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Objectius 
 

L’objectiu d’aquest projecte és la redacció d’un projecte per a l’automatització d’una 

vivenda unifamiliar amb la finalitat d’aconseguir millores en la qualitat de vida de les 

persones que hi viuran. Aquestes millores es realitzaran afegint serveis domòtics a la 

vivenda, per això es té en compte els quatre grans grups dins la domòtica com poden 

ser l’estalvi d’energia, el confort, la seguretat i les comunicacions.  

Tot això, es vol aconseguir utilitzant elements low cost i tots compatibles entre si. Això 

vol dir que els elements, han de ser econòmics, fàcils de aconseguir, amb una instal·lació 

bàsica i que tots ells es puguin controlar i modificar utilitzant la mateixa aplicació. 

Abast  
 

El projecte domòtic es realitzarà per una reforma d’una vivenda unifamiliar situada en 

un segon pis al poble d’Albesa amb una sola planta. Aquesta compta amb un menjador, 

una cuina, un lavabo, 2 dormitoris, una sala d’estar i unes escales d’accés a la vivenda.  

En aquest cas, es vol controlar la il·luminació, un control de obertura de la porta principal 

i les finestres, la climatització de la vivenda, control de diferents endolls i (el control de 

les persianes). Per poder complir amb aquestes demandes, la millor opció és optar per 

la instal·lació de diferents elements connectats entre si per una xarxa wifi i que podran 

ser controlats utilitzant l’aplicació Smart Life o utilitzant qualsevol assistent de veu.  

Els serveis son els següents: 

- Encesa automàtica de llums. 

- Control de llums en les diferents estances de l’habitatge. 

- Control d’endolls.  

- Control d’obertura de persianes. 

- Control de la Calefacció. 

- Sistema d’intrusió.  
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Es buscarà el component idoni per a cada un dels diferents serveis, que a la vegada siguin 

compatibles entre ells i que es puguin instal·lar minimitzant la modificació de cablejat o 

elements ja construïts en la vivenda.     

Antecedents del projecte: 
 

Es vol fer aquest projecte, ja que el món de la domòtica és molt interessant, pràctic i pot 

arribar a facilitar molt el dia a dia en un habitatge. La idea principal és ensenyar que es 

pot arribar a aconseguir una instal·lació domòtica amb pocs diners, poca mà d’obra i 

seguir mantenint una comunicació completa i un perfecte funcionament. 

Aquesta idea ve, ja que es vol modificar una casa vella que ha quedat una mica obsoleta 

i com el món de la domòtica cada vegada va més amb augment es vol enfocar aquesta 

reforma cap amb aquest àmbit. Per altra banda, tot el tema de processadors i altres 

equips més professionals, són bastant cars i alguns necessiten llicències específiques per 

a poder ser utilitzats. Per aquest motiu s’ha optat per una altra via totalment diferent. 

Sistema domòtic: 
 

El terme domòtica ve de la unió de les paraules “domus” (que significa casa en llatí) i 

“tica” (d'automàtica, paraula en grec, “que funciona per si sola”). La domòtica és el 

conjunt de tecnologies aplicades al control i l'automatització de l'habitatge tractant de 

buscar uns certs serveis, com ara l'estalvi energètic, seguretat, confort i comunicació. 

Els primers passos de la domòtica pertanyen als anys 80 a nivell comercial, però quan 

realment va començar a utilitzar-se en l'àmbit domèstic va ser en els anys 90, quan van 

començar a realitzar-se petites prestacions, coincidint amb l'evolució i desplegament 

d'internet. En els primer països on va començar va ser al Japó, els Estats Units i alguns 

països del nord d'Europa.  

A mesura que va anar passant el temps van anar desenvolupant-se nous sistemes 

domòtics domèstics. Aquestes millores eren totalment autònomes, sense buscar en cap 

moment la comunicació amb altres dispositius de la llar, cadascun cap al seu, ni amb 
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l'exterior, la qual cosa va comportar un desenvolupament d'un mercat purament 

vertical. 

