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UNITAT 5 Instal lacions electriques 

domestiques 
Instal lacions electriques 
L’electricitat és l’energia més utilitzada per satisfer les necessitats elèctriques.  

Perills: incendis electrocucions (fins al grau de mort). 

 

REGLAMENT ELECTROTECNIC DE BAIXA TENSIO  
El REBT estableix les condicions tècniques i les garanties que han de reunir les 
instal·lacions elèctriques connectades a un subministrament de baixa tensió. Són 

normes bàsiques de caràcter general. 

 Preservar la seguretat de les persones i els bens 

 Assegurar el normal funcionament d’aquestes instal·lacions i prevenir les 

pertorbacions que puguin causar en altres instal·lacions i serveis 

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

Les ITC-BT desenvolupen el REBT, donen les normes específiques per a cada tipus 

d’instal·lació, i s’adapten a les millores tecnològiques, quant a materials i equips, que 

es vagin produint. 

La instal·lació elèctrica de baixa tensió és el conjunt d’aparells i circuits associats amb 

l’objectiu de produir, convertir, transformar, transmetre, distribuir o realitzar l’energia 

elèctrica amb tensions nominals. -100V (CA) I -1500V (CC). 

L’embrancament o presa general: Instal·lació compresa entre la xarxa de distribució i 

la caixa general de protecció. En sí és el punt de lliurament d’energia elèctrica per part 

de la companyia subministradora a l’edifici receptor. 
LA INSTAL LACIO D ENLLAC 

La instal·lació d’enllaç (uneix la instal·lació interior amb la presa general de la xarxa 

elèctrica) està formada per: 

· 

· 

· 
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 Caixa general de protecció: on hi ha els   
elements de protecció (fusibles) 

 Línia general d’alimentació: uneix la caixa 
general de protecció amb la centralització de 
comptadors 

 Centralització de comptadors: conjunt de 
comptadors, elements de protecció i 
connexió de les derivacions individuals 

 Derivació individual: línia elèctrica que uneix 
l’equip de comptatge amb els aparells del 
quadre de comandament i protecció de la 
instal·lació interior 

 
Derivació individual: línia monofàsica (fase, 
neutre i protecció- per habitatges), línia trifàsica 
(3 fases, neutre i protecció- per indústria i 
comercial).  
 
 

LA INSTAL LACIO D INTERIOR 
La instal·lació interior està formada per un quadre de comandament i protecció, circuits 
d’alimentació dels receptors de l’abonat i un circuit de connexió de terra. 
En funció del subministrament hi ha: instal·lacions domèstiques, industrials i locals de 
concurrència pública. 
 

INSTAL LACIONS DOMESTIQUES 
El està format per: quadre de comandament i protecció 

 

 Interruptor de control de potència màxima (ICPM): MT. Evita que la P 
subministrada superi la consumida (companyia- usuari). Protecció contra 
sobrecàrregues i curtcircuits. 

 Interruptor general automàtic (IGA): També activació manual. Protecció contra 
sobrecàrregues i curtcircuits. 

 Interruptor diferencial (ID): Protegeix a les persones de contactes directes i 
indirectes (descàrregues). Detecta els corrents de fuita. Protecció contra incendis. 

 Petits interruptors automàtics (PIA): MT. Protecció contra sobrecàrregues i 
curtcircuits a cadascun dels circuits interiors. 

 Dispositiu de protecció contra sobretensions (DPS) o descarregador: Aparells que 
detecten les tensions perilloses a la instal·lació (permanents/ transistòries). La 
desvia directament a terra. 

 Born de terra: Connexió que uneix les carcasses metàl·liques dels receptors amb 
la presa de terra de l’edifici. 

Els circuits d alimentacio 

Nivells o graus d’electrificació per als habitatges, 
segons REBT: 
 Electrificació bàsica: mínim de cinc circuits, per 

a la utilització dels aparells d’ús comú d’una 
potència total no inferior a 5.750 W a 230 V. 

 Electrificació elevada: Disposa de més de cinc 
circuits que permeten el funcionament simultani 
d’una potència total no inferior a 9.200 W a 230 
V. 

·

  
· 

·

  
· 
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Els circuits de connexio a terra 
És el circuit de la instal·lació elèctrica que té la funció de protegir les persones dels 
contactes directes amb l’electricitat. 
 

INSTAL LACIONS INDUSTRIALS 
Característiques: 

 Més complexes que les dels habitatges  
 Han de complir requisits més estrictes i requeriment d’una fiabilitat més gran 
 La instal·lació és més seccionada (per evitar la interrupció del subministrament 

elèctric): quadre general de protecció, distribució i maniobra. Cada línia 
alimenta un subquadre que parteixen noves línies. 

 Protecció selectiva: que qualsevol anomalia de la instal·lació afecti només una 
petita part 

 
INSTAL LACIONS DE LLOCS PUBLICS  
Disposen d’un sistema d’enllumenat d’emergència (en cas de fallida de 
subministrament), de seguretat (per l’evacuació) i de reemplaçament (per poder 
continuar l’activitat normal). 
 

Aparells de comandament Circuits daplicacio 
Els aparells de comandament són operadors elèctrics que tenen la funció de governar 
els circuits o controlar-los. 

 
INTERRUPTORS 
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.  
 
