
Pots descriure com és la instal·lació elèctrica de casa teva?

Saps com es connecta a la xarxa de distribució de la companyia subministradora?

Saps què és la domòtica?

Bloc 2

Instal·lacions elèctriques
domèstiques

05
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5. Instal·lacions elèctriques domèstiques
5.1 Instal·lacions elèctriques

5.1 Instal·lacions elèctriques

L’electricitat és l’energia més utilitzada per satisfer les necessitats 
energètiques dels habitatges, els edificis i les indústries, perquè 
és molt fàcil d’usar i proporciona rendiments elevats.

Però també comporta perills greus, com ara incendis i electro-
cucions, si les instal·lacions no reuneixen les condicions de 
seguretat adequades; molts incendis tenen l’origen en curtcir-
cuits elèctrics.

La complexitat de les instal·lacions ha motivat l’elaboració 
d’un seguit de normes d’obligat compliment a fi de garantir 
la seguretat de les persones, del seus béns i el bon funciona-
ment de la instal·lació. Aquestes normes estan recollides en 
el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) i en les 
seves Instruccions Tècniques Complementàries (ITC- BT).

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió

El REBT estableix les condicions tècniques i les garanties que han de reunir les instal·lacions 
elèctriques connectades a un subministrament de baixa tensió amb la finalitat de:

j Preservar la seguretat de les persones i els béns.

j Assegurar el normal funcionament de dites instal·lacions i prevenir les pertorbacions 
que puguin causar en altres instal·lacions i serveis.

j Contribuir a la fiabilitat tècnica i a l’eficiència econòmica de les instal·lacions.

En el REBT s’indiquen les normes bàsiques de caràcter més general que han de satisfer les 
instal·lacions. Les ITC-BT desenvolupen el REBT, donant les normes específiques per a cada 
tipus d’instal·lació, adaptant-se a les millores tecnològiques, quant a materials i equips, que 
es vagin produint.

Fig. 5.1. Els avantatges de l’energia elèctrica l’han convertit en la més utilitzada 
en la vida quotidiana.

Les instal·lacions elèctriques per a baixa tensió es poden classificar en:

j Instal·lacions d’enllumenats exteriors. Es destinen a l’enllumenat d’espais públics 
o privats, com: autopistes, carreteres, carrers, places, jardins, etc.

j Instal·lacions domèstiques. Es destinen a l’enllumenat de l’interior dels edificis 
utilitzats com a habitatges.

j Instal·lacions industrials. Es destinen a edificis o locals dedicats a la fabricació o 
manipulació de productes (per això, estan subjectes a les condicions de cada producte 
fabricat o del procés a realitzar).

S’entén per instal·lació elèctrica de baixa tensió, el conjunt d’aparells i cir-
cuits associats amb l’objectiu de produir, convertir, transformar, transmetre, 
distribuir o utilitzar l’energia elèctrica amb tensions nominals U ≤ 1000 V en 
CA i U ≤ 1500 V en CC.
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5. Instal·lacions elèctriques domèstiques
5.1 Instal·lacions elèctriques

j Instal·lacions en locals de pública concurrència. Són les destinades a activitats i 
edificis als quals té accés el públic general, per exemple, teatres, hotels, restaurants, 
locals comercials, hospitals, col·legis, estadis esportius, etc.

Les instal·lacions elèctriques estan formades per la instal·lació d’enllaç i la instal·lació interior.
La instal·lació d’enllaç uneix la instal·lació interior de l’abonat amb l’embrancament o 
presa general de la xarxa de distribució pública.

L’embrancament o presa general. És la instal·lació compresa entre la xarxa de distribució 
i la caixa general de protecció. En el sentit més ampli s’entén com el punt de lliurament 
d’energia elèctrica per part de la companyia subministradora a l’edifici receptor.

La instal·lació d’enllaç

La instal·lació d’enllaç és formada per la caixa general de protecció, la línia general 
d’alimentació, la centralització de comptadors i la línia de derivació individual.

Activitats

1> Quins són els principals perills de les instal·lacions 
elèctriques?

2> Explica les finalitats del REBT.

3> Quina és la funció de les ITC-BT? 

4> Què és l’embrancament de la instal·lació elèctrica 
d’un habitatge?

N N N N

Derivacions individuals

Caixa de comandament
i protecció de la

instal.lálació interior

X
a

rx
a

 d
e

 t
e

rr
e

s

Línia general
d’alimentació

Born de connexió a terra

Embancament

Elements de
protecció
i connexió

Comptadors

Fusibles

Xarxa de distribució

Caixa general de protecció

Fig. 5.2. Instal·lació d’enllaç amb centralització de comptadors.
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j Caixa general de protecció. És la caixa que allotja els elements de protecció, fusibles,
de la línia general d’alimentació. Es col·loca a l’exterior de l’edifici.

j Línia general d’alimentació. Uneix la caixa general de protecció amb la centralització 
de comptadors de l’edifici.

j Centralització de comptadors. És el conjunt de comptadors, juntament amb els ele-
ments de protecció i connexió de les derivacions individuals, instal·lats en mòduls 
aïllants prefabricats, alimentats per una línia general d’alimentació.

5. Instal·lacions elèctriques domèstiques
5.1 Instal·lacions elèctriques

S’acostuma a instal·lar en un recinte adequat per a l’efecte, situat a la planta baixa o 
al primer soterrani de l’edifici. En aquest recinte hi ha el born de connexió a terra que 
uneix la presa de terra amb els conductors de protecció de cada derivació individual. La 
presa de terra està en contacte amb el terreny del subsòl de l’edifici. Aquests elements 
constitueixen una part fonamental del circuit de protecció contra contactes indirectes i 
descàrregues d’origen atmosfèric que podrien afectar la instal·lació.

En les centralitzacions per edificis destinats a habitatges, normalment, es preveu la 
instal·lació d’un comptador monofàsic per habitatge, en canvi en les destinades a locals 
comercials o industrials, amb subministraments superiors als 15 kW, s’ha de preveure la 
instal·lació d’un comptador trifàsic d’energia activa i un d’energia reactiva per a cada 
abonat.

La derivació individual. És la línia elèctrica que uneix l’equip de comptatge amb els 
aparells del quadre de comandament i protecció de la instal·lació interior. Les destinades 
a habitatges estan formades per una línia monofàsica amb 3 conductors (fase, neutre i 
protecció), i les destinades a locals industrials o comercials, normalment, estan formades 
per una línia trifàsica amb 5 conductors (3 fases, neutre i protecció).

