, així 

com el rebuig a uns altres que no compleixen la normativa tecnològica 

espanyola i/o europea. 

▪ Desenvolupament de nous sistemes per part de les empreses del sector 

electrònic. 

▪ Creació d'organismes de recerca i desenvolupament (I+D+I).  

▪ L'aposta pel progrés i la innovació mitjançant sistemes domòtics i el 

finançament per part de les institucions públiques juntament amb la 

Comunitat Econòmica Europea de projectes I+D+I. 

 

El progrés de la domòtica espanyola no hauria pogut dur-se a terme sense els 

organismes i institucions dedicades al seu òptim desenvolupament que, assumint un 

risc econòmic considerable, han apostat per aquesta nova tecnologia.  

Les principals entitats compromeses en aquest aspecte són les següents: 

 

- CEDOM (Comitè Espanyol per a la Gestió Tècnica d'Edificis i Habitatges). 

- AFME (Associació de Fabricants de Materials Elèctrics). 

- EIBA (Associació del Bus d'Instal·lacions Europees). 

- Ministeri de Foment. 

- IDEA (Institut per a la Diversificació i Estalvi d'Energia). 

- El Mundo de la Domòtica (revista de sistemes de control i gestió tècnica 

d’edificis). 

 

El mercat espanyol compta amb més de 25 sistemes (cases equipades amb components 

automatitzats) domòtics i un gran nombre de productes amb prestacions cada vegada 

més atractives i assequibles per als usuaris no familiaritzats amb el sector. D'altra 

banda, aquests sistemes s'estan implantant en el 60% de llars de nova construcció i en 

el 40% de llars ja existents, la qual cosa implica una gradual normalització (encara estant 

en estat embrionari) dels dispositius automatitzats a les nostres cases. 

 

           -1.7.1. Què és el CEDOM? 

El CEDOM, conegut antigament com l'Associació Espanyola de Domòtica i Immòtica, 

va néixer el 1992 per iniciativa d'un grup d'empreses fabricadores de material elèctric 

que van apostar pel sector de la domòtica, tractant d'impulsar el mercat i facilitar la 

venda dels productes de les empreses membre.  
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Inicialment va ser creat com a Comitè Espanyol de la Domòtica. L'any 2001, es va 

decidir obrir l'entitat a la resta de col·lectius presents en el mercat de la 

domòtica/immòtica, no només per a 

fabricants, i es va veure la necessitat de 

canviar la denominació de Comitè a la 

d'Associació, encara que es va mantenir el 

nom de CEDOM pel fet de que ja era un 

nom reconegut en el sector elèctric. 

 

Des de llavors, CEDOM ha anat adaptant-se als canvis i dificultats que ha sofert el 

sector de la domòtica/immòtica. Així, en l'actualitat, CEDOM és l'única associació a 

nivell nacional que reuneix a tots els agents del sector de la domòtica/immòtica a 

Espanya: fabricants de sistemes domòtics, equips auxiliars, distribuïdors, integradors, 

instal·ladors, centres tecnològics i de formació, universitats i mitjans de comunicació. 
 

El principal objectiu del CEDOM és augmentar la implantació de la domòtica i la 

immòtica a Espanya a través de la promoció de la tecnologia sense diferenciació de 

sistemes ni protocols de comunicació. 

 

      -1.8 ACTUALMENT QUANT COSTA DOMOTITZAR UNA CASA?   

En poques paraules, fer ús de les solucions domòtiques per a la llar implica entrar en 

una nova dimensió de seguretat, confort i nivell de vida. A diferència del que molts 

opinen, convertir una casa en un espai intel·ligent no suposa el desemborsament 

astronòmic que se li pressuposa. 

"Convertir una casa a domòtica costa entre 1.000 i 50.000 euros i s'amortitza en 4 

anys". Ja només amb aquesta frase es podria resoldre el dubte plantejat al títol de 

l’apartat. Però com a qualsevol mercat globalitzat podem trobar preus de tot tipus.  I 

és que un sistema domòtic a la llar suposa gaudir d'avantatges variades com, per 

exemple, estalviar un 25% d'energia, que pot ser fins i tot del 50% "si se sumen sistemes 

d'energia geotèrmica i solar a l'habitatge". 

El preu dependrà de quants àmbits vols incloure a la instal·lació (seguretat, gestió 

energètica, accessibilitat…), del nombre de dispositius que vulguis afegir (sensors, 

càmeres, plaques solars…) i per últim i més significant quan parlem del preu, quina 

companyia fa la instal·lació. Moltes d’elles cobren preus molt alts degut al poc ventall 

d’opcions que té el client. 

 

           -1.9. QUAN UN EDIFICI ES CONSIDERA DOMÒTIC? 

Per saber quan podem considerar un edifici domòtic, hem de consultar la taula de 

nivells del CEDOM, a partir d’aquesta podem saber si el nostre edifici/habitatge 

compleix els mínims requisits per considerar-lo domòtic o, en el cas de que ja ho sigui, 

saber quin nivell d’automatització té. 

Figura 1.5: Logotip del CEDOM 
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La taula que ofereix el CEDOM per instal·lacions domòtiques, està basada en 

l’experiència i coneixements d’experts en automatització d’habitatges i edificis. Un 

sistema es considera domòtic si arriba al nivell 1 de la taula de nivells del CEDOM. 

 

-1.9.1. Nivells de domotització 

Com s’ha dit anteriorment, per saber els nivells de domotització d’una instal·lació, s’ha 

d’utilitzar la taula que ens proporciona el CEDOM.  

La taula es divideix en dos blocs, la primera columna mostra les diferents solucions 

que pertanyen a cadascuna de les diferents aplicacions domòtiques. Les diferents 

aplicacions es reconeixen perquè cadascuna d'elles té un color diferent (taronja: 

alarmes tècniques; blau: control de persianes...). Cada solució té una importància 

relativa diferent que es calcula de manera automàtica en la segona columna de 

valoració, seguint les puntuacions establertes per a cada solució en l'especificació EA 

0026. 

En la columna de valoració han de reflectir-se totes les característiques de la 

instal·lació que es desitja avaluar. Una vegada emplenada, es procedirà a sumar els 

punts obtinguts, i en funció del resultat i el número d’aplicacions domòtiques cobertes, 

s’obtindrà un dels següents nivells de domotizació. 

 

Classificació de les instal·lacions mitjançant nivells de domotizació: 

S'entén per nivell de domotizació o nivell domòtic, el nivell assignat a una instal·lació 

domòtica com a resultat de la ponderació dels dispositius existents i les aplicacions 

domòtiques cobertes. S'han definit tres nivells basant-se en el principi d'aconseguir un 

nivell considerat mínim (Nivell 1), un superior considerat intermedi (Nivell 2) i 

finalment, el considerat com a excel·lent (Nivell 3). 

Nivell 1: Són instal·lacions amb un nivell mínim de dispositius i/o aplicacions 

domòtiques. La suma dels pesos ponderats dels dispositius inclosos en la instal·lació 

domòtica ha de ser com a mínim de 13, sempre que al seu torn cobreixi almenys 3 

aplicacions domòtiques. És a dir, aquests 13 punts han d'aconseguir-se amb dispositius 

repartits entre, almenys, 3 aplicacions diferents que es distingeixen per tenir diferent 

color en la taula. No aconseguiria el nivell mínim de  domotizació  una instal·lació que 

aconsegueix una puntuació de 13 però que només té instal·lats dispositius de 

climatització i de control de persianes; necessitaria tenir dispositius instal·lats en una 

tercera aplicació com pot ser l’intèrfon amb càmera.  

 

Nivell 2: Són instal·lacions amb un nivell mitjà de dispositius i/o aplicacions 

domòtiques. En aquest cas, la suma de punts ha de ser de 30 com a mínim, sempre 

que es cobreixin almenys 3 aplicacions.  

Nivell 3: Són instal·lacions amb un nivell alt de dispositius i/o aplicacions domòtiques. 

En aquest cas, la suma de punts ha de ser de 45 com a mínim, sempre que es 

reparteixin en almenys 6 aplicacions. 
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Taula de Nivells de domotització: 

 

Figura 1.6: Taula de nivells domòtics 
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                                               Figura 1.7: Taula de nivells domòtics 
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- 2. ÀMBITS DE LA DOMÒTICA 

La domòtica la podem dividir en els següents 5 àmbits i/o seccions: 

- Estalvi energètic. 

- Confort. 

- Seguretat. 

- Comunicacions. 

- Accessibilitat. 

 

- 2.1. Gestió energètica: 

 

Alguna de les maneres en que podem influir en aquest àmbit seria la programació de 

la climatització, el racionament de càrregues elèctriques d’ús no prioritari o la 

derivació del funcionament. 

 

▪ Climatització i calderes: programació i zonificació, podent utilitzar un 

termòstat. Es pot encendre o apagar la caldera usant un control d'endoll, 

mitjançant telefonia mòbil, fixa, Wi-Fi o Ethernet.  

 

▪ Control de tendals i persianes elèctriques, realitzant algunes funcions 

repetitives automàticament o bé per l'usuari manualment mitjançant un 

comandament a distància: 

 

- Protegir automàticament el tendal del vent, amb un mateix sensor de vent que 

actuï sobre tots els tendals. 

 

- Protecció automàtica del sol, mitjançant un mateix sensor de sol que actuï 

sobre tots els tendals i persianes.  

 

- Amb un comandament a distància o control central es pot accionar un 

producte o agrupació de productes i activar o desactivar el funcionament del 

sensor.  

 

▪ Gestió elèctrica: Racionalització de càrregues elèctriques i desconnexió d'equips 

d'ús no prioritari en funció del consum elèctric en un moment donat.  

 

- Gestió de tarifes, derivant el funcionament d'alguns aparells a hores de tarifa 

reduïda.  

 

- Comptadors electrònics que informen el consum elèctric d’alguns aparells 

electrònics a hores de tarifa reduïda segons la tarifa contractada. 
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-2.2. Confort:  

Fent referència al confort, hi ha varies tècniques i/o aplicacions on la domòtica pot 

prendre importància. Per exemple, el tancament general de la il·luminació del recinte, 

automatització de l’encesa i tancament de cada punt de llum, automatització dels 

equips, sistemes i instal·lacions. La regulació de la intensitat lumínica, integració del 

videoporter a la TV que és una manera de portar un control de les avaries i l’estat de 

cada punt de llum o aspecte que es vulgui controlar. 

 

▪ Control de dispositius.  

▪ Persianes i cortines automatitzades. 

▪ Piscina climatitzada. 

▪ Sistema d’il· luminació automàtic. 

▪ Control de volum de dispositius. 

 

 

-2.3. Seguretat:  

Deixant a banda els equips i aparells que serveixen per la detecció d’un possible intrús 

(molt normalitzat a la societat d’avui dia), també es pot detectar les fuites de gas, 

d’aigua, incendis, etc. També s’hauria de tenir en compte el servei de teleassistència i 

alerta mèdica.  

 

▪ Detectors volumètrics i perimetrals. 

▪ Sistemes de detecció de forçament d'accessos. 

▪ Simulació de vida dins de l'edifici. 

▪ Alerta mèdica i assistència. 

▪ Càmeres IP. 

▪ Sistemes detecció/actuació davant d’ incendis. 

▪ Fuites de gas. 

▪ Fuites d’ aigua. 

 

-2.4. Comunicacions: 

S’haurà d’implementar un control remot, és a dir, un dispositiu i/o central des d’on es 

pugui visualitzar l’estat dels punts a controlar i, a més, haurà de ser possible el canvi 

de l’estat d’aquests punts. També, incloure la transmissió d’alarmes i les 

intercomunicacions. 

Les aplicacions de comunicacions contemplen l'intercanvi d'informació, tant entre 

persones com entre aquestes i els equips domèstics, ja sigui dins del propi habitatge 

com des d'aquesta cap a l'exterior. Es poden destacar nombrosos exemples: telefonia 

mitjançant l'ús de centraletes domèstiques, manteniment dels equips i instal·lacions 

domèstics des d'un lloc remot, etc.  
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Hi ha dues aplicacions molt utilitzades, incloses en la majoria dels sistemes domòtics 

que poden trobar-se en el mercat espanyol: 

▪ Control remot. 

▪ Transmissió d’alarmes a l’exterior. 

 

 

-2.5. Accessibilitat: 

Si hem d’aplicar la domòtica a un habitatge de luxe no podem deixar-nos l’accessibilitat. 

Un concepte que pot ser interpretat de moltes maneres. Una d’elles seria portar un 

control de les persones que estan dins la casa, conèixer les hores a la que entren i 

surten, etc. També es tindrà en compte a l’hora d’accedir a l’habitatge, facilitats per les 

persones minusvàlides o amb discapacitat motora.  