En aquesta època es pot dir que es buscava la tecnologia per la tecnologia, però arran 

de l'entrada d'internet en la majoria de les llars es va canviar la manera d'interpretar la 

domòtica, buscant a partir d'ara el benefici dels usuaris, buscant satisfer les seves 

necessitats. D'aquesta manera s'ha passat d'un mercat estrictament vertical a un altre 

que també es desenvolupa horitzontalment. Aquest mercat horitzontal tracta 

d'assegurar la capacitat de comunicació entre tots els equips de l'habitatge. 

Buscar la màxima capacitat de comunicació entre tots els dispositius de la llar és la base 

del desenvolupament d'aquest mercat horitzontal. A Espanya es ve utilitzant el terme 

“Llar Digital” per a referir-se a la nova manera d'entendre aquesta comunicació de 

l'habitatge. 

Els serveis que ofereix la domòtica es poden agrupar en diferents categories: estalvi 

energètic, seguretat, confort i comunicacions. Sovint existeixen situacions en que és 

difícil classificar un servei estrictament en una sola perquè pot englobar a diverses a 

l’hora.  

L'estalvi energètic és una característica que en un primer moment pot no notar-se però 

a llarg termini, sí que és una aplicació de la domòtica a tenir en compte per a un ús 

racionat dels recursos naturals del planeta, així com per a entre altres coses millorar  

l’estalvi econòmic.  

Perquè aquesta aplicació faci efecte, no és necessari canviar els aparells que estan 

instal·lats en la llar sinó que és necessari un ús adequat tant en temps com en l'ús de la 

potència que han d'utilitzar per a la labor a desenvolupar. Dins d'aquesta aplicació 

s'engloba la climatització, la gestió energètica i l'ús d'energies renovables. 

Quan parlem de seguretat ens referim tant en el sentit d'evitar els robatoris com 

minimitzar els danys en l'habitatge davant qualsevol contratemps. Aquest tipus de 

situacions poden referir-se tant a detecció de fuites de gas, aigua, etc. com a una altra 

mena d'accions que poden provocar inseguretats a l'usuari dins de l'habitatge.  
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Quant al confort s'engloben tots els serveis que millorin les comoditats en un habitatge. 

Aquestes actuacions poden ser de caràcter tant passiu, com actiu o mixtes.  

Referint-nos a les comunicacions el buscat en la domòtica és la capacitat per a establir 

connexions amb l'habitatge per a saber l'estat de la mateixa sense necessitat d'estar en 

ella i, arribat el cas, poder modificar-les. L'ús de la domòtica va anar augmentant des 

que va sorgir a Espanya fins a l'arribada de la crisi immobiliària l'any 2.007. 

Descripció i distribució de l’habitatge: 
 

L’habitatge del projecte està ubicat a la localitat d’Albesa, un poble situat a uns 15 

quilòmetres de Lleida. Concretament, es localitza en el número 13 del carrer plaça 

portal. Aquest habitatge compta amb una planta baixa i dos pisos, però aquesta reforma 

sol s’efectuarà en la segona planta que compta amb 103 metres quadrats ja que la 

primera planta es una merceria i la tercera planta es una altra vivenda. 

Aquesta primera planta comunica directament amb el carrer mitjançant unes escales 

que van a una primera sala d’estar. Aquesta sala d’estar comunica amb un passadís que 

compta amb l’accés a 2 dormitoris, 1 lavabo i el menjador. Finalment, el menjador i la 

cuina estan comunicats directament sense cap mena de separació. Queda reflectint en 

el plànol. 

 

Estància Superfície  

Sala Estar 39,50 𝑚2 

Passadís  9 𝑚2 

Dormitori 1 7,10 𝑚2 

Dormitori 2 7,40 𝑚2 

Lavabo 4,40 𝑚2 

Menjador  29,30 𝑚2 

Cuina 6,30 𝑚2 

TOTAL 103 𝒎𝟐 
Taula 1 Dimensions de la vivenda 
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Descripció del sistemes cablejats 

Cable bus de dades KNX 

 

El sistema KNX és un protocol de comunicacions de xarxa que està basat en la comunicació 

mitjançant cablejat a través de bus de dades. És un sistema obert que no respon davant cap 

fabricant en concret sinó davant molts fabricants i l'associació KNX és la que regula aquest 

estàndard obert. Les instal·lacions s'han d'executar conforme a una sèrie de normes i solament 

personal KNX PARTNER està autoritzat a integrar el sistema per a complir uns requisits mínims i 

fiabilitat en la instal·lació. 