En els subministraments a un sol abonat, com ara habitatges unifamiliars, edificis públics 
o destinats a una indústria específica, no hi ha la línia general d’alimentació. En aquest cas 
la caixa general de protecció enllaça directament amb l’equip de comptatge.

Els comptadors són els aparells destinats a mesurar l’energia elèctrica consu-
mida per l’abonat.

Activitats

5> Quina és la funció d’una instal·lació d’enllaç? Indica 
les seves parts.

6> Quina és la funció de la presa de terra?

La instal·lació interior

La instal·lació interior està formada pel quadre de comandament i protecció, pels circuits 
d’alimentació dels receptors de l’abonat, i pel circuit de connexió a terra. En funció del 
tipus de subministrament podem parlar d’instal·lacions domèstiques, industrials, i de locals 
de pública concurrència.
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 Instal·lacions domèstiques

El quadre de comandament i protecció allotja els principals elements de seguretat, protecció 
i maniobra de la instal·lació interior. S’instal·la tant a prop com sigui possible de l’entrada del 
habitatge i està format per un interruptor de control de potència màxima, un interruptor general 
automàtic, un interruptor diferencial i diversos petits interruptors automàtics. En alguns casos 
concrets també hi pot anar instal·lat un dispositiu de protecció contra sobretensions.

5. Instal·lacions elèctriques domèstiques
5.1 Instal·lacions elèctriques

Fig. 5.3. Quadre de comandament i protecció d’un habitatge.

Interruptor de control de potència màxima (ICPM). És un interruptor magnetotèrmic
(protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits) que té la funció d’evitar que la potència 
subministrada per la companyia superi la potència contractada per l’usuari. 

Interruptor general automàtic (IGA). És l’interruptor general de la instal·lació interior. Es 
pot accionar manualment i disposa de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits.

Interruptor diferencial (ID) d’alta sensibilitat (Is  30 mA, valor del corrent derivat a terra 
a partir del qual desconnecta la instal·lació). És l’aparell encarregat de protegir les persones 
de contactes directes i indirectes. La seva funció és detectar els corrents de fuita; també 
constitueix una protecció molt eficaç contra incendis en limitar a potències molt baixes les 
fuites d’energia elèctrica per defecte d’aïllament. S’ha d’instal·lar, almenys, un ID per a cada 
cinc circuits d’alimentació.

Petits interruptors automàtics (PIA). Són interruptors magnetotèrmics que protegeixen de 
sobrecàrregues i curtcircuits a cadascun dels circuits de la instal·lació interior.

Dispositiu de protecció contra sobretensions (DPS). També anomenat descarregador, és un 
dispositiu que en detectar una sobretensió perillosa per a la instal·lació la desvia directament 
cap el terra de la instal·lació a través dels conductors de protecció. 

Born de terra. És el punt de connexió de la xarxa de protecció interior (conductors amb 
aïllament verd-groc), que uneix les carcasses metàl·liques dels receptors, a través del 
conductor de protecció de la derivació individual amb la presa de terra de l’edifici. També 
serveix per verificar l’aïllament respecte de terra, dels diferents conductors actius. Està situat 
a l’interior del quadre de comandament i protecció.

Fig. 5.4. Descarregador de sobretensions.



152

Els circuits d’alimentació

Cada circuit interior té l’origen en un PIA i està format per dos conductors, normalment 
fase i neutre. Els diferents circuits, juntament amb el de connexió a terra, dintre d’un tub 
de protecció encastat a la paret i a través de les caixes de derivació, es van distribuint per 
tot l’habitatge, a fi d’alimentar, a través dels diferents aparells de comandament i connexió,
els receptors instal·lats a cada habitació.

El nombre de circuits mínims a instal·lar ve determinat pel REBT, en funció de la superfície 
de l’habitatge i de la potència que es contracti, que determina el grau d’electrificació de 
l’habitatge.

L’actual REBT, vigent des de setembre de 2003, determina dos nivells o graus d’electrificació 
per als habitatges:

Electrificació bàsica. Disposa d’un mínim de cinc cir-
cuits, per a la utilització dels aparells d’ús comú (en-
llumenat, frigorífic, rentadora, rentavaixelles, ter-
mosifó, cuina i forn elèctric). Permet el funciona-
ment simultani d’una potència total no inferior a
5750 W a 230 V.

Electrificació elevada. Disposa de més de cinc circuits 
que permeten el funcionament simultani d’una potència 
total no inferior a 9200 W a 230 V.

Seran d’electrificació elevada els habitatges de més de 
160 m2 de superfície útil, i els que disposin de sistema de 
calefacció elèctric o de condicionament d’aire. La potèn-
cia a contractar per l’usuari dependrà de la utilització que 
faci de la instal·lació elèctrica.

El circuit de connexió a terra

És el circuit de la instal·lació elèctrica que té la funció de 
protegir les persones dels contactes directes amb l’elec-
tricitat, i ho fa derivant cap a terra les fuites de corrent 
que es produeixin a les masses metàl·liques a través dels 
conductors de protecció (amb recobriment verd-groc); per 
això es connecten a les preses de terra dels endolls i dels 
receptors que en tinguin, ja que aquests conductors estan 
enllaçats amb la presa de terra general de l’edifici a través 
del born de protecció de la caixa general de protecció i del 
conductor de protecció de la instal·lació d’enllaç.

La comprovació de la bona qualitat de la xarxa de connexió a terra és molt important, per-
què si aquesta es troba en males condicions, en comptes de protegir, pot convertir-se en un 
perill.

Instal·lacions industrials

Són instal·lacions més complexes que les dels habitatges, per les característiques pròpies de 
cada procés productiu a què estan destinades: la varietat de receptors pel que fa a potències 
i consums (monofàsics o trifàsics), la varietat de dependències (oficines, tallers) i d’ambients 
de treball (locals amb risc d’incendi i explosió, locals humits), etc.

5. Instal·lacions elèctriques domèstiques
5.1 Instal·lacions elèctriques

Fig. 5.5. Esquema unifilar d’un quadre de comandament i protecció de la instal·lació 
interior d’un habitatge amb grau d’electrificació elevada.
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En general, han de complir uns requisits molt 
més estrictes, ateses les condicions severes de 
funcionament i el requeriment d’una fiabilitat
(seguretat de funcionament) més gran.