En aquest apartat parlarem de les diferents opcions que tenim per a l’accés a l’habitatge 

des de les diferents portes exteriors. Hi trobem: 

▪ Targetes de proximitat. 

▪ Lectors d’emprenta digital. 

▪ Pany electrònic. 

▪ Accesibilitat per discapcitats. 

▪ Porta corredera amb sensor. 

  



 

Estudi de la domotització d'un habitatge unifamiliar de luxe 

 
 
 

20 
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           -3. COMPONENTS BÀSICS D’UN SISTEMA DOMÒTIC 

Una instal·lació domòtica necessita rebre senyals de l’exterior, de magnituds físiques 

(temperatura, pressió, presencia de persones…). 

De forma genèrica podem dir que una instal·lació domòtica està formada pels 

següents: 

▪ Sensors: El sensor és el dispositiu que monitoritza l'entorn captant informació 

que transmet al sistema (sensors d'aigua, gas, fum, temperatura, vent, humitat, 

pluja, il·luminació, etc.). 

 

 

▪ Controladors: Els controladors són els dispositius que gestionen la 

informació que reben del sistema i "decideixen" què fer segons la programació 

que tinguin. Hi pot haver un controlador sol, o diversos distribuïts pel sistema. 

 

 

▪ Actuadors: L'actuador és un dispositiu capaç de rebre una ordre i executar-

la, canviant així les característiques de l'entorn domòtic (encès/apagat, 

pujada/baixada, obertura/tancament, etc.). 

 

 

▪ Bus: És el mitjà de comunicació que transporta la informació entre els diferents 

dispositius, ja sigui per una xarxa pròpia, o per xarxes d'altres sistemes (xarxa 

elèctrica, xarxa telefònica, xarxa de dades). També pot ser sense fils. 

 

 

▪ Interfície: La interfície són els dispositius (pantalles, mòbil, Internet, 

interruptors) en què es mostra la informació del sistema pels usuaris i on ells 

mateixos poden interactuar amb el sistema. 

 

Mitjans de Transmissió / Bus: 

Els mitjans de transmissió de la informació, entre els diferents dispositius dels sistemes 

de domòtica, poden ser de diversos tipus. Els principals mitjans de transmissió són: 

 

▪ Cablejat compartit: S'utilitzen cables compartits amb xarxes existents per la 

transmissió de la informació, per exemple la xarxa elèctrica, la xarxa telefònica 

o la xarxa de dades (Internet). 
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Figura 2: Components d'un sistema domòtic 

INTERFÍCIE 

ACTUADORS CONTROLADORS SENSORS 

BUS BUS 

▪ Cablejat propi: La transmissió per un cablejat propi és el mitjà més comú pels 

sistemes de domòtica, principalment són del tipus: parell trenat, coaxial o fibra 

òptica. 

 

 

▪ Sense fil: Molts sistemes de domòtica utilitzen solucions de transmissió sense 

fils entre els diferents dispositius, principalment tecnologies de radiofreqüència 

o infraroig. 
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- 4. ARQUITECTURA D’UN SISTEMA DOMÒTIC 

L'arquitectura dels sistemes domòtics s'enfoca en les estructures de la seva xarxa, és 

a dir, en la forma en què els diferents elements es van ubicant. Hi ha diversos tipus, 

però són les anomenades centralitzades i distribuïdes les que són més utilitzades en 
l'actualitat. Encara que, hi ha d’altres com la descentralitzada i la mixta que tenen certa 

presència a les llars.  

 

Arquitectura centralitzada 

És aquella on tots els elements a controlar, siguin llums, vàlvules o reguladors, van 

connectats a través de cables al sistema central ubicat en un ordinador. Aquest sistema 

de control domòtic és el cervell i cor de la llar, si alguna cosa hi falla, es veurà reflectit 

en les funcions de la casa. El seu mètode d'instal·lació no és compatible al tradicional 

elèctric, de manera que durant l'etapa de construcció s'ha de triar aquest tipus de 

cablejat. Hi ha un eix central que analitza i processa tota la informació abans d'enviar 

ordres als artefactes. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Arquitectura centralitzada 
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Figura 3.1: Arquitectura descentralitzada 

Arquitectura Descentralitzada: 

En aquesta arquitectura no tenim un únic node central, sinó diversos als quals es 

connecten grups de sensors i actuadors mentre que per connectar els diferents nodes 

centrals s'usa un bus. Presenta l'avantatge que és menys sensible a una fallada en un 

dels controladors principals, ja que no tindria per què afectar tot el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arquitectura distribuïda 

L'element de control se situa més proper a l'artefacte que es desitja controlar. Hi ha 

processos que són la base de l'arquitectura distribuïda de la domòtica si es relacionen 

amb la capacitat de processament, però no passa el mateix en la ubicació física dels 

diversos artefactes controlats i viceversa. Sistemes arquitectònics de distribució per 

ubicar els productes físics, però no als punts de control afermats en els processadors 

centralitzats. En aquest tipus de sistemes és important tenir en compte que els que 

utilitzen cables com a mitjà per transmetre informació ho fan a través d'una topologia 

de la xarxa de comunicacions.  

 

 

Figura 3.2: Arquitectura distribuïda 
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Arquitectura mixta o híbrida 

En aquesta es combinen les arquitectures centralitzada, distribuïda i descentralitzada. 

D'aquesta manera, es poden utilitzar tant un controlador central com diversos 

controladors descentralitzats. Fins i tot, els aparells d'interfície, sensors i actuadors 
funcionen com a processadors d'informació. D'acord a la seva configuració, pot enviar 

la informació a diversos artefactes a la xarxa, sense que hagi de travessar un altre 

controlador. Totes aquestes explicacions poden resultar una mica confuses si tot just 

inicies en el món de la domòtica i totes les oportunitats que ofereix, però no resulta 

difícil familiaritzar-se amb aquesta a mesura que es va utilitzant.  

 

- 4.1. TOPOLOGIES DE SISTEMES DOMÒTICS  

El terme topologia es refereix a la forma en què una xarxa està dissenyada, ja sigui 

físicament (segons algunes característiques del seu maquinari), o bé lògicament 

(basant-se en el seu programari). 

La topologia d'una xarxa és la representació de la relació entre els dispositius 

(habitualment denominats nodes), i tots els enllaços que els uneixen entre si. 

Topologia d’estrella: 

Cada dispositiu té només un enllaç "punt a multipunt" connectat amb el controlador 

central, habitualment anomenat concentrador. Els dispositius no estan directament 

enllaçats entre si. Connexió utilitzada típicament pels sistemes centralitzats on hi ha 

un únic controlador sobre el que passa tota la informació. 

Figura 4: Topologia d’estrella 

Figura 3.3: Arquitectura mixta 

https://domoticautem.wordpress.com/?attachment_id=184#main
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Topologia d’anell: 

Cada dispositiu té una línia de connexió "punt a punt" només amb els dos dispositius 

que té al costat. El senyal passa al llarg de l'anell en una direcció, o de dispositiu a 

dispositiu, fins que arriba a la seva destinació. 

 

 

Topologia en bus: 

Un cable llarg actua com una xarxa troncal que connecta tots els dispositius a la xarxa, 

aquesta topologia és multipunt. Els nodes es connecten al bus mitjançant cables de 

connexió i derivadors. Un cable de connexió connecta al dispositiu amb el cable 

principal. Una derivador és un connector que connecta al cable principal amb el cable 

de connexió. 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1: Topologia d'anell 

Figura 4.2: Topologia en bus 

https://domoticautem.wordpress.com/?attachment_id=185#main
https://domoticautem.wordpress.com/?attachment_id=186#main
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Topologia en malla: 

Cada dispositiu té un enllaç "punt a punt" i dedicat (el terme dedicat significa que 

l'enllaç condueix el trànsit únicament entre els dos dispositius que connecta.) amb 

qualsevol altre dispositiu. Connexió utilitzada típicament pels sistemes distribuïts on 

tots els dispositius estan intercomunicats entre si. 

  

 

 

 

Topologia en arbre: 

És una variant de la topologia estrella, els nodes de l'arbre estan connectats a un 

concentrador central que controla el trànsit de la xarxa. No obstant, no tots els 

dispositius es connecten directament al concentrador central. La majoria dels 

dispositius es connecten a un concentrador secundari que, al seu torn, es connecta al 

concentrador central. El controlador central de l'arbre és un concentrador actiu, és a 

dir, conté un repetidor que regenera els patrons de bits rebuts abans de 

retransmetre'ls. 

 

 

 

 

 

Figura 4.3: Topologia en malla 

Figura 4.4:Topologia en arbre 

https://domoticautem.wordpress.com/?attachment_id=188#main
https://domoticautem.wordpress.com/?attachment_id=189#main
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Topologia mixta: 

 

És la combinació d'una o més tipologies a la xarxa. 

 

  

- 4.2. MÈTODES DE TRANSMISSIÓ EN SISTEMES DOMÒTICS 

Com en qualsevol xarxa de comunicacions, en el nivell més baix de la torre OSI es 

troba en el nivell físic que és el que anomenem mitjà de transmissió; la connexió física 

entre transmissor i receptor. 

 

El mitjà de transmissió de la informació, interconnexió i control, entre els diferents 

dispositius dels sistemes de domòtica pot ser de diversos tipus. Depenen de com sigui 

la connexió entre els dispositius, distingim entre mitjans guiats (mitjançant un cable 

físic de coure o de fibra òptica), o de forma inalàmbrica, és a dir, que la senyal no 

segueix cap camí, sinó que es propaga per l’aire. 

 

 Els principals mitjans de transmissió guiats més utilitzats són:  

▪ PLC (Power Line Communication). 

▪ Parell trenat. 

▪ Cable coaxial. 

▪ Fibra òptica. 

 

Entre els mitjans no guiats, els principals són: 

▪ Ràdiofreqüència 

▪ Infrarrojos. 

Figura 4.5: Topologia mixta 

https://domoticautem.wordpress.com/?attachment_id=190#main
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A continuació s’expliquen algunes característiques de diferents mitjans de 

transmissió: 

 

-Power Line Communication, PLC: 

Es tracta d'una tecnologia que fa ús de la xarxa elèctrica per a transmissió de senyals 

de dades. Un dels principals avantatges és que es pot connectar a la xarxa a través de 

qualsevol endoll de l'habitatge. 

La tecnologia PLC transforma la xarxa elèctrica en una línia de dades digital d'alta 

velocitat. Una característica a destacar és el seu baix cost, gràcies a l'aprofitament de 

la instal·lació elèctrica existent, i la seva facilitat d'instal·lació, ja que els seus dispositius 

poden connectar-se directament a la presa de corrent elèctric molt fàcilment. No 

obstant, presenta grans deficiències de seguretat, així com importants problemes 

d'interferències a causa de l'ús de la pròpia xarxa elèctrica. 

En resum, es pot dir que si els requisits de seguretat i velocitat de transmissió exigits 

en la instal·lació no són molt alts, utilitzar PLC pot ser una bona opció.  

 

 

-Parell trenat: 

Consisteix en un cable format per dos fils conductors elèctrics entrellaçats i aïllats per 

tal d'evitar tant les interferències externes com la interferència amb altres cables 

adjacents. L'entrellaçat dels fils és necessari per reduir les interferències produïdes per 

ells mateixos en evitar la formació d'una antena simple formada per dos filferros 

paral·lels. Normalment, un cable de parell trenat està format per diversos d'aquests 

parells trenats, identificats per colors i recoberts amb un aïllant.  

Aquest mitjà de transmissió guiat és dels més antics i encara avui dia és el més comú, 

ja que a més és un estàndard en xarxes LAN utilitzant-se en les xarxes d'accés. La seva 

gran expansió es deu al seu baix cost juntament amb la seva flexibilitat i poca exigència 

tècnica que fan que el seu maneig sigui molt més senzill que el del cable coaxial. 

 

-Cable coaxial: 

Creat allà pels anys 30, es tracta d'un mitjà de transmissió format per dos conductors 

concèntrics, el nucli central que transporta la informació i la malla exterior que serveix 

de connexió a terra. Entre tots dos hi ha un dielèctric, el qual actua d'aïllant i al seu 

torn, tot el cable, es troba recobert d'una altra coberta aïllant. 

Es tracta d'un mitjà més immune a interferències que el parell trenat però també més 

difícil de manejar, per la seva rigidesa, i amb una velocitat màxima de transmissió 

suportada menor el que ha portat al seu desplaçament per fibra òptica, davant la 
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necessitat de gestionar majors freqüències en l'actualitat, gràcies al major ample de 

banda d'aquesta última. 

 

-Fibra òptica: 

La fibra òptica no és més que una guia d'ones dielèctrica la qual opera a freqüències 

òptiques. 