Té dues posicions: 
  Posició de repòs (0 o OFF): es troba en circuit obert (no deixa passar corrent 

elèctric). 
 Posició de treball (1 o ON): es troba en circuit tancat (deixa passar corrent elèctric). 

S’utilitzen per aparells d’ús comú als habitatges (TV, làmpades accionades des 
d’un sol punt). 
 
 

 
 
 
POLSADORS 
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 (estat de repòs). 
Tipus:  

· 

· 

· 
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 Polsador NO: manté el circuit obert en estat de repòs i es tanca quan es prem 
el polsador. 

 Polsador NT: manté el circuit tancat en estat de repòs i s’obre quan es prem el 
polsador.    

 
 
 
 
 
 

 

COMMUTADORS 
El commutador és un aparell de comandament que té tres borns de connexió: una 
entrada (a), o born comú, i dues sortides (b i c), o borns commutats. Permet tancar o 
obrir un circuit elèctric des de dos punts diferents. 
Té dues posicions:  

 Posició 0: el born està connectat a una de les dues sortides 

 Posició 1: desconnecta una sortida i connecta l’altra, és a dir commuta les 
sortides 

 

 

 

 

S’utilitzen per encendre i apagar un llum des de dos punts d’una habitació. 

 

 Un commutador fa la funció d’un interruptor si només                  

emprem el born comú i una sortida qualsevol.  

 

 Commutació de dos circuits: els 

circuits estan commutats, perquè 

no poden funcionar alhora; o bé 

funciona l’un, o bé l’altre. 

Commutador de creuament 
El commutador d’encreuament o creuament és un dispositiu que té quatre borns de 

connexió, dues entrades (a i b) i dues sortides (c i d), i dues posicions de 

funcionament, que permeten invertir la connexió de les entrades amb la de les 

sortides. 

La connexió de les entrades amb les sortides es realitza: 

Timbres, 

brunzidors o 

petits 

electrodomèstics. 

Control de 

làmpades que 

s’encenen en 

obrir una porta. 

Nevera 
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 Posició 0: l’entrada a està en contacte amb la sortida c, i l’entrada b, amb la sortida 
d. 

 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.  

 
S’utilitzen per encendre i apagar un 
llum des de més de dos punts d’una 
habitació. 

 
 
 
Altres aparells de comandament 
El teleruptor és un dispositiu que fa la funció d’un interruptor accionat a distància. 
Consta d’un electroimant i d’un o diversos contactes. 

 
 
 
 

 

 
L’automàtic d’escala o minuter 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 porter elèctric és una instal·lació que permet obrir la porta d’accés a un edifici des 
de l’interior de cada habitatge. 
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Introduccio a la domotica  
La domòtica és la tecnologia que s’encarrega de l’automatització i el control de les 
instal·lacions dels habitatges, amb l’objectiu de millorar-hi la qualitat de vida, facilitar-
ne les tasques domèstiques, augmentar-ne la seguretat dels ocupants i optimitzar-ne 
l’ús dels recursos per millorar l’eficiència energètica de l’habitatge. 

 
ELEMENTS DUN SISTEMA DOMOTIC 

 Sensors: capten un canvi físic i transmeten la informació a un dispositiu.  
 Per exemple: sensors de fum, d’humitat, de gas, etc. 

 Actuadors: reben una ordre i realitzen una acció. 
Per exemple: obren o tanquen una electrovàlvula, encenen o apaguen una 
làmpada, etc. 

 Unitat de control o controlador: central que gestiona el sistema domòtic. 
 Per exemple:  un microprocessador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipus d’instal·lacions domòtiques: 

 Centralitzades: tots els sensors i els actuadors estan connectats al controlador 
(cablades o sense fils) 

 Distribuïdes: no hi ha unitat de control. Sistema de cablatge en bus.  
 Mixtes: control de sistema amb diversos controladors petits 

 
Instal·lacions mixtes: descentralitzades. El control de sistema és realitzat per diversos 
controladors petits. 
 

APLICACIONS DE LA DOMOTICA 
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Sistema de tarifacio de lenergia electrica 
Tipus d’empreses: 

 Generadores  

 Distribuidores:  

 Comercialitzadores: Compren l’energia a les G, paguen un preu de transport 
d’electricitat a les D, venen i facturen l’electricitat al consumidor final. 

 Org. Control i supervisió 
Tarifes elèctriques: Estableixen relació tècnica comercial entre companyies 
comercialitzadores i consumidors finals. 
 

Terme de potència: Potència contractada per l’abonat. 
Terme d’energia: E. Consumida i mesurada pel comptador de l’abonat. 
 

Factor de potència: Determinat pel tipus de receptors connectats a la xarxa que 
desfasen el corrent de la càrrega respecte de la tensió. 
 

Mesures d us seguretat i conservacio 
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Normes bàsiques per evitar l’electrocució: 
 

 Comprovar que els interruptors diferencials siguin d’alta sensibilitat i comprovar-ne, 
periòdicament, el funcionament. 

  Suprimir qualsevol risc de contacte amb elements en tensió. 
  Evitar els empalmaments de cables. 
  No tocar mai aparells ni conductors elèctrics amb les mans o els peus molls, o 

damunt d’un sòl humit. 
  No tenir aparells elèctrics al bany a l’abast de la mà. 
  Si hi ha nens petits, procurar que els endolls siguin de seguretat o col·locar-los 

clavilles-tap de plàstic. 