La instal·lació és més seccionada, per tal 
d’evitar la interrupció del subministrament 
d’energia elèctrica si es produeix qualsevol 
anomalia. Normalment s’instal·la un quadre 
general de protecció, distribució i manio-
bra del qual parteixen diferents línies trifàsi-
ques i monofàsiques, protegides per interrup-
tors diferencials i magnetotèrmics. Cada línia 
alimenta un subquadre del qual parteixen 
noves línies, degudament protegides, que ali-
menten directament un receptor o el quadre 
de maniobra i comandament d’una màquina 
determinada.

La complexitat de les instal·lacions requereix 
una coordinació dels diferents elements de 
protecció, de manera que qualsevol anomalia 
afecti la mínima part de la instal·lació (pro-
tecció selectiva).

Les línies estan formades per conductors ca-
nalitzats en tubs, aïllats rígids o metàl·lics, 
o amb safates metàl·liques. De vegades són 
subterrànies, distribuint-se per una canalitza-
ció d’obra feta en el terra del recinte. També 
s’utilitzen canalitzacions prefabricades, amb 
conductors formats per platines de coure nu, 
sobretot en els casos de línies de molta po-
tència.

  Instal·lacions en locals de pública concurrència

La instal·lació elèctrica dels locals de pública concurrència es caracteritza per disposar d’una 
instal·lació d’enllumenat d’emergència que, en cas de fallida en el subministrament per 
part de la companyia subministradora, garanteixi l’evacuació del local amb seguretat (en-
llumenat de seguretat) o, en els locals en què es requereixi, permeti continuar l’activitat 
normal (enllumenat de reemplaçament).

5. Instal·lacions elèctriques domèstiques
5.1 Instal·lacions elèctriques

Fig. 5.6. Quadre general d’una instal·lació industriald’un local de pública concurrència.

Activitats

7> Què és la instal·lació interior d’un habitatge? Explica 
les seves parts.

8> Anomena les característiques generals de les 
instal·lacions elèctriques industrials.

9> Explica la funció dels diferents elements del quadre 
de comandament i protecció de la instal·lació inte-
rior d’un habitatge.

10> Què indica el grau d’electrificació d’un habitatge?
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5.2 Aparells de comandament.
Circuits d’aplicació

Els aparells de comandament són operadors elèctrics que tenen la funció de governar o 
controlar els circuits. Els més utilitzats a les instal·lacions interiors són els interruptors, els 
polsadors, els commutadors i els creuaments.

Interruptors

Per controlar el funcionament dels circuits des d’un únic punt de comandament se solen 
emprar interruptors.

5. Instal·lacions elèctriques domèstiques
5.2 Aparells de comandament. Circuits d’aplicació

Fig. 5.7. Esquema i símbol d’un interruptor. 

Interruptor

Funcionament

L’interruptor té dos terminals o borns de connexió i dues posicions estables. En la posició 
considerada de repòs, anomenada «0» o «OFF», l’interruptor es troba en circuit obert, per 
tant, no deixa passar el corrent elèctric.

En la posició de treball, anomenada «1» o «ON», l’interruptor es troba en circuit tancat, és 
a dir, deixa passar el corrent.

L’interruptor és un aparell que té la funció d’obrir i tancar un circuit, i de 
deixar-lo en qualsevol dels dos estats fins que s’accioni un altre cop.

Aplicacions

Els interruptors es fan servir per al comandament de molts aparells d’ús comú en els habitatges, 
com el televisor i l’equip de música, entre altres, i, en general, tots els circuits de làmpades 
que s’accionen des d’un sol punt.

Fig. 5.8. Esquema d’un circuit amb l’interruptor en repòs (OFF) i en posició de treball (ON).

+ – + –

ONOFF

En els esquemes elèctrics, els inter-
ruptors i els polsadors sempre es 
representen en la posició de repòs.
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Polsadors

5. Instal·lacions elèctriques domèstiques
5.2 Aparells de comandament. Circuits d’aplicació

Fig. 5.9. Esquemes i símbols dels polsadors 
NO i NT.

Polsador NO

Funcionament

El polsador disposa també de dos borns de connexió i un mecanisme d’accionament amb una 
molla de recuperació, que, si es deixa d’accionar, el retorna a la posició inicial o de repòs. Hi 
ha dos tipus bàsics: polsadors NO i polsadors NT.

El polsador NO (normalment obert) manté el circuit obert en estat de repòs i només el tanca 
quan premem el polsador.

Els polsadors fan la mateixa funció que un interruptor, tancar i obrir un 
circuit, però només executen la seva funció mentre estan accionats (estat 
de treball) i tornen automàticament a l’estat inicial quan cessa l’acció (es-
tat de repòs).

Fig. 5.10. Esquema del circuit de funcionament d’una font amb un polsador NO.

+ –+ –

El polsador NT (normalment tancat) manté el circuit tancat en estat de repòs i l’obre, de 
manera que interromp el pas del corrent, quan premem el polsador.

Aplicacions

Els polsadors NO s’utilitzen en el comandament de circuits amb aparells acústics, com timbres 
i brunzidors, i en el control de petits electrodomèstics accionats amb motors: molinets de 
cafè, batedores, etc.

Fig. 5.11. Esquema d’un circuit amb un polsador NT.
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Una aplicació típica dels polsadors NT és el control de les làmpades que s’encenen en 
obrir una porta, com la de la nevera o la del cotxe.

Commutadors

Segurament, el llum de la teva habitació es pot encendre i apagar des del costat de la porta i 
potser des del costat del llit. Per comandar aquests circuits s’empren els commutadors.

5. Instal·lacions elèctriques domèstiques
5.2 Aparells de comandament. Circuits d’aplicació

Aplicacions

Amb l’acció combinada de dos commutadors, connectats com mostren els esquemes següents, 
se soluciona l’accionament d’una làmpada des de dos punts diferents. Aquest circuit és molt 
utilitzat en les instal·lacions d’enllumenat, com ara encendre i apagar un llum des de dos 
punts d’una habitació.

Funcionament

El commutador té tres borns de connexió: el d’entrada (a) és el born comú, ja que és únic 
per a les dues sortides (b, c) o borns commutats.

En la posició «0», el born comú està connectat a una de les dues sortides (per exemple, la b); en la 
posició «1», desconnecta la sortida b i connecta la c. Aquest fet de desconnectar una sortida per 
connectar l’altra s’anomena commutar les sortides, per això l’aparell s’anomena commutador.

Fig. 5.12. Esquema i símbol d’un commutador.

Commutador

El commutador és un aparell de comandament que té tres borns de connexió: 
una entrada i dues sortides. Permet tancar o obrir un circuit elèctric des de dos 
punts diferents.

Fig. 5.13. Esquema del funcionament d’un commutador.