La fibra consta de dues parts, un nucli, normalment d'òxid de silici, i una escorça 

exterior. Mentre que el nucli té un índex de refracció* alt, l'escorça té un inferior amb 

el que a d'incidir la llum sobre l'escorça la majoria es reflecteix quedant així confinada 

al seu interior donant lloc a la transmissió guiada gràcies al principi de reflexió total 

interna. La quantitat de llum que es reflecteix depèn tant de la diferència entre els dos 

índexs de refracció com l'angle d'incidència de la llum, que ha de ser superior a l'angle 

límit perquè es produeixi la propagació. 

Es tracta, per tant, del mitjà de transmissió cablejat més avançat causa de la seva 

immunitat enfront de interferències electromagnètiques. La fibra òptica permet enviar 

una gran quantitat de dades a llargues distàncies i a velocitats superiors a la resta de 

mitjans guiats, gràcies al seu escassa pèrdua de senyal i al seu gran ample de banda, i 

això unit al seu reduït pes i grandària. A més, comparant la fibra amb el convencional 

cable de coure, la fibra òptica té menor necessitat de regenerar el senyal i per tant es 

fan servir trams més llargs sense repetidors, el que augmenta també els avantatges 

econòmics i de manteniment. 

 

Tot i que en domòtica són més utilitzats els mitjans de transmissió guiats, també hi ha 

sistemes domòtics els quals utilitzen mitjans de transmissió sense fils com els enllaços 

de radiofreqüència o la comunicació per infrarojos. Aprofundint una mica més en cada 

un d'ells: 

 

-Radiofrequència: 

En els últims anys, amb l'aparició dels telèfons sense fil i els comandaments a distància, 

s'estan desenvolupant nous sistemes domòtics basats en l'ús de la radiofreqüència com 

a mitjà de transmissió. 

L'ús d'aquest mitjà de transmissió presenta grans avantatges com el control a distància 

del sistema domòtic tot i que, com a contrapartida, és molt sensible a pertorbacions 

electromagnètiques. Tot hi així, aquestes tecnologies presenten un esperançador futur 

gràcies a la gran demanda creixent en el sector.  

Podem distingir entre tres sistemes de radiofreqüència principals utilitzats en xarxes 

d'àrea personal o residencials: Bluetooth, WiFi i ZigBee. 
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-Bluetooth: 

És una especificació industrial, per a xarxes sense fils d'àrea personal (WPAN), la qual 

ofereix la possibilitat de transmetre veu i dades entre dispositius connectats per 

radiofreqüència en la banda de 2.4GHz. Es tracta d'un enllaç ràdio de curt abast i el 

seu radi d'operació és de fins a 10 metres. 

Les WPAN es presenten com una mena de xarxa de baix cost per connectar equips 

informàtics i de comunicació mòbil entre si com poden ser impressores o displays 

entre d'altres. 

En el món de la Domòtica, el Bluetooth es pot utilitzar per a l'accés sense fil a la 

centraleta d'alarmes des del mòbil per exemple. També podrem visualitzar les càmeres 

de seguretat de la instal·lació que posseeixin interfície Bluetooth, no tenint així 

d'instal·lar nou cablejat per l'edifici. 

De tota manera, per a dispositius amb poca necessitat de transmissió i poca capacitat 

de processament i gestió de memòria, hi ha solucions alternatives a Bluetooth que 

usaran xips més simples i econòmics. 

 En resum, Bluetooth és una opció interessant per a intercanvi de dades de cert volum 

i freqüència.  

A continuació s’adjunta la taula d’avantatges i inconvenients del Bluetooth: 
 

 

  
Taula 3: Avantatges i inconvenients de la xarxa Bluetooth 

Avantatges Inconvenients 

 

Facilitat per crear una xarxa de 

Bluetooth. 

 

És una xarxa poc segura, pel que fa a la 

seguretat. 

 

Consum molt baix per als dispositius 

connectats a la xarxa. 

 

L’abast de la xarxa és reduït, ja que 

disposa d’una distància màxima de 30 

metres. 

 

Molt fàcil el seu ús, tant per adults com 

per nens 

 

Versions 1.2 i 2.0, tenen molt baixa 

velocitat de transmissió(1MB/s i 3MB/s) 

 

Les velocitats de les dues ultimes 

versions són altes(24MB/s). 

 

 

És un protocol fet servir en tot el món, 

per tant, facilitat a l’hora de trobar 

dispositius que tinguin Bluetooth. 
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-ZigBee: 

És un sistema de comunicació sense fils centrat en la comunicació entre dispositius 

amb una baixa tassa de dades amb la finalitat de aconseguir el menys consum energètic 

possible. 

Unes de les principals característiques és la seva senzillesa i el seu baix cost. Ja que 

amb comparació amb el dispositiu bluetooth només requereix un 10% del hardware 

total necessari per produir un dispositiu amb connexió bluetooth. 

Aquest tipus de transmissió pot tenir varies topologies: Estrella, malla i arbre. 

D’aquestes tres la més utilitzada és la de malla, significa que el node ZigBee pot estar 

connectat a un altre node de la mateixa xarxa.  

 

Per poder implementar-se una xarxa ZigBee és necessiten 3 nodes: 

 

- El primer i més important ja que ha d'existir obligatòriament en una xarxa. El 

node coordinador ZigBee, és el node més complet i s'encarrega de controlar 

tota la xarxa i els camins per a la seva comunicació.   
 

- Per sota tenim el node del router ZigBee, interconnecta els nodes per poder 

executar codi de l'usuari, és a dir, ofereix un nivell d'aplicació dins de la torre 

de protocols.  

 

- Finalment, el node del dispositiu final ZigBee només rep informació i es 

comunica únicament amb el node pare. L'avantatge d'aquest dispositiu és que 

pot romandre dormit i 'despertar' en certs moments per allargar la durada de 

bateria. 

  

Figura 4.6: Transmissió ZIgBee en topologia d’estrella 
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A continuació s’adjunta la taula d’avantatges i inconvenients del ZigBee: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Wifi:  

És una tecnologia que ofereix la possibilitat d'interconnectar sense fils diversos 

dispositius electrònics. Aquests dispositius solen ser telèfons intel·ligents, ordinadors 

personals, tablets, televisors o equips de música que poden connectar-se de manera 

directa entre si o mitjançant un punt d'accés a la xarxa sense fils.  

En el camp de la domòtica és ideal ja que permet la connexió entre una quantitat      

il·limitada d'artefactes amb aquestes característiques a una distància del punt central 

que varia depenent del tipus de router o artefacte adquirit. Potser una de les 

desavantatges del producte és que si hi ha una saturació del servei a causa del excés 

d'objectes connectats, això es veurà reflectit en la velocitat de les xarxes. 

 

 

 

 

Avantatges Inconvenients 

 

Pot tenir fins a 65000 nodes en 

una mateixa xarxa. 

 

La tassa de transferència és molt 

baixa (es pot enviar poca 

informació). 

 

Cost molt baix i instal·lació 

senzilla. 

 

No és compatible amb altres 

mètodes de transmissió. 

 

Cicle de treball baix, bateria de 

llarga durada. 

 

 

Té un rang de 10 a 75 metres 

 

 
És un mètode de transmissió 

segur 

 

Taula 4: Avantatges i inconvenients de la xarxa ZigBee 
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A continuació s’adjunta la taula d’avantatges i inconvenients del Wifi: 

 

 

Taula 5: Avantatges i inconvenients del wifi 

 

-Infrarojos: 

Un exemple de transmissió amb infrarojos és: Una Infra-xarxa on es defineix la 

transmissió i recepció mitjançant raigs en l'espectre infraroig. Aquesta transmissió 

s'utilitza comunament en comandaments a distància. Actualment està cada vegada més 

en desús per l'abaratiment de les tecnologies de radiofreqüència tot i tenir l'avantatge 

de ser immune a interferències electromagnètiques ja que es tracta d'un mitjà òptic. 

  

Avantatges Inconvenients 

 

Les contrasenyes d’accés poden ser 

canviades a l’instant. 

 

Xarxa poc segura i de fàcil accés per els 

intrusos informàtics.  

 

La xarxa poden fer-la servir varis 

dispositius a la vegada. 

 

Velocitat de transmissió pot ser afectada 

per ones electromagnètiques 

d’electrodomèstics, dispositius mòbils... 

 

Baix cost d’instal·lació. No es requereix 

un gran pressupost per la instal·lació de 

la infraestructura. 

 

Baixa qualitat de comunicació si hi ha 

varis usuaris o dispositius connectats. 

 

Es pot canviar fàcilment la topologia de la 

xarxa. 

 

 

Ús de fibra òptica en la xarxa. 
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-5. PROTOCOLS DOMÒTICS 

Una de les característiques principals d'una instal·lació domòtica és el protocol de 

comunicació utilitzat per la mateixa. Aquest protocol definirà el format dels missatges 

intercanviats pels elements del sistema per comunicar-se entre ells. Aquesta necessitat 
de que els dispositius s’hagin d’entendre entre ells, és un dels problemes de la 

domòtica actual, ja que existeixen una gran quantitat de protocols i tecnologies que 

no són compatibles entre si i que per tant, fan que no es puguin interconnectar 

dispositius de diferents fabricants. 

Al principi, els sistemes domòtics, incloïen per norma general, les tres primeres capes, 

física, enllaç i xarxa, del model OSI juntament amb una capa d'aplicació pròpia. A més 

estaven caracteritzats per poder integrar-se en altres petits dispositius amb el mínim 

cost.  

Posteriorment, gràcies al desenvolupament tecnològic i a poder disposar de majors 

amples de banda, per al sistema i els seus dispositius, juntament amb processadors de 
millors prestacions i més baix preu, s'ha anat canviant aquest panorama ja que les 

aplicacions actuals exigeixen que els equips terminals també puguin processar dades. 

Dins de la gran quantitat de protocols domòtics existents en l'actualitat, podem fer 

una distinció entre sistemes oberts, o estandarditzats, i sistemes propietaris, o tancats, 

sent el segon grup molt més nombrós que el primer, encara que de menor importància 

per a aquest projecte. 

 

-5.1. SISTEMES PROPIETARIS O TANCATS 

 

Els sistemes propietaris són una solució molt completa que s’ofereix per a la 

implementació domòtica en promocions immobiliàries i entorns residencials. Són 

sistemes centralitzats i cablejats, la qual cosa aporta fiabilitat i robustesa als dispositius 

de control per a varies funcions de la llar. 

Es tracta de protocols específics d'una determinada marca en particular, els quals 

només poden ser usats per la marca propietària i a més només el propi fabricant podrà 

llançar evolucions del protocol i productes compatibles amb el mateix. Aquests 

protocols poden no ser més, en alguns casos, que variants dels protocols oberts 

estandarditzats. 

Aquesta exclusivitat per part del fabricant protegeix els seus drets però fa que els 

protocols estàndard mengin terreny en el mercat ràpidament als protocols propietaris. 

Ja que estan sempre en constant evolució. 

Un altre gran problema d'aquests sistemes és la vida útil del sistema domòtic en si, ja 

que aquesta depèn de la vida de la pròpia empresa i si aquesta desapareix, també ho 

fa el sistema deixant les instal·lacions sense recanvis ni suport tècnic. 
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Dintre dels protocols tancats hi trobem les marques més importants com: 

 

-5.1.1. Protocol X2D 

El protocol X2D és un protocol de comunicacions propietari creat per Delta Dore 

que va sorgir amb la finalitat de dur a terme la gestió tècnica d'una instal·lació de 

qualsevol tipus com: la calefacció, il·luminació o reg, fent ús de les línies de corrent 

elèctriques com a mitjà físic de comunicació. 

A dia d’avui és el protocol propietari amb més presència al panorama domòtic. Només 

funciona amb aparells de la seva marca, o algunes altres marques que han aconseguit 

prèviament la seva llicència. Tot i ser un protocol propietari, amb els seus pros i 

contres associats, els experts coincideixen a assenyalar el X2D com un sistema 

"extremadament senzill" d'instal·lar i d'utilitzar. 

 

-5.1.2. Protocol BUSing 

Es tracta d'un protocol propietari desenvolupat per l'empresa espanyola Ingenium, i és 

reconegut com el primer sistema de control distribuït dissenyat exclusivament per a 

domòtica i inmòtica. BUSsing va sorgir com un intent de crear un protocol domòtic 

econòmic però que seguís les bases de protocols ja consolidats com LonWorks o 

KNX (protocols oberts i estandarditzats) amb el que es tracta d'un sistema de control 

molt complet i vàlid, tant per a petites com a grans instal·lacions. 

El sistema utilitza una topologia en bus, i la majoria dels seus dispositius poden 

funcionar de manera sense fil. El que el fa ser un protocol amb una gran escalabilitat i 

una necessitat d'instal·lació mínima. 