Fig. 5.14. Seqüència d’esquemes d’un circuit per encendre i apagar una bombeta des de dos punts diferents.

+ – + – + – + –

a

b

c
Entrada

Sortida
a

b

c
Entrada

Sortida
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Un commutador fa la funció d’un interruptor si només emprem el born comú i una sortida 
qualsevol. 

5. Instal·lacions elèctriques domèstiques
5.2 Aparells de comandament. Circuits d’aplicació

Els commutadors també es fan servir en l’anomenada commutació de dos circuits. Amb l’ac-
cionament del commutador es tria el circuit pel qual circula el corrent i, per tant, el receptor 
que funcionarà. Es diu llavors que els circuits estan commutats, perquè no poden funcionar 
alhora: o bé funciona l’un, o bé l’altre.

Commutador d’encreuament o creuament

Quan es vol controlar el funcionament d’una làmpada des de tres o més punts de comandament, 
s’ha de combinar l’acció de dos commutadors amb la d’un o més commutadors d’encreuament 
respectivament.

Fig. 5.15. Esquema del funcionament d’un commutador 
com a interruptor.

Fig. 5.16. Esquema de circuits commutats.

Fig. 5.17. Esquema i símbol d’un commutador 
d’encreuament.

Commutador

d’encreuament

Fig. 5.18. Esquema del funcionament d’un commutador d’encreuament.

a

b

c

dEntrades

Sortides

b

a

c

dEntrades

Sortides

Funcionament

La connexió de les entrades (a, b) amb les sortides (c, d) es realitza de la manera següent:

j Posició «0»: l’entrada a està en contacte amb la sortida c, i l’entrada b amb la sortida d.
j Posició «1»: l’entrada a està en contacte amb la sortida d, i l’entrada b amb la sortida c;

és a dir, s’encreuen les entrades i les sortides.

El commutador d’encreuament és un dispositiu que té quatre borns de 
connexió, dues entrades i dues sortides, i dues posicions de funcionament, 
que permeten invertir la connexió de les entrades amb la de les sortides.
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Aplicacions

El commutador d’encreuament es fa servir, sobretot, en els circuits d’enllumenat que s’han de co-
mandar per més de dos punts, com ara una habitació doble, on cal activar i desactivar la làmpada 
central des de l’entrada i des dels dos costats del llit. Per accionar una làmpada des de tres punts, 
necessitem dos commutadors i un d’encreuament enmig seu. Com més commutadors d’encreuament 
es connectin enmig dels commutadors, més punts tindrem per encendre i apagar la làmpada.

5. Instal·lacions elèctriques domèstiques
5.2 Aparells de comandament. Circuits d’aplicació

Fig. 5.19. Esquema de l‘accionament d’una bombeta des de tres punts.

+ +– –

Fig. 5.20. Esquema del funcionament d’un 
teleruptor.

A

A

Altres dispositius

Hi ha d’altres mecanismes elèctrics amb més prestacions que l’interruptor, el polsador o els 
commutadors, que s’utilitzen en les instal·lacions elèctriques dels edificis i els habitatges. 
Els més característics són: el teleruptor, l’automàtic d’escala i el porter elèctric.

Teleruptor 

Fig. 5.21. Instal·lació amb teleruptor.
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El seu funcionament és senzill: en rebre un impuls elèctric la bobina de l’electroimant, el 
contacte canvia de posició, si està obert es tanca i si està tancat s’obre, i no torna a canviar 
de posició fins que la bobina no rep un nou impuls elèctric. És un mecanisme amb un funci-
onament semblant al de l’accionament d’un bolígraf amb càrrega retràctil.

Amb el teleruptor es pot controlar el funcionament d’un circuit d’enllumenat des de punts 
diferents. Per exemple, per controlar un circuit des de sis punts diferents, es necessita 1 te-
leruptor i 6 polsadors i la instal·lació és més econòmica i fàcil de realitzar que si s’utilitzen 
2 commutadors i 4 commutadors d’encreuament.

El teleruptor és un dispositiu que fa la funció d’un interruptor accionat a 
distància. Consta d’un electroimant i un o diversos contactes.
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5. Instal·lacions elèctriques domèstiques
5.2 Aparells de comandament. Circuits d’aplicació

En el mercat hi ha teleruptors que a més a més d’encendre o apagar el llum poden fer la 
funció de regular la seva intensitat gràcies a un petit circuit electrònic que porten integrat. 
Això permet adaptar la intensitat lluminosa als requeriments de cada ambient i de cada mo-
ment o a les preferències de l’usuari. Amb una pulsació breu dels polsadors, l’aparell actua 
com a teleruptor, és a dir, encén o apaga el llum, però amb pulsacions llargues es modifica la 
intensitat de la llum, fins arribar al valor màxim o al mínim. 

Automàtic d’escala o minuter

Fig. 5.22. Teleruptor regulador d’intensitat 
lluminosa.

Fig. 5.25. Símbol d’un automàtic d’escala.

4
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Fig. 5.23. Automàtic d’escala.

Al mercat, hi ha molts models d’automàtics d’escala; en funció de com s’obté la temporitza-
ció, són: tèrmics, electrònics, pneumàtics, amb mecanisme de rellotgeria, etc. 

Porter elèctric

Fig. 5.24. Esquema d’una instal·lació d’enllumenat amb automàtic d’escala.
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La seva aplicació més comú, d’aquí el seu nom, és l’enllumenat d’escales als edificis d’habi-
tatges. En aquest cas s’activa per mitjà dels polsadors situats a l’entrada i en els diferents 
replans de l’escala. Quan s’acciona un polsador s’activa l’automàtic i s’encén l’enllumenat, que 
després d’un temps prefixat s’apaga automàticament.

L’automàtic d’escala és un mecanisme elèctric que permet regular el temps 
d’encesa (temporitzar) d’una instal·lació d’enllumenat. Està format per un 
electroimant i un contacte temporitzat a la desconnexió (el contacte continua 
tancat, durant un temps prefixat per l’usuari, en deixar de passar corrent per 
la bobina de l’electroimant).

El porter elèctric és una instal·lació que permet obrir la porta d’accés a 
l’edifici des de l’interior de cada habitatge.
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El porter elèctric està format per uns pol-
sadors, P1 i P2, situats a la part exterior 
de la porta d’entrada de l’edifici, cada un 
dels quals acciona un brunzidor, B1 o B2,
situat a l’interior de cada habitatge, des 
d’on amb un polsador, P3 o P4, s’activa la 
bobina del pany elèctric que permet obrir 
la porta d’accés a l’edifici.