 

-5.2. SISTEMES OBERTS O ESTANDARITZATS 

Es tracten de protocols que han estat definits entre diverses companyies amb la 

finalitat d'unificar els seus criteris. Al ser sistemes oberts, estan lliures de patents amb 

el que qualsevol fabricant pot crear aplicacions i dispositius que utilitzin el protocol de 

comunicació. El fet de no ser protocols exclusius d’un únic fabricant, els proporciona 

una gran avantatge a aquest tipus de protocols i és que la desaparició d'un dels 

fabricants no implica la desaparició d’aquest, hi ha altres fabricants que fan productes 

perfectament compatibles amb el mateix protocol. 

Dins dels protocols estandarditzats més comuns en domòtica i immòtica, hi ha tres a 

destacar: X10, LonWorks i KNX. Dins d'aquests tres, actualment dos d'ells són líders 

a nivell mundial: el KNX Konnex Association i el LonWorks de LonMark Association. 
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Seguidament fem una breu introducció a cadascun dels principals protocols oberts de 

la domòtica: 

 

-5.2.1. Protocol LonWorks 

La companyia Echelon va presentar la tecnologia LonWorks l'any 1992, des de llavors 

multitud d'empreses fan servir aquesta tecnologia per implementar xarxes de control 

distribuïdes i d'automatització. És un protocol dissenyat per cobrir els requisits de la 

majoria de les aplicacions de control: edificis d'oficines, hotels, transport, indústries, 

monitorització de comptadors d'energia, habitatges, etc. Actualment hi ha més de 100 

milions de dispositius instal·lats per tot el món. 

 

El protocol LonWorks es troba homologat per les diferents normes europees (EN-

14908), dels Estats Units (EIA-709-1) i Xineses (GB / Z20177-2006) així com per 

l'estàndard europeu d'electrodomèstics CEDEC AIS. A més s'ha imposat dins de 

l'associació de petroliers com a estàndard per al control i comunicació de la xarxa de 

gasolineres (IFSF) i és àmpliament utilitzat en el control d'habitatges, edificis, en el 

control de transport ferroviari, naval i aeroespacial. La utilització de LonWorks per 

més de 1000 fabricants i l'èxit que ha tingut en instal·lacions, es deu al fet que des del 

seu origen ofereix una solució amb arquitectura descentralitzada, d’extrem-a-extrem, 

que permet distribuir la intel·ligència entre els sensors i els actuadors instal·lats en 

l'habitatge i que cobreix des del nivell físic, fins al nivell d'aplicació de la majoria dels 

projectes de xarxes de control. 

La seva arquitectura és un sistema obert a qualsevol fabricant que vulgui fer servir 

aquesta tecnologia, sense dependre de sistemes propietaris, ja que permeten reduir 

els costos i augmentar la flexibilitat de l'aplicació. 

Encara que Echelon va ser el promotor de la tecnologia en l'actualitat, qui pren les 

decisions sobre normalització i certificació és la companyia: LonMark International. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Logotip de la companyia Lonmarks International 
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-5.2.2. Protocol EHS (European Home System) 

L'estàndard EHS (European Home System) va ser un altre dels intents que la indústria 

europea a l’any 1984, afavorida per la Comissió Europea, va intentar crear una 

tecnologia que permetés la implantació de la domòtica en el mercat residencial de 
forma massiva. El resultat va ser l'especificació de l’EHS l'any 1992. Va estar basada en 

una topologia de nivells OSI (Open Standard Interconnection), i es van especificar els 

nivells: físic, d'enllaç de dades, de xarxa i d'aplicació. 

Des del seu inici, els fabricants europeus més importants d'electrodomèstics, les 

empreses elèctriques, les operadores de telecomunicacions i els fabricants 

d'equipament elèctric van estar involucrats en el projecte. La idea principal era crear 

un protocol obert que permetés cobrir les necessitats d'interconnexió dels productes 

de tots aquests fabricants i proveïdors de serveis. 

L'objectiu de l’EHS va ser cobrir les necessitats d'automatització de la majoria dels 

habitatges europeus, ja que una gran majoria no es podia permetre el luxe de fer servir 

sistemes més potents però també més cars com: LonWorks, EIB o BatiBUS. 

 

-5.2.3. Protocol BatiBUS 

Aquest protocol de domòtica està totalment obert, és a dir, al contrari dels que 

succeeix amb els protocols X2D i BUSing que hem vist anteriorment, el protocol del 

BatiBUS el pot implementar qualsevol empresa interessada en introduir-lo en la seva 

cartera de productes. 

A nivell d'accés, aquest protocol fa servir la tècnica CSMA-CA, (Carrier Sense Multiple 

Access with Collision Avoidance) similar al conegut protocol Ethernet però amb 

resolució positiva de les col·lisions. És a dir, si dos dispositius intenten accedir al mateix 

temps al bus tots dos detecten que s'està produint una col·lisió, però només el que té 

més prioritat contínua transmetent, l'altre deixa de posar senyal al bus. Aquesta tècnica 

és molt similar a la usada al bus europeu EIB i també al bus del sector de l'automòbil 

anomenat CAN (Controller Area Network). 

La filosofia és que tots els dispositius BatiBUS escoltin el que ha enviat qualsevol altre, 

tots processen la informació rebuda, però només aquells que hagin estat programats 

per a això, filtraran la trama i la pujaran a l'aplicació encastada en cada dispositiu. 

El EIB està basat en l'estructura de nivells OSI i té una arquitectura descentralitzada. 

Aquest estàndard europeu defineix una relació extrem a extrem entre dispositius que 

permet distribuir la intel·ligència entre els sensors i els actuadors instal·lats en 

l'habitatge. 
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-5.2.4. Protocol European Installation Bus (EIB) 

L’European Installation Bus o EIB és un sistema domòtic desenvolupat sota els auspicis 

de la Unió Europea amb l'objectiu de contrarestar les importacions de productes 

similars que s'estaven produint des del mercat japonès i el nord-americà, països on 

aquestes tecnologies es trobaven desenvolupades. 

L'objectiu era crear un estàndard europeu, amb el suficient nombre de fabricants, 

instal·ladors i usuaris, que permeti comunicar a tots els dispositius d'una instal·lació 

elèctrica com: comptadors, equips de climatització, de custòdia i seguretat, de gestió 

energètica i electrodomèstics. 

La EIB Association (EIBA) és una agrupació de 113 empreses europees, líders en el 

mercat elèctric, que es van unir en 1990 per impulsar l'ús i implantació del sistema 

domòtic EIB. 

La EIBA té la seu a Brussel·les i tots els seus membres cobreixen el 80% de la demanda 

d'equipament elèctric a Europa. Les tasques principals d'aquesta associació són: 

 

▪ Fixar les directrius tècniques per al sistema i els productes EIB, així com establir 

els procediments d'assaig i certificació de qualitat. 

▪ Distribueix el coneixement i les experiències de les empreses que treballen 

sobre l'EIB. 

▪ Encarrega a laboratoris d'assaig les pertinents proves de qualitat. 

▪ Concedeix als productes EIB i als fabricants d'aquests una llicència de marca 

EIB amb la qual es poden distribuir els productes. 

▪ Col·labora activament amb altres organismes europeus o internacionals en 

totes les fases de la normalització i adapta el sistema EIB a les normes vigents. 

▪ Lidera el procés de convergència (veure Konnex Association en aquest mateix 

apartat) dels tres busos europeus de més àmplia difusió com són el propi EIB, 

el BatiBUS i el EHS. 
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-5.2.5. Protocol BACnet 

El BACnet és un protocol nord-americà per a l'automatització d'habitatges i xarxes de 

control, va ser desenvolupat sota el patrocini d'una associació nord-americana de 

fabricants i instal·ladors d'equips de calefacció i aire 

condicionat.  

 El principal objectiu, a finals dels anys vuitanta, era 

la de crear un protocol obert que permetés 

interconnectar els sistemes d'aire condicionat i 

calefacció dels habitatges i edificis amb l'únic 

propòsit de realitzar una gestió energètica 

intel·ligent de l'habitatge. Es va definir un protocol 

que implementava l'arquitectura OSI de nivells i es 

va decidir començar fent servir com a suport de 

nivell físic, la tecnologia RS-485 (consistia en un 

cable de parell trenat i una senyal diferencial per poder protegir la senyal de ones 

electromagnètiques).  

Fins i tot a principis dels anys 90, quan va aparèixer el protocol LonTalk usat en 

LonWorks, aquesta associació es va plantejar la seva inclusió com a part del protocol 

BACnet, tot i que Echelon va demostrar que no pensava cedir els drets de patent. Tot 

això anava en contra de les bases fundacionals del grup de treball BACnet com a 

protocol obert. 

La part més interessant d'aquest protocol és l'esforç que han fet per definir un conjunt 

de regles hardware i software que permeten comunicar dos dispositius, 

independentment si aquests fan servir protocols com l'EIB, el BatiBUS, l’EHS, el 

LonTalk, etc. 

El BACnet no vol tancar-se a un nivell físic o a un protocol de nivell 3 concret, realment 

el que pretén definir és la forma en què es representen les funcions que pot fer cada 

dispositiu anomenats "objectes", cadascun amb les seves propietats concretes. Hi 

objectes com entrades / sortides analògiques, digitals, bucles de control (PID, etc.) 

entre d'altres. Algunes propietats són obligatòries altres són opcionals, però la que 

sempre s'ha de configurar és l'adreça o identificador de dispositiu el qual permet 

localitzar aquest dins d'una instal·lació complexa BACnet.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1: Logotip del protocol BACnet 
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-5.2.6. Protocol X-10 

Es tracta d'un dels protocols domòtics més antics, ja que els seus inicis es remunten 

entre 1976 i 1978 a Escòcia. Va néixer amb la finalitat de transmetre dades, a molt 

baixa velocitat (50 bps a Europa i 60 bps als EUA), a través de les línies de baixa tensió 

i a molt baix cost.  

Una de les principals avantatges de X-10 és que no és necessària la instal·lació de nous 

cables per connectar dispositius ja que utilitza la pròpia línia elèctrica de l'habitatge, el 

que converteix a X-10 en una opció molt barata per al disseny de instal·lacions 

domòtiques no molt complexes. 

Qualsevol fabricant pot crear dispositius X-10, així com vendre'ls, però no obstant 

això ha d'utilitzar els circuits del fabricant escocès que va crear la tecnologia. Això no 

vol dir que sigui un protocol propietari, però hi ha aquesta restricció. 

Els dispositius X-10 presenten un preu molt competitiu a causa de la tecnologia 

utilitzada i la maduresa de la mateixa, el que el converteix en un dels líders del mercat 

nord-americà per a petites instal·lacions com cases i petites empreses. 

 

En X10 disposem de cinc tipus diferents de dispositius: 

▪ Actuadors: Van connectats tant a la xarxa elèctrica com a l'equip que volem 

controlar. Hi relés que fan la funció de ON / OFF, així com reguladors que 

controlen la intensitat de la llum. 

 

▪ Sensors: Recullen la informació de les magnituds físiques i si superen un valor 

llindar envien ordres al mòdul corresponent. Existeixen alguns sensors que 

transmeten el senyal de control per radiofreqüència per als casos on no hi ha 

una presa elèctrica a prop. 

 

▪ Controladors: La seva funció és transmetre ordres a través de la xarxa, bé a 

petició de l'usuari o bé en funció d'horaris programats. N'hi ha des de simples 

comandaments a distàncies, fins a altres connectats a un PC i amb el programari 

corresponent. 

 

▪ Transceptors: Per emetre ordres X10 sense fils; reben un senyal de 

radiofreqüència i la converteixen en un senyal elèctric a transmetre per la 

xarxa. 

 

▪ Repetidors i filtres: Per intentar limitar els efectes nocius de l'ús de la xarxa 

elèctrica com a mitjà de transmissió. Els repetidors es situen en els punts de la 

xarxa on els senyals X10 tenen poca qualitat permetent així utilitzar dispositius 

X10 on, sense els repetidors, no seria possible per la degradació del senyal. 
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Els filtres realitzen l'operació contrària, impedeixen la propagació del senyal X10 per 

on no hi ha de passar, perquè no hi hagi interferències amb altres xarxes X10 properes. 

Existeixen altres tipus de filtres que eviten que alguns dispositius electrònics 

introdueixin excessiu soroll a la xarxa elèctrica. 

 

-5.2.7. Protocol KNX 

KNX és la iniciativa de tres associacions europees unides per crear un únic estàndard 

europeu per a l'automatització dels habitatges i oficines: 

 

▪ EIBA, (European Installation Bus Association). 

▪ BatiBUS Club International. 

▪ EHSA (European Home System Association). 

 

Els objectius d'aquesta iniciativa, amb el nom de "Convergència", són: 

▪ Crear un únic estàndard per a la domòtica i immòtica que cobreixi totes les 

necessitats i requisits de les instal·lacions professionals i residencials de l'àmbit 

europeu. 

▪ Augmentar la presència d'aquests bus domòtics en àrees com la climatització 

o el HVAC (ventilació i aire acondicionat). 

▪ Millorar les prestacions dels diversos mitjans físics de comunicació sobretot en 

la tecnologia de radiofreqüència. 

▪ Introduir noves maneres de funcionament que permetin aplicar una filosofia  “ 

Plug & Play ” a molts dels dispositius típics d'un habitatge. 

▪ Contacte amb empreses proveïdores de serveis, com les empreses de 

telecomunicacions i les empreses elèctriques, amb l'objectiu de potenciar les 

instal·lacions de telegestió tècnica dels habitatges. 

En resum, es tracta de, partint dels sistemes EIB, EHS i BatiBUS, crear un únic 

estàndard europeu que sigui capaç de competir en qualitat, prestacions i preus amb 

altres sistemes nord-americans com el LonWorks o CEBus. 

Actualment l'associació Konnex va concloure les especificacions del nou estàndard el 

qual és compatible amb els productes EIB instal·lats. Es pot afirmar que el nou 

estàndard té les millors qualitats de l'EIB, de l'EHS i del BatiBUS, els quals fan augmentar 

considerablement l'oferta de productes per al mercat residencial. 
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El protocol KNX pot funcionar en 3 modes de funcionament, que depèn de les 

necessitats de l’usuari: 

 

▪ System mode (S-mode): En aquesta configuració el sistema fa servir la 

mateixa filosofia que l'EIB actual, és a dir, els diversos dispositius o nodes de la 

xarxa són instal·lats i configurats per professionals amb ajuda del programari 

d'aplicació especialment dissenyada per aquest propòsit. 

 

▪ Easy mode (E-mode): En aquesta configuració senzilla els dispositius són 

programats en fàbrica per a realitzar una funció concreta. Tot i així s'han de 

configurar alguns detalls en la instal·lació, ja sigui amb l'ús d'un controlador 

central o mitjançant uns microinterruptors allotjats en el mateix dispositiu. 

 

 

▪ Automatic mode (A-mode): En aquesta configuració automàtica, amb una 

filosofia Plug & Play, ni l'instal·lador, ni l'usuari final han de configurar el 

dispositiu. Aquest mode està especialment programat per a ser usat en 

electrodomèstics, equips d'entreteniment (consoles, set-top boxes, HiFi, etc.) 

i proveïdors de serveis. 

 

-Instal·lació de cada mode: 

▪ S-mode: està especialment pensat per al seu ús en instal·lacions com oficines, 

indústries, hotels, etc. Només els instal·ladors professionals tenen accés a 

aquest tipus de material i a les eines de desenvolupament. Els dispositius S-

mode només podran ser comprats a través de distribuïdors elèctrics 

especialitzats. 

 

▪ E-mode: Qualsevol electricista sense formació en maneig d'eines informàtiques 

o qualsevol usuari final autodidacta, poden aconseguir dispositius E-mode en 
ferreteries o magatzems de productes elèctrics. Tot i que la funcionalitat 

Figura 5.2: Unió del protocol KNX 
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d'aquests productes està limitada pel fabricant, l'avantatge d'aquest mode és 

que es configura en un instant mitjançant en uns microinterruptors.  

 

 

▪ A-mode: és l'objectiu al qual tendeixen molts productes informàtics i d'ús 

quotidià. Amb la filosofia Plug & Play, l'usuari final no s’ha de preocupar de llegir 

complicats manuals d'instal·lació o intentar entendre un mar de referències o 

especificacions. Tan aviat com connecti un dispositiu A-mode a la xarxa, aquest 

es registrarà a les bases de dades de tots els dispositius actius en aquest 

moment en la instal·lació i posarà a disposició dels altres els seus recursos 

(processador, memòria, entrades / sortides , etc.).  

 

El protocol KNX pot treballar en diversos mitjans de transmissió físics: 

 

▪ Parell Trenat: Aquest mitjà de transmissió, parell trenat, amb una velocitat de 

9600 bits/s, es basa en el protocol antecessor EIB. Tots els productes certificats 

EIB i KNX TP operaran i es comunicaran entre si en un mateix bus. 

 

▪ Power Line (PL): Aquest mitjà de transmissió té una línia de força, amb una 

velocitat de 1200 bits/s, també ha estat pres de EIB. Els productes certificats 
EIB PL110 i KNX PL110 operaran i es comunicaran entre si en la mateixa xarxa 

de distribució elèctrica. 

 

 

▪ Ràdio Freqüència (RF): Els dispositius KNX que admeten aquest mitjà de 
transmissió fent servir senyals de ràdio per transmetre telegrames KNX. 

Aquests telegrames són transmesos a la banda de freqüència 868 MHz 

(Dispositius de Curt Abast), amb una potència màxima irradiada de 25 mW i 

una velocitat de 16.384 Kbit/s. El mitjà de transmissió KNX per ràdio de 

frequència pot ser desenvolupat amb components estàndards del mercat, 

permet implementacions tant unidireccionals com bidireccionals, es 

caracteritza pel seu baix consum energètic, i en petites i mitjanes instal·lacions 

pocs cops es necessiten repetidors.  

 

▪ Internet Protocol (IP): els telegrames KNX poden ser també transmesos de 

forma encapsulada en telegrames IP. D'aquesta manera, tant les xarxes LAN 

com les xarxes d’Internet es poden fer servir per a transportar (en mode 

"routing" o "tunneling") telegrames KNX. Així, els routers IP són una 

alternativa per les interfícies de dades USB o, si s'escau, com a acobladors de 

línia i àrea TP.  

 

En el protocol KNX, els actuadors i sensors han de portar un acoblador de bus, ja que 

és una bona opció per evitar els curtcircuits dels canals.  

Ës pot fer de dos formes: O bé limitant la corrent, o mitjançant el fold-back. 
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Els dispositius que porten acoblador de bus estan compostos per 3 parts: 

 -BCU (Bus Coupling Unit): Unitat d'acoblament al bus. 

 -MA: Mòdul d'aplicació. 

 -PA: Programa d'aplicació. 

A continuació es mostra una instal· lació en BUS amb el protocol de KNX: 

 

  

Figura 5.3: Instal· lació en BUS amb protocol KNX 
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-6. PER QUÈ  KNX? 

 

Un cop analitzades les diferents característiques de cada sistema, es descarta 

primerament la utilització de qualsevol protocol tancat a causa que, tot i que en alguns 

casos com els estudiats anteriorment puguin ser més simples i econòmics, estem 

parlant d’una gran instal·lació i la seva utilització comprometria la realització tot el 

projecte a un sol fabricant independentment de la idoneïtat d'aquest, i podria limitar 

la vida de la instal·lació si el fabricant deixés de donar servei. Ja que la instal·lació 

quedaria obsoleta en poc temps. 

Per tant, i un cop descartada la utilització d'un protocol propietari, es passa a avaluar 

les diferents opcions que hi ha entre els protocols oberts estandarditzats. 

D'aquestes opcions, es descarta en un principi BACnet ja que, encara que l'edifici 

podria ser comparable a bloc de pisos o cases aparellades, aquest protocol està més 

orientat a ús industrial o per grans superfícies, i a més no ens proporciona la mateixa 

robustesa que un sistema cablejat, restant-li seguretat a la instal·lació. I la seguretat és 

el principal aspecte a tenir en compte en un habitatge de luxes que conté objectes de 

tant valor al seu interior. 

Dels protocols estandarditzats més importants i els quals són cablejats (X-10, 

LonWorks i KNX), descartem X-10 a causa que, l'usar la línia elèctrica per transmetre, 

el fa vulnerable a interferències i a la vegada menys segur, i a més a més no és tan 

potent en comparació amb LonWorks i KNX. 

Així doncs, es planteja el dubte entre triar LonWorks o KNX. Tots dos són protocols 

estandarditzats, cablejats i dels més utilitzats, així que qualsevol dels dos podria complir 

els requisits de la instal·lació completament. 

En aquest projecte l'elecció final és KNX per dos motius, està més popularitzat a 

Europa, el que fa que sigui més fàcil trobar distribuïdors a Espanya, i disposa d'una 

tecnologia sense fils que pot ser útil en futures ampliacions del disseny ja que no farien 

falta noves obres ni cablejats. Inicialment, però, la instal·lació es farà amb parell trenat 

perquè, encara que el més simple seria utilitzar Power Line aprofitant la xarxa 

elèctrica, el TP1 és el mitjà que millors prestacions presenta pel que fa a soroll i 

interferències i a més no cal realitzar una obra excessiva ja que, gràcies a la naturalesa 

singular de l'habitatge, el cable el podem portar per l’interior de les parets i per 

l’interior del sostre. 
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-7. DISSENY DOMÒTIC DE L’HABITATGE 

-7.1. UBICACIÓ I DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’HABITATGE 

L’habitatge estarà situat al carrer Font Del Llor 08230, al poble de Matadepera, a la 

provincia de Barcelona. En una zona molt tranquila i residencial, on hi ha grans terrenys 

per poder dur a terme el projecte. 

 

L’habitatge ha estat dissenyat mitjançant el programa HomeByMe, disposa d’un terreny 

de 1500 m² i una vivenda de 900 m².  

A la planta baixa té un saló menjador molt ampli, 1 lavabo, 1 cuina de disseny amb una 

illa central, 1 despatx i una jardí de 400 m². A la planta de dalt hi ha un espai interior 
molt ampli que dona a la terrassa, 1 lavabo individual, una habitació doble amb lavabo 

i tres habitacions individuals. I per últim el parquing que té una capacitat per a 4 cotxes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Vista del terreny de l'habiatge 

Figura 7.1: Disseny exterior  de l'habitatge 
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-7.1.1. Característiques de l’habitatge 

La superfície útil total de l’habitatge, es mostra en les següents taules : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Taula 6: Dades de l'àrea en m² de la primera planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 7: Dades de l'àrea en m² de la segona planta 

 

 

 

 

Primera planta 

Zona Àrea (m²) 

Garatge 111,5 

Menjador 121 

Despatx 45 

Cuina 58,5 

Lavabo 12 

Sala de màquines 20 

Entrada principal 87,5 

Terrassa 1 74,5 

Terrassa 2 57,5 

Jardí 409 

Total 996,5 

Segona planta 

Zona Àrea (m²) 

Sala de jocs 180 

Passadís 41,5 

Lavabo 1 20 

Habitació doble 44 

Lavabo 2 15,5 

Habitació individual 1 29,5 

Habitació individual 2 40 

Habitació individual 3 42 

Terrassa 3 154 

Total 566,5 
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-7.1.2. Plànols de l’habitatge 

Planta baixa: 

 

Primera Planta: 

 

Figura 7.2: Plànol planta baixa 

Figura 7.3: Plànol primera planta 
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Entrada principal: 

 

 

 

 Terrassa i jardí: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.4: Plànol entrada principal 

Figura 7.5: Plànol terrassa i  jardí 
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-7.1.3. Programa homebyme 

HomeByMe és un servei en línia de planificació de la llar en 3D desenvolupat per 

3DVIA, una marca de Dassault Systèmes SE, amb la seva seu a París (França).  

A 3DVIA, creuen fermament que les tecnologies 3D transformaran el procés de presa 

de decisions dels clients, quan es fa ús de la plataforma. HomeByMe és imaginar, 

configurar, visualitzar i analitzar productes de la 

llar i disposicions de mobiliari en un perfecte 

clon virtual d'entorns familiars, abans de 

prendre la decisió de qualsevol compra o 

remodelació.  

Pensen que dissenyar plànols de planta o seleccionar 

nous colors per al dormitori han de ser activitats divertides, fàcils i que haurien de 

reflectir l'estil del client i la seva personalitat d'una manera única. Gràcies a l’ús de les 

últimes tecnologies en 3D, els clients poden crear fàcilment plànols de planta detallats, 
provar diversos mobles dels principals dissenyadors i fabricants del moment, jugar amb 

milers d'elements de decoració, així com experimentar una immersió virtual real a la 

llar dels seus somnis.  

També creuen que els projectes de fer la teva pròpia llar s’han de compartir les teves 

idees amb amics i professionals per tenir una segona opinió. Actualment tenen una 

gran comunitat que no deixa de créixer i ja ha compartit més de 1,5 milions de plànols 

de planta i idees de disseny d'interiors amb constructors, dissenyadors de cuines, 

arquitectes, amics i familiars. 

Per últim agraïr a HomeByMe el tracte rebut i les facilitats que m’han proporcionat a 

l’hora de fer les fotos realistes. 

 

-7.2 NORMATIVA A APLICAR 

 

▪ Ley 9/2014: Ley General de Telecomunicaciones: Su ámbito de 

aplicación es la regulación de las telecomunicaciones, que comprenden la 

explotación de las redes y la prestación de los servicios de comunicaciones 

electrónicas y los recursos asociados. 