Actualment, la majoria de porters elèc-
trics porten un equip de comunicació 
d’àudio (porter electrònic) o d’àudio i 
vídeo (videoporter) que permeten la co-
municació entre la porta d’entrada i l’in-
terior de cada pis.

5. Instal·lacions elèctriques domèstiques
5.3 Introducció a la domòtica

Fig. 5.26. Esquema de la instal·lació d’un porter elèc-
tric en un edifici.
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Activitats

11> Quina diferència hi ha entre un interruptor i un pol-
sador? I entre un polsador NO i un NT?

12> Quina és la principal diferència entre el commutador 
i el commutador d’encreuament?

13> Dibuixa l’esquema elèctric d’un circuit que controli el fun-
cionament d’una làmpada des de tres punts diferents.

14> Dibuixa l’esquema del circuit d’accionament de la 
làmpada de la nevera, que en obrir la porta s’encén i 
en tancar-la s’apaga.

15> Explica la funció d’un automàtic d’escala.

16> Quina és la principal diferència entre un teleruptor i 
un automàtic d’escala?

5.3 Introducció a la domòtica

Elements d’un sistema domòtic

Els principals elements d’un sistema domòtic són: els sensors, els actuadors i la unitat de 
control o controlador.

Els sensors són els elements encarregats de captar qualsevol tipus de canvi físic en un espai 
determinat, i transmetre aquesta informació, directament o a través del controlador, a un 
dispositiu perquè faci la seva acció a la instal·lació.

La domòtica és la tecnologia que tracta de l’automatització i el control de les 
instal·lacions dels habitatges, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida, 
facilitar les tasques domèstiques, augmentar la seguretat dels seus ocupants i 
optimitzar l’ús dels recursos per millorar l’eficiència energètica de l’habitatge.
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Hi ha sensors que actuen directament sobre la instal·lació. Per exemple: en una instal·lació de 
calefacció a gas el termòstat detecta els canvis de temperatura i engega o para la caldera.

Existeixen moltes classes de sensors: de moviment, de fum, d’humitat, de gas, etc.

Els actuadors són els dispositius que en rebre una ordre de la unitat de control, o directament 
d’un sensor, realitzen una acció determinada a la instal·lació, per exemple: encendre o apagar 
una làmpada, obrir o tancar una electrovàlvula, etc.

La unitat de control o controlador només existeix en els sistemes domòtics centralitzats, és la 
central que gestiona el sistema domòtic. A la central hi arriba la informació que capten els sensors, 
aquesta la processa i d’acord amb la seva programació envia les ordres als corresponents actuadors. 
El controlador pot ser qualsevol microprocessador, des d’un petit PLC a un PC personal.

 Classifi cació dels sistemes domòtics

Les instal·lacions domòtiques poden ser: centralitzades, distribuïdes o mixtes. 

A les instal·lacions centralitzades tots els sensors i els actuadors estan connectats al controlador, 
els sensors a les entrades i els actuadors a les sortides. Això permet reprogramar des de la unitat 
central qualsevol element del sistema, però, per altra banda, si falla l’alimentació del controlador, 
tot el sistema deixa de funcionar, per la qual cosa sol disposar d’un sistema d’alimentació 
suplementari per alimentar el sistema en cas que falli el subministrament elèctric.

Hi ha instal·lacions centralitzades cablejades i inalàmbriques. A les instal·lacions cablejades
tots els sensors i detectors estan units al controlador per mitjà de cables i a les instal·lacions
inalàmbriques tots els elements es comuniquen via radiofreqüència. 

A les instal·lacions distribuïdes no hi ha unitat de control, i normalment els elements del 
sistema estan units per mitjà d’un típic cablejat en bus.

5. Instal·lacions elèctriques domèstiques
5.3 Introducció a la domòtica

Fig. 5.27. Esquema d’una instal·lació domòtica centralitzada.
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Sensor Sensor Sensor

Fig. 5.28. Esquema d’una instal·lació domòtica distribuïda.
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Les instal·lacions mixtes són instal·lacions descentralitzades en què el control del sistema 
es realitza amb diversos petits controladors. D’aquesta manera si una unitat de control deixa 
de funcionar, no afecta la resta del sistema que continua funcionant. 

Aplicacions de la domòtica

Les aplicacions de la domòtica són múltiples i variades, però es poden agrupar en quatre 
grans àrees:

Control i gestió de l’energia. Les aplicacions estan 
encaminades, principalment, a racionalitzar i a reduir 
el consum d’energia, amb l’objectiu de reduir la des-
pesa energètica. Algunes de les aplicacions en aquest 
camp són:

j Programació i zonificació de la climatització, en 
funció de la utilització o de l’orientació de les di-
ferents estances.

j Racionalització de les càrregues elèctriques, en 
funció de la potència contractada.

j Gestió de les tarifes, és a dir, el sistema prioritza 
el funcionament d’aparells amb consums elevats en 
el període de tarifa nocturna.

j Regulació de la il·luminació en funció de la llumi-
nositat de l’ambient.

Automatització i control. En aquesta àrea les apli-
cacions estan dirigides a incrementar el confort a 
l’habitatge, amb la simplificació i el control auto-
màtic de les tasques més comunes a la llar. Algunes 
d’elles són:

j Centralització de l’encesa i el tancament de 
l’enllumenat.

j Control i gestió d’elements com portes, finestres, 
persianes, tendals, etc.

j Control i gestió del reg.

Seguretat. Les aplicacions domòtiques inclouen la protecció de les persones, dels béns i de 
les instal·lacions de l’habitatge. Algunes aplicacions són:

j Seguretat de les persones amb la programació d’alertes mèdiques, molt útils per a per-
sones grans o malalts.

j Seguretat dels béns, amb aplicacions com la gestió del control a l’accés, sistemes anti-
robatori i la simulació de presència en l’habitatge.

j Seguretat en les instal·lacions, amb el control i la gestió de les alarmes tècniques (fui-
tes d’aigua o gas, fums o foc, avaries elèctriques, etc.).

5. Instal·lacions elèctriques domèstiques
5.3 Introducció a la domòtica

Fig. 5.29. Diagrama de blocs d’un sistema domòtic controlat per un PC.
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Comunicacions. En aquesta àrea les aplicacions se centren en la integració dels di-
ferents sistemes de comunicació per facilitar l’intercanvi d’informació, tant entre els 
usuaris com entre aquests i les instal·lacions i els equips domèstics, ja sigui des de 
dintre del mateix habitatge com des de l’exterior. Algunes aplicacions destacades en 
aquest camp són:

j Control exterior del sistema (telegestió).

j Comunicació d’incidències i transmissió d’alarmes.