 

▪ Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT): Aprobado por 

el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto 

 

 

▪ Real Decreto 346/2011: Reglamento de Infraestructuras de 

Telecomunicaciones: Actualiza el Real Decreto 401/2003 incluyendo como 

posibles redes e acceso a los edificios la fibra óptica y el par trenzado, junto 

con el cable coaxial y el par de cobre tradicional. Además establece una serie 

de obligaciones sobre el uso común de infraestructuras, limitando la instalación 

Figura 7.6: Logotip de HomeByMe 



 

Estudi de la domotització d'un habitatge unifamiliar de luxe 

 
 
 

54 
 

de aquéllas a los casos en que no exista infraestructura común de acceso a los 

servicios de telecomunicación, no se instale una nueva o no se adapte la 

preexistente, en los términos establecidos en el Real Decreto-ley 1/1998, de 

27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso 

a los servicios de telecomunicación. 

 

▪ Real Decreto 235/2013. Certificación energética de edificios: 

Establece la obligación de poner a disposición de los compradores o usuarios 

de los edificios un certificado de eficiencia energética que deberá incluir 

información objetiva sobre la eficiencia energética de un edificio y valores de 

referencia tales como requisitos mínimos de eficiencia energética con el fin de 

que los propietarios o arrendatarios del edificio o de una unidad de éste puedan 

comparar y evaluar su eficiencia energética.  

El objetivo de esta medida es fomentar el ahorro y la eficiencia energética 

además de proporcionar un instrumento de valoración y comparación de 

edificios para poder favorecer la promoción de los que tengan mayores niveles 

de eficiencia y de inversión en medidas de ahorro energético. 

 

▪ Real Decreto 314/2006. Código Técnico de Edificación: Pretende 

mejorar la calidad de la edificación y promover tanto la innovación como la 

sostenibilidad. Contiene dos partes, una de código y otra de documentos 

básicos en los que se incluyen los aspectos relacionados con la eficiencia 

energética del edificio. 

 

▪ Normas UNE. 
 

▪ Real Decreto 1027/2007. Reglamento de Instalaciones Térmicas de 

Edificios (RITE): Se establecen las condiciones necesarias para atender la 

demanda de bienestar térmico mediante las instalaciones de climatización, 

calefacción y agua caliente, con un uso racional de la energía. 

 

▪ Real Decreto 346/2011: Reglamento de Infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones ICT, Anexo V: Hogar Digital: De aplicación 

voluntaria, su objetivo es facilitar la incorporación, a las viviendas y edificios, 

de las funcionalidades del Hogar Digital, sirviéndose para ello de las soluciones 

mencionadas en el propio Reglamento.  

Se establecen una serie de niveles y funcionalidades para clasificar un hogar 

digital en básico, medio o superior. Su aplicación requiere de una 

infraestructura, así como de una determinada pasarela residencial y de una 

serie de servicios.  

▪ Real Decreto 1942/1993. Reglamento de instalaciones de protección 
contra incendios: Establece y define las condiciones a cumplir por los 

sistemas, equipos y aparatos, junto con su instalación y mantenimiento, 

empleados en la protección contra incendios.  
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▪ Real Decreto 1627/1997: Se establecen disposiciones mínimas de seguridad 

y de salud en las obras de construcción. 

 

▪ Real Decreto 1580/2006: Se regula la compatibilidad electromagnética de 

los equipos eléctricos y electrónicos, que incorpora a la legislación española la 

Directiva 2004/108/CE sobre compatibilidad electromagnética. 

 

-7.3. INSTAL· LACIÓ DOMÒTICA 

-7.3.1. Explicació general 

Pel que fa a la instal· lació domòtica, es durà a terme mitjançant el protocol KNX.  

Per entendre el funcionament del sistema KNX primer de tot s’ha de conèixer 

l’estructura. Aquesta es basa en una definició de zones i línies. Una característica del 

sistema es que és descentralitzat, això significa que, si en qualsevol moment falla algun 

component, el sistema avisa i continua funcionant, és a dir, notifica l’error i segueix 

treballant. 

Les línies estan formades per una o dues fonts d’alimentació i els dispositius bus que 

es necessitin. El màxim de dispositius conectats en un línia són 64. 

Una zona pot tenir un màxim de quinze línies. 

El sistema KNX no requereix cap PC o qualsevol altre unitat de control especial 

després de la seva arrancada. Les funcions programades s’emmagatzemen als mateixos 

dispositius, i aquests poden intercanviar informació amb qualsevol altre mitjançant 

telegrames. 

En aquest cas, la instal·lació és nova i s’utilitzarà el cable parell trenat com a medi de 

transmissió, amb una transmissió mitjançant un bus de control independent. La 
topologia utilitzada serà la mixta perquè ens proporciona seguretat de funcionament, 

ens possibilita el re-disseny de la xarxa i té un cablejat moderat. L’únic inconvenient 

es que requereix programació. 

Per tant la instal·lació domòtica tindrà a cada planta la seva unitat de control lògic, 

formada per un controlador lògic, un acoblador de bus i un de línia, juntament amb la 

seva font d’alimentació i la seva interfície. 
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-7.3.2. Sistema de seguretat 

Pel que fa a la seguretat, es fa referència a la protecció d’avant de robatoris i intrusions, 

com també la pròpia seguretat per els propietaris de l’habitatge en cas que estiguessin 

a l’interior d’aquest, a més a més s’inclourà la seguretat en problemes relacionats amb 

la salut amb l’ajuda del boto antipànic amb teleassistència. 

També s’afegeix a l’apartat de seguretat l’automatització de les persianes de disseny i 

l’ús de timers elèctrics. Ja que aquests últims poden ser útils per simular l’activitat dins 

de l’habitatge i proporcionar seguretat de forma indirecta. 

I per últim es farà referència a l’ús de càmeres de vigilància IP per poder vigilar els 

voltants de la casa de forma visual. 

Donat que l’habitatge té una entrada principal i un jardí a la part de darrera, s’haurà 

de contemplar l’opció de instal· lar sensors de moviments. Que notifiquin en cas de 

que hi hagi alguna anomalia o certa presència.  

Per tant s’ha decidit utilitzar sensors volumètrics a l’interior de l’habitatge i sensors 

perimetrals per l’exterior d’aquest. 

 

Detectors Volumètrics Detectors Perimetrals 

Avantatges Inconvenients Avantatges Inconvenients 

La majoria de 

detectors volumètrics 

tenen una gran àrea 

de cobertura que pot 

arribar fins els 15 

metres. 

En alguns casos 

aquest tipus de 

detectors donen 

una senyal de falsa 

alarma. 

Els detectors 

perimetrals són 

ideals per poder 

cobrir qualsevol 

punt cec. 

Els detectors sense fil 

són de valors elevats, 

requereixen d'una alta 

tecnologia que perquè 

el sistema pugui fer 

funcionar les bateries. 

Aquest tipus de 

detectors tenen una 

fàcil instal·lació. 

Pot fer saltar 

l’alarma degut a la 

detecció d’un 

insecte, mascota. 

Tenen una precisió 

absoluta que 

permet delimitar 

una gran àrea. 

Alt consum, que 

comporta tenir molt 

bones bateries. Que 

incrementen el cost. 

 

                 Taula 8: Avantatges i inconvenients en sensors de detecció 
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Un cop comparats els dos sensors i vist els avantatges e inconvenient de cadascun, 

s’instal· laran detectors volumètrics a l’interior de l’habitatge i a l’exterior d’aquest, 

detectors perimetrals. 

 

Detector Volumètric: 

-Gira KNX Standard: 

El detector de presència Gira KNX Standard serveix per monitorització de presència 

i per a detecció de moviment en interiors. D'aquesta manera, es poden controlar 

diferents funcions en el sistema KNX a més a més de la presència, com la llum, la 

calefacció o la ventilació, estalviant energia i d'una manera totalment adaptat a les 

necessitats. Està format per tres sensors PIR digitals que proporcionen una detecció 

de moviment ràpida i precisa. La cobertura completa de l'àrea està garantida per les 

trajectòries creuades dels raigs dels sensors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Detector perimetral: 

El detector de moviment SuperSure V3 KNX per a exterior té comunicació 

bidireccional amb el què pot protegir el perímetre de l’habitatge de forma senzilla i 

molt efectiva. Aquest detector de moviment utilitza antiemmascarament per infrarojos 

actius amb 4 canals per evitar falses alarmes i, gràcies a la visera incorporada, es 

redueixen al mínim els efectes dels raigs de sol, la pols, la pluja o la calamarsa. A més 

pot utilitzar aquest detector en el seu jardí fins i tot si les seves mascotes hi són 

presents, ja que el sensor és immune als moviment dels animals fins a 35 kg. 

El detector està format per 2 PIR independents que treballen de forma conjunta. Que 

mana un senyal d'alerta quan els dos PIR s'activen al mateix temps, de manera que es 

redueixen de forma molt considerable les falses alarmes. 

 

Especificacions 

Radi màxim 10 m 

Protocol KNX 

Fabricant Gira 

Referència Bestell-Nr 2040 

Angle de detecció [ º ] 180 

Rang lluminositat [lx] 1-1000 

Taula 9: Especificacions Gira KNX standard Figura 8: Detector volumètric standard KNX del fabricant Gira 
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El seu rang màxim de detecció és de 10 metres, per tant s’utilitzaran entre 1-5 unitats 

per poder limitar i protegir el jardí correctament. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

-Actuador de persianes automàtiques 

Actualment , i cada cop més, les persianes automatitzades i orientables s’utilitzen en 

oficines i en grans edificis. Un exemple ben clar seria la Torre Agbar de Barcelona que 

ja disposa d’elles. 

 

Les persianes automatitzades tenen grans avantatges però també algun que altre 

inconvenient. Es fa complicat tenir una idea clara pel que fa a la tria d’aquesta tecnologia 

en segons quins edificis. 

Cada cop més s’utilitzen també com un element de seguretat, ja que es poden 

automatitzar per al seu tancament quan el propietari marxa de casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificacions 

Voltatge 3 V 

Protocol KNX 

Rang de detecció màxim 10 m 

Referència 1111453 

Rang de senyal 80 m 

Taula 10: Especificacions SuperSure V3 KNX Figura 8.1: Detector perimetral SuperSure V3 KNX 
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Taula 11: Avantatges i inconvenients en persianes automatitzables 

 

-Dispositiu triat: 

Per al control de les persianes de la casa s'instal·laràn els actuadors de la marca ABB i 

model JRA / S X.230.2.1 el qual es tracta d'un actuador configurable per a 2, 4 o 8 

canals amb control manual que controla accionaments de 230V. Les sortides es 

controlen per mitjà de les tecles manuals de comandament, que serà un polsador 
col·locat a la paret de l'habitació corresponent, estant les sortides separades 

electromecànicament entre si per evitar interferències. Aquests actuadors són aparells 

de carril DIN de 35mm per a muntatge en subdistribuidor i amb una amplada variable 

entre 4 i 8 mòduls. Segons el nombre de persianes de cada habitació es triarà l'actuador 

corresponent de 2, 4 o 8 canals tenint en compte que  tots ells tenen el mateix consum 

de corrent de 12mA  

 

 

 

Sistema de persianes automatitzat 

Avantatges Inconvenients 

Persianes programables per la seva obertura i 

tancament. 

Elevat preu de cost i de instal·lació. 

Regulació automàtica de la quantitat de llum a deixar 

entrar. 

Requereixen un cert manteniment anual.  

Millora l’estètica i el disseny de l’edifici. No podem controlar la persiana manualment. 

Especificacions 

Voltatge [ V ] 230 

Protocol KNX 

Fabricant ABB 

Referència 2CDG110120R0011 

Taula 12: Especificacions JRA ABB Figura 8.2: Actuador JRA del fabricant ABB 
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-Detector de forçament d’accessos: 

El sistema de detecció de forçament d’accessos avui en dia és una cosa imprescindible 

a qualsevol infraestructura, ja que en la majoria de robatoris o d’intrusions en edificis, 

en un 90% dels cops, els lladres han entrat per finestres o portes de fàcil accés.  

 

 

          Taula 13: Avantatges i inconvenients dels detectors de forçament d’accessos 

 

-Dispositiu triat: 

Emissor via ràdio KNX alimentat per pila. Indica si una porta o una finestra està oberta 

o tancada. I si aquesta està sent forçada o esta rebent certes vibracions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detecció  de forçament d’accessos 

Avantatges Inconvenients 

La majoria de detectors de forçament d’accessos tenen 

una instal·lació senzilla. 

Poden donar falses alarmes degut a cops a la 

finestra o vibracions. 

Alerten de possibles intrusions a l’edifici de forma 

immediata, mitjançant l’alarma. 

Requereixen un cert manteniment anual. 