Activitats

17> Quins són els objectius de la domòtica?

18> Explica la funció dels elements que formen part d’un 
sistema domòtic.

19> Fes una classificació de les aplicacions domòtiques.

20> Quines són les aplicacions de la domòtica en el camp 
de la seguretat?

5. Instal·lacions elèctriques domèstiques
5.4 Sistema de tarifació de l’energia elèctrica

5.4 Sistema de tarifació
de l’energia elèctrica

L’energia elèctrica intervé en la majoria de processos productius de transformació, en els dels 
serveis i en els domèstics. En una societat marcada per l’economia de mercat el coneixement 
dels costos de qualsevol producte o servei és fonamental.

El preu de l’energia ve fixat en les tarifes elèctriques que estableixen la relació tècnica i 
comercial entre les companyies subministradores i els consumidors finals. Les companyies 
subministradores proposen a l’Administració central els preus de les tarifes elèctriques, jus-
tificats per un estudi raonat dels diferents costos (producció, distribució, etc.); finalment, 
aquests seran aprovats pel Consell de Ministres a proposta última del Ministeri d’Indústria i 
Energia.

Les tarifes elèctriques són d’aplicació general a tots els abonats, sense més condicions que 
les derivades de la tensió de subministrament (baixa o alta tensió). La contractació d’una o 
altra tarifa respon sempre a la lliure elecció de l’usuari; i sempre s’han de complir les condi-
cions que s’especifiquen a cadascuna.

Les tarifes elèctriques es classifiquen segons la tensió amb què es realitzi el subministra-
ment, i poden ser: tarifes de baixa tensió, quan s’apliquen a subministraments amb tensions 
nominals no superiors als 1000 V, i tarifes d’alta tensió, que s’apliquen a tots els subminis-
traments amb tensions nominals superiors a 1000 V.

Les tarifes elèctriques consten de la tarifa bàsica i dels complements de tarifa. 

La tarifa bàsica presenta una estructura binomial formada per dos termes: el terme de potèn-
cia (Tp) i el terme d’energia (Te).

El terme de potència depèn de la potència contractada per l’abonat. La unitat de 
contractació és el quilowatt (kW), i es paga una quantitat fixa al mes per cada kW con-
tractat.
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El terme d’energia representa l’energia consumida i mesurada pel comptador de l’abonat. 
La unitat és el quilowatt per hora (kW·h). És una part variable que dependrà de l’energia 
consumida. 

Els complements de tarifa consisteixen en una sèrie de recàrrecs o descomptes que s’apli-
quen sobre la tarifa bàsica. Els complements són: discriminació horària, estacionalitat i 
energia reactiva.

j Complement per discriminació horària. És un descompte que té la finalitat 
d’incentivar el consum quan el sistema elèctric està infrautilitzat, a les hores 
vall, dissabtes, diumenges, etc., reduint el preu del kWh. És necessari disposar 
d’un equip de comptatge que pugui discriminar les hores i els dies en què s’utilitza 
l’energia. 

j Complement d’estacionalitat. És un recàrrec o bonificació que s’aplica sobre el 
terme d’energia segons l’època de l’any en subministraments especials.

j Complement per energia reactiva. És un recàrrec o bonificació percentual que 
s’aplica a la tarifa bàsica (Tp + Te) , per compensar o per evitar el consum d’energia 
reactiva que pot tenir una determinada instal·lació elèctrica de CA a causa del fac-
tor de potència , cos w, de la càrrega.

El factor de potència ve determinat pel tipus de receptors connectats a la xarxa que 
desfasen el corrent de la càrrega respecte de la tensió. La majoria de receptors són de 
tipus òhmic, formats per resistències (radiadors, làmpades incandescents, etc.) o de 
tipus òhmic inductiu, formats per bobines (motors, reactàncies de l’equip d’engegada de 
les làmpades de descàrrega, etc.).

Com més inductiva és la càrrega, més gran és el desfasament entre el voltatge i la in-
tensitat, i per tant, més petit el cos. Aquest desfasament fa que a les instal·lacions es 
consumeixi, a més de l’energia activa (Wa), energia reactiva (Wr).

Per aconseguir una determinada energia activa, o sigui un treball, com més inductiu sigui 
el circuit, més energia reactiva consumeix, i més gran ha de ser la intensitat subminis-
trada, per tant, més grans seran les pèrdues per efecte Joule a la xarxa de transport i 
distribució, ja que:

Energia activa:  Wa  =  V · I · cos t  (kW·h)

Energia reactiva:  Wr  =  V · I · sin t  (kVAr·h)

Energia aparent:  Wap  =  V · I · t  (kVA·h)

Wap  = Î Wa
2  + Wr

2

cos   = 
Wa  = 

Wa

Wap Î Wa
2  + Wr

2

Així doncs, a les companyies subministradores els interessa que el factor de potència del 
subministrament sigui el més elevat possible i, per tant, penalitzen progressivament factors 
de potència baixos, cos  < 0,9, i bonifiquen els alts, cos  > 0,9.

Fig. 5.31. Triangle d’energies.
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5. Instal·lacions elèctriques domèstiques
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Fig. 5.30. Equip de comptatge amb comptador 
d’energia activa de doble tarifa, comptador 
d’energia reactiva i rellotge discriminador 
horari.
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5. Instal·lacions elèctriques domèstiques
5.4 Sistema de tarifació de l’energia elèctrica

BA
IX

A
 T

EN
SI

Ó

Tarifes

Terme
potència
(Tp) cèntims 
d’euro/kW i mes

Terme
energia
(Te) cèntims 
d’euro/kWh

Discriminació horària
Energia 
reactiva
Sobre Tp + Te

1.0  Potència
fins a 770 W

27,7110 6, 2287 No és d’aplicació 

2.0  General,
potència
no superior
a 15 kW 

152,6588 8,6726

Tipus 0 (nocturna), amb comptador de doble tarifa: 
s’apli-caran directament els següents preus del terme 
energia:

PERÍODE

HORES VALL

Estiu: de 0 a 

8 h

Hivern: de 23 

a 7 h

H. PUNTA I 

PLANES

Estiu: de 8 a 24 h

Hivern: de 7 a 

23 h 

TERME

ENERGIA
4,0402 8,9094

No és 
d’aplicació 

3.0  Enllumenat pú-
blic

  0,0000 7,6656 No és d’aplicació

S’aplica el 
coeficient Kr

que corres-
pongui.