Baix cost de compra Possible Impacte visual a l’edifici 

La majoria de detectors porten incorporat un led, per 

saber el seu correcte funcionament des de la distancia.. 

 

Especificacions 

Fabricant Hager 

Protocol KNX 

Consum 10mW 

Referència TRC301B 

 

Bateria [Anys] 4 

Voltatge 3  

Figura 8.3: Detector de forçament d’accessos del fabricant Hager Taula 14: Especificacions del detector de forçament d’accessos Hager 
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-Timers elèctrics: 

Els timers elèctrics, són dispositius que degut al seu preu tant econòmic, formen part 

de la instal·lació de moltes empreses i habitatges. Ja que en èpoques de vacances o 

festives, simulen l’ocupació a l’edifici. 

 

 

 

Taula 15: Avantatges i inconvenients dels timers elèctrics 

 

-Dispositiu triat: 

Temporitzador 

 

 

 

 

 

Timers Elèctrics 

Avantatges Inconvenients 

Connexió i desconnexió de les llums de 

l’edifici de forma automàtica 

Desgast de les bombetes 

Simulem que hi ha moviment a l’edifici en dies 

festius. 

Elevat consum energètic de la instal·lació 

a final de mes. 

Baix consum energètic del dispositiu 

Especificacions 

Fabricant Schneider 

Protocol KNX 

Referència MTN677290 

Bateria [hores] 86700 

Voltatge [ V ] 230 

Figura 8.4: Temporitzador del fabricant Schneider Taula 16: Especificacions temporitzador del fabricant Schneider 
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-Alerta mèdica i assistència: 

A dia d’avui l’alerta mèdica i l’assistència és l’àmbit on cap empresa de domòtica 

escatima, ja que la salut de les persones que viuen a l’habitatge o treballadors en el cas 

d’empreses és lo primer. Per tant tot hi tenir pocs inconvenients, les empreses quasi 

bé no els tenen presents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Taula 17: Avantatges i inconvenients de la teleassistència 

 

-Dispositiu triat: 

El sistema personal mòbil de Honeywell augmenta la pau interior de l'usuari, 

independentment de si està a la seva llar o inclús si ha sortit fora. Combinat amb 

lifestream, proporciona la primera integració en indústria de les dades com la telecare 

i la Telehealth, simplificant notablement la coordinació de la cura. Gràcies als serveis 

mòbils i al sistema de navegació mundial integrat d'ubicació (GPS), permeten una forma 

de vida més activa, permetent que els serveis d’emergència localitzin a usuaris estiguin 

a qualsevol lloc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alerta mèdica i assistència 

Avantatges Inconvenients 

Fàcil i ràpida comunicació amb el servei 

d’emergències. 

Preu elevat dels components del sistema. 

Prevenir qualsevol situació de perill per a que la 

salut es refereix. 

Fàcil instal·lació. 

Especificacions 

Fabricant Honeywell 

Protocol Cap 

Connexió Sense fil 

Figura 8.5: Teleassistència Honeywell Taula 18: Especificacions teleassistència Honeywell 
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-Càmeres IP 

Les càmeres IP són imprescindibles per poder tenir controlat l’edifici. És un camp molt 

extens, amb moltes varietats pel que fa a les característiques de les càmeres i dels 

preus. Però és algo que tot propietari o empresa vol tenir en les seves instal·lacions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 19: Avantatges i inconvenients de les càmeres I 

 

-Dispositiu triat: 

Seguidament s’ha realitzat un VTP de les càmeres IP, per tal d’escollir la millor opció entre 

els múltiples tipus de càmeres IP, en funció de les seves característiques i del seu us. 

S’ha prioritzat el preu i la resolució amb un 35% i 30% respectivament. 

 

CRITERI PES DUALDOME ONVIF DAHUA X-SECURITY 

 G P PXG P PXG P PXG P PXG 

PREU 35% 1,00 0,35 2,04 0,71 5,00 1,75 3,61 1,26 

PES 10% 4,83 0,48 1,00 0,10 5,00 0,50 4,83 0,48 

RESOLUCIÓ 30% 5,00 1,50 2,61 0,78 1,00 0,30 2,61 0,78 

ILUMINACIÓ MÍNIMA 25% 5,00 1,25 4,26 1,07 1,00 0,25 1,81 0,45 

Suma (pxg) 100% 3,58 2,66 2,80 2,98 

VTP  0,72 0,53 0,56 0,60 

 

Càmeres IP 

Avantatges Inconvenients 

Permeten controlar l’habitatge des 

de el mòbil o una sala de control 

Preu elevat de les càmeres 

En cas de robatori o incident 

permet la gravació del fet, per a una 

posterior visualització. 

Difícil instal·lació i amb un alt 

preu de mà d’obra. 

Taula 20: Taula del VTPl 
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Finalment s’ha escollit la càmera dualdome, ja que el VTP és més elevat i és la que 

millor s’adapta a les especificacions desitjades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-7.3.3. Sistema de gestió energètica 

Climatització: 

Per poder gestionar el control de temperatura trobem dues opcions viables, la primera 

opció seria fer ús d’aparells d’aire condicionat. I la segona poder controlar la 

temperatura mitjançant la anomenada climatització integrada a l’estructura. En la 

següent taula s’observen els avantatges i inconvenients de les dues opcions 

esmentades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificacions 

Fabricant Mobotix 

Protocol KNX 

Referència MX-D15Di-

Sec 

Resolució 2 x 6 MP 

Voltatge de Bateria [ V ] 12 

Figura 8.6: Càmera dualdome del fabricant Mobotix Taula 21: Especificacions càmera dualdome del fabricant Mobotix 
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Taula 22: Avantatges i inconvenients dels sistemes de climatització 

 

Per tal de completar la instal·lació i climatització del sistema tèrmic de l’habitatge, hem 

de connectar al controlador del sistema de climatització tot un seguit de sensors de 

temperatura i humitat que enviaran un seguit dades que permet al controlador variar 

la temperatura a les diferents zones de la casa. 

APARELL D’AIRE CONDICIONAT CLIMATITZACIÓ INTEGRADA EN 

L’ESTRUCTURA 

Avantatges Inconvenients Avantatges Inconvenients 

 

Fàcil instal·lació del 

sistema en l’edifici, 

només es necessitaria la 

instal·lació de la unitat 

externa dels aires 

condicionats. 

 

 

Dificulta el control 

de la temperatura a 

tot l’habitatge, el qual 

comporta una major 

despesa energètica. 

 

 

Facilitat a l’hora de controlar 

la climatització, ja que tot el 

sistema aniria connectat a un 

controlador encarregat de 

mantenir una temperatura 

estable en cada zona de 

l’habitatge. 

 

 

La seva instal·lació és 

molt més complexa, ja 

que exigeix la instal·lació 

de conductes de 

ventilació i climatització 

per tot l’edifici. 

 

 

Costos de mà d’obra 

reduïts. Al fet de tenir 

una instal·lació senzilla, 

implica menys costos 

per mà d’obra. 

 

 

Distribució de la 

temperatura més 

dispersa, el qual 

implicaria zones més 

fredes o més 

calentes. 

 

 

Distribució de la climatització 

homogènia. El fàcil control de 

la climatització i la integració 

del sistema en l’estructura 

implica una millor distribució, 

evitant diferències de 

temperatura al interior. 

 

 

Costos d'instal·lació 

elevats. Una instal·lació 

més complexa implica 

uns costos més elevats. 
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Vistos els avantatges i inconvenients, la opció més òptima a dur a terme, és la 

climatització integrada en l’estructura. Tot i haver considerat el elevat preu i la 

complexitat de la instal·lació, es prioritza el benestar que comporta pels propietaris, 

gràcies a un control més eficaç de la temperatura. 

 

-Dispositiu triat: 

Es tracta d'un sensor combinat que mesura tant la humitat com la temperatura i també 

la quantitat de CO2 en l'aire, provocant que s'activi la ventilació si es detecta un nivell 
elevat de el mateix. Al tractar-se d’un sensor combinat estalviem en el nombre 

d'equips a instal·lar la qual cosa és preferible ja que aquests equips són visibles als 

usuaris. 

El dispositiu escollit és del fabricant Schneider Electric i la seva referència és 

MTN6005-0001 i es tracta d'un dispositiu de superfície alimentat mitjançant bus KNX 

i amb un consum màxim de corrent KNX de 10mA.  

 

 

 

Especificacions 

Consum 10mA 

Protocol KNX 

Fabricant Schneider 

Referència MTN6005-0001 

Figura 8.8: Sensor Scneider de temperatura, humitat i CO2 

Figura 8.7: Gràfic del funcionament de la climatització de  l’habitatge 

Taula  23: Especificacions sensor Scneider de temperatura, humitat i CO2 
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Il· luminació de l’habitatge: 

Aproximadament un 25% del total de l'energia que es consumeix en una casa està 

relacionada amb la il·luminació. És un dels sector que més ràpid evoluciona, tan 

ràpidament, que gràcies als avenços que es realitzen en tot el sector de l'energia, les 
bombetes LED (que obeeix el seu nom a les inicials díode emissor de llum) i les 

bombetes de baix consum, cobreixen amb total garantia les necessitats de tots els 

habitatges proporcionant, entre d'altres aspectes tècnics, avantatges en la factura de la 

llum. 

 

 

Taula 24: Avantatges i inconvenients de bombetes LED i de baix consum 

 

 

 

 

 

Bombetes LED Bombetes de baix consum 

Avantatges Inconvenients Avantatges Inconvenients 

 

Alta durabilitat de 

la bombeta (al 

voltant de les  

70.000 hores). 

 

Preu elevat per ser 

una bombeta ( al 

voltant de 7 euros). 

 

Tenen un baix consum en 

comparació amb les 

tipiques llums fluorescents. 

Contenen elements 

tòxics, i han de ser 

reciclades amb 

tractaments de residus 

perillosos. 

 

Consum molt 

baix. 

 El seu preu és de 3.5 

euros, més baix que les 

bombetes LED. 

Consumeixen més que 

les bombetes LED. 

Des de el primer 

segon, assoleixen 

el seu rendiment 

màxim. 

 

 

 Triguen uns minuts en 

assolir el seu 

rendiment màxim. 
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Plaques solars: 

Per poder aportar un estalvi en el consum energètic es contempla l’opció de implantar 

un sistema de plaques solars, les quals anirien situades al sostre de l’habitatge. 

D’aquesta forma s’obtindrien significants estalvis cada mes. Lo que permetria poder 
alimentar l’habitatge amb la pròpia energia de la instal·lació i a més a més gaudir d’aigua 

calenta sense fer ús del comptador públic de llum. 

 

 

Taula 25: Avantatges i inconvenients de les plaques solars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaques solars 

Avantatges Inconvenients 

L'energia solar és una energia renovable. 

Això vol dir que, a diferència dels 

combustibles fòssils, és infinita. 

Els sistemes per emmagatzemar l'energia 

solar són cars, juntament amb la seva 

instal·lació 

Tot i la inversió inicial a realitzar, el sistemes 

posteriorment el cost de l'obtenció de 

l'energia és 0. 

Es tracta d'una energia intermitent, només 

disponible quan hi ha sol.  

Les instal·lacions d'energia solar requereixen 

un manteniment molt baix. I els fabricants 

garanteixen 20-25 anys de funcionament. 
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-Dispositiu triat: 

Es tracte d’un pack de 5 plaques solars, controlador i inversor d’ona pura, amb una 

bateria incoporada de 24V. Proporcionen entre 3000 i 4500 W de potència. Que és 

ideal per poder cobrir els gastos de llum i dispositius electrònics de l’habitatge.  

A més a més és una opció per promoure les energies renovables i sostemibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per últim, pel que fa referència al sistema generador d'energia, les plaques es 

connectaran a una Powerwall encarregada d’emmagatzemar l’energia per aprofitar-la 

en cas de que les plaques solars generin la suficient potencia i no perdre aquesta.  

 

-Dispositiu triat 

Powerwall és una bateria de l'empresa Tesla Energy, empresa nord-americana filial de 

Tesla, Inc., la companyia creada per Elon Musk. La bateria Powerwall és una bateria 

recarregable per a ús domèstic i petites indústries. On s’emmagatzema l’energia de les 

plaques solars, per poder fer ús d’aquesta quan es necessiti. 

Especificacions 

Voltatge [V] 24 

Energia produida [W] 3000-4500 

Fabricant Xunzel 

Potència [W] 3000 

Especificacions 

Capacitat [kWh] 13,5 

Rendiment [%] 90 

Fabricant Tesla 

Potència [kW] 5 

Figura 8.9: Plaques solars  del fabricant Xunzel 

Figura 8.10: Bateria Powerwall del fabricant Tesla 

Taula 26:Especificacions de les plaques solars Xunzel 

Taula 27: Especificacions de la bateria Powerwall de Tesla 
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-7.3.4. Sistemes d’accessibilitat 

Si es fa referència a l’accessibilitat la principal preocupació seria la manera d’accedir a 

l’habitatge, juntament amb altres aspectes que es citaran posteriorment. Per satisfer 

aquest aspecte hi han dues solucions viables, a primera vista poden semblar molt 

semblants, però tenen alguna variació. 

 

Targetes de proximitat Lectors d’empremta digital 

Avantatges Inconvenients Avantatges Inconvenients 

El fet de poder tenir 

targetes dóna certa 

independència a cada 

membre que viu a 

l’habitatge. 

Aquesta solució està 

formada per dos 

components: les targetes 

i els lectors d’aquestes. 

En aquest cas, la targeta 

queda suprimida, ja que, 

s’utilitza el dit com a 

targeta. 

Quan es vulgui donar el 

permís de poder obrir 

alguna porta, es 

necessari registrar 

l’empremta. 

No es produeix cap 

contacte al lector, és a 

dir, s’activa sense la 

necessitat de treure la 

targeta de la cartera. 

El preu dels lectors de 

targetes de proximitat fa 

que el cost del material 

sigui elevat. 

En canvi, els lectors 

d’empremta digital tenen 

un cost molt més 

assequible. 

Cada cop que es vulgui 

entrar s’haurà de tocar 

el lector, per tant, 

contra més ús se li doni, 

més atent de la neteja 

s’ha d’estar. 

Ambdós casos necessiten un manteniment molt limitat, és a dir, gairebé no és necessari. S’han d’evitar cops, 

o el contacte amb líquids. Principalment, consisteix en un manteniment de neteja, de manera que 

l’empremta pugui ser ben llegida. 

Un altre aspecte positiu i comú seria la seguretat que ofereixen les dues solucions, ja que, l’empremta de 

cada persona és única, és a dir, no podran entrar amb la teva identitat, i, les targetes tenen bilions de codis 

per utilitzar i no es poden duplicar, per tant, ofereixen un alt nivell de seguretat. 

 

Taula 28: Avantatges i inconvenients de targetes de proximitat i lectors d’empremta 
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-Dispositiu triat: 

Finalment s’ha escollit el lector de targetes com a dispositiu per a l’accessibilitat de 

l’habitatge. Aquest pemetrà obrir la porta amb la detecció per proximitat d’una targeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que respecta a l’accessibilitat de la porta del garatge, hi ha l’opció de poder obrir 

la porta mitjançant el nostre dispositiu mòbil. Mitjançant una tecnologia molt nova 

anomenada Parkingdoor, que permet obrir qualsevol porta que disposi d’aquest 

dispositiu via Bluetooth. 

Aquesta nova tecnnologia no cal que sigui del protocol KNX, ja que és independent. 

Funciona amb qualsevol porta motoritzada.  

 

 

 

 

Especificacions 

Protocol KNX 

Consum [mA] 5 

Fabricant Gewiss 

Referència  GW 10 681 

Figura 8.11: Lector de targetes del fabricant Gewiss 

Figura 8.12: Dispositiu de Parkingdoor 

Taula 29: Especificacions del lector de targetes de Gewiss 
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7.3.5. Altres sistemes i components  

 

-Actuadors de regulació de llum 

Per manejar la il·luminació del passadiss de la primera planta, parking, lavabo de 

cortesía i habitacions secundàries. Els actuadors de regulació a instal·lar són els de les 

sèries FIX1 i FIX 2 de fabricant Thebe, i en funció de la mida i de la quantitat de zones 

a il·luminar, s'instal·laran actuadors de 2 i 4 amb una potència per llums LED de 200 o 

400W per canal.  

Les referències d'aquests dispositius són: 

 

Sèrie Model Nº Canals Potència (W/canal) Consum KNX 

FIX1 2T 2 400 4mA 

FIX1 4-2T 4 200 10mA 

FIX2 4T 4 400 4mA 

 

Taula 30: Models de regulació de llum 

 

El que aquests actuadors puguin regular la llum, ens aporta l'avantatge que a les 

habitacions que donen a l'exterior o reben llum natural es pot haver d'aportar una 

menor quantitat de llum durant el dia gràcies a la llum que entra de l’exterior  i 

augmentar la llum si es fa de nit. 

 

 

Especificacions 

Consum [10mA] 10 

Protocol KNX 

Frequència [Hz] 50-60 

Fabricante Thebe 

Referència 4940280 

Figura 8.13: Regulador de llum del fabricant Thebe Taula 31: Especificacions regulador de llum del fabricant Thebe 
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-Sonda en dipòsit de gasoil 

Per controlar el consum de gasoil de l’habitatge, s’instal·lara una sonda que estarà al 

dipòsit. S'ha triat la referència KNX SO250 basic de l'fabricant Elsner. S'instal·larà on 

es troba el dipòsit de gasoil (sala de màquines). Aquesta sonda està formada per dos 
components, la sonda d'ultrasons pròpiament dita, que va l'interior de l'dipòsit, i una 

unitat d'avaluació, que és un aparell encastable i de carril DIN, encarregada de 

processar les dades i emetre els avisos corresponents. La unitat d'avaluació s'alimenta 

mitjançant el bus KNX i té un consum màxim de corrent de l'autobús de 16mA. 

 

 

 

-Fonts d’alimentació EIB 

Les fonts d'alimentació són les que produeixen i regulen la tensió del sistema EIB. Les 

fonts proporcionen una tensió de 24 V CC a l'bus i corrents de 160, 320 o 640mA. 

Depenent del nombre de components que formen la línia.  

La línia de bus està desacoblada elèctricament de la tensió d'alimentació de 230 V AC 

amb una bobina integrada. La tensió d'alimentació està connectada a la línia de bus amb 

un terminal de connexió a l'bus. 

 

 

 

 

 

 

Especificacions 

Consum [mA] 16 

Protocol KNX 

Fabricant Elsner 

Referència KNX SO250 

Figura 8.14: Sonda de nivell del fabricant Elsner Taula 32: Especificacions de la sonda de gasoil 
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-Bateria per a font d’alimentació ininterrompuda 

En aquesta instal·lació s'utilitzaran algunes fonts d'alimentació ininterrompuda, no 

podent quedar exposades a fallos de seguretat provocats per un apagat elèctric i s'ha 

seleccionat la referència SEU / S 30.640.1 de la marca ABB, en el model de 640mA. 

Per a les fonts de 160mA i 320mA s'han seleccionat les referències SV / S 30.160.1.1 i 

SV / S 30.320.2.1 respectivament, sent aquesta última una font d'alimentació amb 

diagnòstic de l'acoblament d'el bus. 

Les fonts d'alimentació ininterrompuda requereixen de bateries per al cas que es 

produeixi un tall de subministrament elèctric a la instal·lació i en aquest cas s'han 

seleccionat mòduls de bateries de 12 Volts de tensió contínua les quals són capaços 

de proporcionar alimentació durant a l'almenys 10 minuts. S'ha triat la referència GH 

Q631 0062 de fabricant ABB i es tracta d'un dispositiu de carril DIN que s'instal·la al 

costat de la font d'alimentació ininterrompuda.  

 

 

 

Especificacions 

Imax [mA] 640 

Protocol KNX 

Fabricant ABB 

Referència  SU/S 30.640.1 

Especificacions 

Voltatge [V] 12 

Protocol KNX 

Fabricant ABB 

Referència GH Q631 0062 

Taula 33: Especificacions font d’alimentació ABB Figura 8.15:Font d'alimentació del sistema EIB del fabricant ABB 

Taula 34:Especificacions bateria per a font d’alimentació ABB Figura 8.16:Bateria per a font d'alimentació del sistema EIB del fabricant ABB 
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-Acobladors de línia 

Per a aquest projecte s'ha seleccionat l’acoblador amb referència 2CDG110171R0011 

del fabricant ABB. S'utilitza com acoblador de línies o com a repetidor de línies. Com 

acoblador de línies, el LK / S uneix una línia amb la línia principal; com acoblador, 
s’uneix una línia principal amb una línia de zona. D'aquesta manera proporciona 

aïllament galvànic. Si cal, el LK / S filtra els telegrames i reenvia únicament aquells que 

estan destinats a altres línies. A l'efecte de diagnòstic és possible reenviar o bloquejar 

tots els telegrames. Aquest dispositiu presenta un consum de corrent KNX de 12mA. 

 

 

 

-Interfície USB 

Com s’ha comentat anteriorment, per connectar el sistema de visualització a la resta 

de la instal·lació KNX es necessita una interfície USB i s'ha seleccionat la referència 

9070397 de fabricant Thebe, la qual és un dispositiu ieal per aquesta instal· lació amb 

un consum màxim de 10mA. 

 

 

Especificacions 

Consum [mA] 12 

Protocol KNX 

Fabricant ABB 

Referència 2CDG110171R0011 

Especificacions 

Consum [mA] 10 

Protocol KNX 

Fabricante Thebe 

Referència 9070397 

Figura 8.17: Acoblador LK/S4.2 del fabricant ABB 

Figura 8.18: Interfície USB Thebe 

Taula 35:Especificacions acoblador de línia ABB 

Taula 36:Especificacions interfície USB Thebe 
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Taula 37:Especificacions del cable bus KNX 

-Cable bus KNX  

Per cablejar tota la instal·lació KNX s'ha triat el fabricant Hager i el seu cable 

apantallat per al bus lliure d'halògens el qual s'utilitza per a la connexió d'aparells EIB 

dins d'edificis en zones tant seques com mullades i també es pot utilitzar a l'exterior 

si es protegeix degudament contra el sol. 

 

 

  

Figura  8.19: Cable apantallat del fabricant Hager 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificacions 

Fabricant Hager 

Tipus Apantallat 

Referència TG018 

Secció [mm²] 0,5 
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-7.4. AVALUACIÓ CEDOM DE LA INSTAL·LACIÓ 

Segons l’anàlisi realitzat pel CEDOM el nivell de domotització de la instal·lació és de nivell 2 

havent assolit una suma total de 37 punts, ja que té un nivell mitjà de dispositius i aplicacions 

domòtiques.  

A continució s’adjunten les taules i els resultats finals del CEDOM sobre la instal·lació: 

 

 

 

 

Figura 9: Avaluació CEDOM del nivell de domotització de l'habitatge 
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Figura 9.1: Avaluació CEDOM del nivell de domotització de l'habitatge 
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Figura 9.2: Avaluació CEDOM del nivell de domotització de l'habitatge 
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- 8. CONCLUSIONS 

 

Primer de tot m’agradaria agraïr al meu tutor d’universitat Manel Lis tota l’ajuda que 

he rebut juntament amb el meu tutor de projecte Néstor Berbel, gràcies a ells he 

pogut compàginar el treball final de carrera a distància i unes pràctiques a Deloitte de 

Bèlgica. Ja que des de setembre estic vivint a la ciutat de Leuven.  

En un principi la idea del projecte va ser fer la domotització amb una maqueta 

mitjançant una placa Arduino; però estudiant la situació amb el Nèstor vàrem decidir 

l’actual projecte, ja que hagués estat molt complicat dur a terme la primera idea pel 

que fa la distància i la logística. 

Amb aquest projecte he volgut mostrar a la societat una visió sobre el mercat de la 

domòtica, i la interació d’aquest en un habitatge unifamiliar de luxe, exposant així tots 

els procediments previs a una instal· lació de nivell 2 segons el CEDOM. 

L’objectiu del projecte a més a més de la pròpia instal·lació, consta d’una extensa 

introducció en aquest món per a poder situar a la gent que desconeix aquesta 

tecnologia. Amb la finalitat de que un cop revisat el projecte, pugui tenir uns 

coneixements bàsics que li serveixin per poder contemplar la domotització de la seva 

pròpia vivenda amb l’ajuda dun equip especialitzat. 

Per fer més entendible el projecte, s’ha explicat l’orígen de la domòtica, els seus àmbits, 

els tipus d’arquitectura que hi ha, els diversos protocols i l’explicació raonada de la 

tria de cada component en la instal·lació. 

Com s’ha pogut comprovar en aquest estudi, l’àmbit de la domòtica és un món amb 

un marge de investigació molt ampli i l’abast de tothom. Tot hi que depenent del 

pressupost que es vulgui invertir en aquest, les diferències en la instal·lació poden ser 

bastant significatives. És per això que l’objectiu principal de les grans companyies de 

domòtica d’arreu del món és poder arribar a tots els públics oferint un preu assequible, 

que actualment és el principal inconvenient d’aquesta tecnologia. 

S’ha vist que la domòtica ens pots satisfer moltes necessitats i que serà el futur de les 

nostres vides. Aquest projecte m’ha ajudat a apendre molt sobre el mercat actual de 

domòtica a Espanya, que està creixent en tots els aspectes i amb aquest projecte he 

volgut aportar el meu granet de sorra. 
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