4.0 General 149,4345 8,7479
La discriminació horària, amb comptador de doble o 
triple tarifa és obligatòria per als subministres amb 
potència contractada superior a 50kW i optativa per 
als restants.

5.0  General de llarga 
utilització

238,6986 7,9941

6.0  De regs agrícoles  35,0846 8,1422

Discriminació horària

TIPUS
PUNTA PLANA VALL Els recàrrecs o bonificacions s’apliquen sobre el 

consum produït durant les hores indicades i es con-

sidera el preu del kWh de la tarifa de referència (3.0 

per baixa tensió).

Els clients de les tarifes 3.0 i 4.0 i alta tensió (ex-

cepte regs agrícoles) es podran acollir a la modali-

tat 5 de discriminació horària, en la qual es classifi-

quen els dies en categories diferents i s’estableixen 

períodes horaris pels dies, amb recàrrecs o des-

comptes diferents (+300 % fins a –50 %).  

HORES
RECÀRREC O 
BONIFICACIÓ

HORES
RECÀRREC O 
BONIFICACIÓ

HORES
BONIFICACIÓ

1 24 20% _ _
_ _

2 4 40% 20

03 4 70% 12 8
–43%

4 6 100% 10 (*)

(–) 24 hores dissabtes, diumenges i festius; 8 h la resta dels dies. 

Complements per energia reactiva

Aquest recàrrec o descompte s’aplica els termes potència i energia de qualsevol tarifa, excepte la 1.0. A la tarifa 2.0 aquest recàrrec serà d’aplicació 
quan tingui algun cos < 1,0 . El percentatge que cal aplicar (Kr) s’obté a partir de les següents fórmules, en funció del factor de potència o cos 

cos  =           Wa                                        Kr (5) =       17     = –21             Wa = energia registrada pel comptador d’energia activa, en kWh. 
             Î Wa

2  + Wr
2                                                   cos2                       Wr =energia registrada pel comptador d’energia reactiva, en kWh.

El seu valor pot variar entre un abonament del –4 % i un recàrrec del +47 %.

Taula 5.1 Resum de les tarifes elèctriques de baixa tensió (BT) vigents l’any 2006 (continuació).

RECÀRREC O 
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5.5 Mesures d’ús, seguretat
i conservació 

Si ens referim a les instal·lacions més properes, les de l’habitatge, hem de saber:

j L’usuari titular de la instal·lació és el responsable de l’ús, conservació i manteniment, d’acord 
amb les condicions de seguretat requerides. En realitat, si l’ús és el correcte, les instal·lacions 
tenen un desgast molt petit, per la qual cosa és recomanable fer una revisió cada cinc anys.

j Els arranjaments necessaris i les revisions les ha de fer un instal·lador autoritzat.

j Les causes més freqüents d’electrocució són l’ús d’aparells o materials en mal estat, 
defectes d’aïllament, instal·lacions defectuoses o actituds incorrectes. Per evitar-les al 
màxim sempre cal tenir en compte les normes bàsiques següents:

– Tenir les instal·lacions en les condicions de seguretat que estableix el REBT, interrup-
tors diferencials, presa de terra, etc.

– Comprovar que els interruptors diferencials siguin d’alta sensibilitat (Is ≤ 30 mA), i 
a més a més comprovar, periòdicament, el seu funcionament prement el polsador de 
prova que porta incorporat.

– Suprimir qualsevol risc de contacte amb elements en tensió.

– Evitar els empalmaments de cables. Les connexions entre conductors s’han de fer dins 
les caixes adients i s’han d’utilitzar regletes o borns de connexió.

– No tocar mai aparells ni conductors elèctrics amb les mans o els peus molls, o damunt 
d’un sòl humit.

– No tenir aparells elèctrics en el bany a l’abast de la mà.

– Si hi ha nens petits, procurar que els endolls siguin de seguretat o col·locar clavilles-
tap de plàstic. 

5. Instal·lacions elèctriques domèstiques
5.5 Mesures d’ús, seguretat i conservació

Activitats

25> Quines són les causes més freqüents d’electrocució? 26> Com es fa per comprovar que l’interruptor diferencial 
funciona correctament? A casa teva ho comproveu 
periòdicament?

21> Explica en què consisteix la tarifa bàsica del sistema 
de tarifació d’energia elèctrica. 

22> En què consisteix el complement de discriminació 
horària?

23> Què són els complements de la tarifa bàsica?

24> A la vista del “rebut de la llum” de casa teva, descriu 
les aracterístiques del subministrament de la tarifa 
elèctrica aplicada.

Activitats
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La casa domòtica

Des de fa ja alguns anys hi ha empreses que es dediquen a construir dispositius l’objectiu dels quals és activar processos 
en l’habitatge des de qualsevol punt d’aquest. 

Recentment, la tendència és construir aparells que permetin controlar sistemes de l’habitatge, no ja des de qualsevol punt 
de la casa, sinó des de qualsevol punt del món gràcies a Internet, és a dir, es busca integrar els dispositius que controlen 
els diferents sistemes d’un habitatge (calefacció, llum, aire condicionat, televisors, càmeres, aparells de música, aspersors 
del jardí, etc…) amb Internet perquè el propietari de l’habitatge pugui controlar-los tot i que sigui molt lluny de casa. 

Empreses com X10 (www.x10.com) o SmartLabs (www.smarthome.com) duen anys venent aparells que controlen des de 
llums en un aquari fins a càmeres i televisors per tota la llar. El tret comú de tots aquests dispositius és que funcionen 
connectats a una estació base. Tots responen a senyals emesos des de l’estació base que els connecten, desconnecten o 
els ajusten a un percentatge determinat de corrent elèctric. L’estació base pot consistir en una consola independent o en 
un programa d’ordinador. Una aplicació bàsica de X10 inclou tres commutadors, un comandament de control remot i un 
programa informàtic que permet a l’usuari crear els seus programes. 

Ara, el nou programa MyHouseOnLine de X10 permet controlar commutadors, sensors de moviment i càmeres a través d’In-
ternet; i SmartLabs comercialitza programes i dispositius similars. Altres empreses com Vantage Controls, Crestron, Lutron 
i AMX venen productes a intermediaris que instal·len i mantenen sistemes tant per a particulars com per a empreses.

Adaptat de Peter Wayner, “Que la casa automatizada trabaje por nosotros”, suplement de ciència i tecnologia del New
York Times, El País (novembre de 2006)

Fig. 5.32. Model d’una casa domòtica creat pel Laboratori de Models del Departament d’Arquitectura 
de la Escuela Universitaria Politécnica del País Vasco.

Ciència, tecnologia i societat
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Qüestions

1> En la realització de les instal·lacions elèctriques do-
mèstiques el compliment de les normes del REBT:

  a) És aconsellable. 
  b) És obligatori.
  c) No és obligatori perquè el REBT només es refereix 

a les instal·lacions industrials.
  d) No és obligatori ni aconsellable perquè encareix 

molt la instal·lació. 

2> La línia general d’alimentació de la instal·lació 
d’enllaç d’un edifici:

  a) És la que uneix la caixa general de protecció amb 
la centralització de comptadors.

  b) És la que alimenta cada planta de l’edifici.
  c) Està connectada directament a la xarxa de distri-

bució de la companyia subministradora.
  d) És la mateixa xarxa de distribució.

3> L’ICPM d’un habitatge és un interruptor magnetotèr-
mic que té la funció de: 

  a) Protegir la instal·lació interior de sobrecàrregues 
i curtcircuits.

  b) Desconnectar la instal·lació interior quan no es 
consumeix la potència contractada. 

  c) Desconnectar la instal·lació interior quan se so-
brepassa la potència màxima contractada.

  d) Desconnectar la instal·lació en cas de sobretensions. 

4> L’ID del quadre de comandament i protecció de la 
instal·lació interior d’un habitatge té la funció de 
desconnectar la instal·lació:

  a) Per protegir els usuaris de descàrregues elèctriques. 
  b) En cas de sobreintensitats.
  c) Quan detecta una diferència entre la potència con-

tractada i la potència consumida.
  d) Quan hi ha una sobretensió.

5> L’interruptor és un aparell de comandament que s’utilitza 
en les circuits d’enllumenat de la instal·lació elèctrica 
d’un habitatge, quan s’ha de governar el circuit:

  a) Des d’un sol punt.
  b) Des de dos punts diferents.
  c) Des de més de dos punts diferents. 
  d) Combinat amb l’acció d’un commutador per gover-

nar el circuit des de dos punts.

6> Per accionar el timbre de la porta d’entrada d’un ha-
bitatge, s’ha de realitzar:

  a) Només amb interruptors.
  b) Només amb polsadors NO.
  c) Tant se val interruptors com polsadors NO.
  d) Només polsadors NT.

7> Els elements imprescindibles d’un sistema domòtic 
amb la instal·lació distribuïda són: 

  a) Els sensors, els actuadors i el controlodor.
  b) Els sensors, els actuadors, el controlodor i el bus 

de connexió.
  c) Els sensors, els actuadors i el bus de connexió.
  d) Els actuadors i el controlador.

8> La programació d’una calefacció que té en compte 
l’hora de posada en marxa i les diferents necessitats 
calorífiques de cada estança, és una aplicació domò-
tica que forma part de l’àrea de:

  a) Seguretat.
  b) Automatització i control.
  c) Comunicacions.
  d) Control i gestió de l’energia.

9> Explica la funció de cadascun dels dispositius del 
quadre de comandament i protecció de la instal·lació 
interior d’un habitatge.

10> Per a què serveix la presa de terra d’una instal·lació 
elèctrica? 

11> Per encendre una làmpada des de dos punts diferents, 
quins aparells de comandament utilitzaràs? Dibuixa 
l’esquema elèctric del circuit.

12> Dissenya l’esquema d’un circuit elèctric amb un sol 
aparell de comandament que et permeti governar dues 
làmpades, de manera que quan una estigui encesa 
l’altra estigui apagada. Indica dues possibles aplica-
cions pràctiques d’aquest circuit en un habitatge.

13> Quins són els elements d’un sistema domòtic? En 
quin tipus d’instal·lacions s’utilitzen?

14>  Quina diferència hi ha entre el terme de potència i 
el terme d’energia en la factura del subministrament 
elèctric?
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1> Una lluminària decorativa està formada per 60 bom-

betes iguals connectades segons l’esquema de la fi-

gura. Per donar sensació de moviment, els interrup-

tors canvien cíclicament d’estat cada 2 s de manera 

que, en tot moment, només hi ha una fila de bombe-

tes enceses. Quan es connecta a V = 230 V consumeix 

P = 360 W. Determina:

  a) La potència Pb de cada bombeta. 
  b)  El corrent I que circula per una bombeta encesa i 

la seva resistència interna R.
  c)  El consum total Wtotal i per bombeta Wb si la llu-

minària funciona durant t = 4 hores.

2> Segons el REBT un centre d’ensenyament està 
classificat com a local de pública concurrència. La 
instal·lació elèctrica d’enllumenat d’aquests locals 
ha de complir una sèrie de requisits quant a la segu-
retat dels usuaris:

  a) Quins són aquest requisits?
  b)  Fes una relació d’almenys cinc llocs del teu centre, 

on hi hagi elements específics de la instal·lació 
elèctrica de locals de pública concurrència. Indica 
l’element. 

3> Dibuixa un croquis del quadre de comandament i pro-
tecció de la instal·lació elèctrica del teu habitatge 
amb la situació dels diferents elements i contesta les 
següents qüestions:

  a)  Quins elements hi ha i amb quin ordre estan 
instal·lats?

  b) Hi falta algun element? Quin?
  c) Quants circuits interiors hi ha? Per què?

4> Un frontal és un sistema d’enllumenat que es fixa al 
cap, usualment sobre un casc, de manera que diri-
geixi la llum cap on es mira.

  En un frontal s’utilitzen 24 leds blancs distribuïts en 
vuit conjunts en paral·lel de 3 leds en sèrie cadas-
cun. La caiguda de tensió de cada led és Vled = 3,6 V 
quan hi passa un corrent Iled = 20 mA. Per alimentar 
el frontal s’utilitza una bateria de capacitat cpila = 1 
800 mA·h. Determina, en les condicions de funcio-
nament indicades:

  a)  La tensió d’alimentació U del conjunt i el corrent I
que consumeix.

  b)  L’energia consumida per cada led Wled i pel conjunt 
Wtotal  en t = 8 h de funcionament.

  c) El temps tb que dura la bateria.

5> Dibuixa l’esquema elèctric d’un circuit que permeti 
accionar una làmpada des de quatre punts dife-
rents, utilitzant:

  a) Commutadors i creuaments.
  b) Un teleruptor.

U

U P
n

= 230 V  = 360 W
= 20 x 3 bombetas

U

1..................8