A través del mitjà de transmissió de KNX (parell trenat, radio freqüència, línia de força o 

IP/Ethernet), sobre el qual es connecten tots els dispositius, s'intercanvia la comunicació. Els 

dispositius connectats al bus poden ser tant sensors com actuadors utilitzats per al control de 

l'equipament de gestió d'edificis en totes les aplicacions possibles. Totes aquestes funcions 

poden ser controlades, supervisades i senyalitzades utilitzant un sistema uniforme sense la 

necessitat de centres de control addicionals. 

KNX consta de bàsicament 4 grups d'elements: 

ACTUADORS: Els actuadors són els elements del sistema que es connecten físicament sobre els 

elements a controlar en l'edifici, per exemple, les llums, electrovàlvules, motors, contactes secs, 

etc. i fan la traducció de les instruccions que viatgen del món KNX al món físic commutat, 

regulant o accionant els dispositius que són controlats. 

SENSORS: Els sensors són els elements del sistema que recullen dades o interpreten ordres de 

l'usuari, per exemple, polsador, botoneres, detector de moviment, termòstat, etc. molts sensors 

incorporen visualitzadors o pantalles on es controla i monitora el sistema, com les botoneres o 

pantalles tàctils. 

PASSAREL·LES: Les passarel·les (gateways o routers) enllacen altres sistemes amb altres 

protocols de comunicació amb KNX, per exemple, de DALI, BACnet, LONWORKS, RS485, IP, 

RS232, X10 etc. a KNX. Aquests equips permeten interaccionar amb projectors, altres sistemes 

intel·ligents o fins i tot comunicar-se en remot amb el sistema. 

ACOBLADORS: Aquests elements realitzen una separació física dins del bus aconseguint agrupar 

els dispositius en un segment de característiques determinades per a la quantitat d'equips, 

ubicacions físiques o funcions determinades i connectar-lo amb un altre segment per a una 

major eficàcia en l'enviament de datagrames a través del bus, aconseguir majors distàncies 
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(repetidors), a més de donar-li un adreçament físic molt comprensible utilitzant la divisió 

d'Àrees, grups i línies. 

Cable PLC (xarxa elèctrica ) X10 

 

El sistema domòtic X10, utilitza com a mitjà de transmissió la xarxa elèctrica (230V 50Hz) i la 

Radiofreqüència (433MHz) per a enviar les ordres de control. No fa falta un cablejat específic 

per a la domòtica, ja que els comandaments de control viatgen per radiofreqüència o pel mateix 

cable de la instal·lació elèctrica. X10 és un dels protocols més antics que s'estan usant en 

aplicacions domòtiques. 

En el sistema X10 només pot haver-hi 256 dispositius diferents en una sola xarxa elèctrica, 

perquè a cada dispositiu X10 es pot assignar un dels 16 possibles "Codis de Casa" (A fins a P) i 

un dels 16 possibles "Codis d'Unitat" (1 a 16). D'altra banda, X10 defineix només 16 codis 

diferents de comandament, però no tots els dispositius poden respondre a tots els comandos 

X10. Els sis comandaments X10 més comuns són d'encesa, apagat, atenuació, lluentor, tot 

apagat i tot encès. 

Actualment, no pot complir amb els propòsits de ser una xarxa d'infraestructura de control. X10 

té una transmissió de dades molt lenta a través de la xarxa elèctrica i la comunicació no té 

incorporat un mecanisme de verificació d'errors. Els senyals X10 en general, no creuen entre les 

fases de la línia elèctrica, per la qual cosa es necessita un acoblador de fase activa o passiva 

connectat al panell principal. Un altre desavantatge X10 és l'atenuació del senyal pel qual es 

limita en el control dels dispositius a una certa distància, i és probable que es necessitin filtres 

de bloqueig per a mantenir alguns aparells elèctrics, com ara ordinadors i equips 

d'entreteniment, aïllats dels senyals X10. 

Descripció del sistemes sense fils: 

 

Els dispositius intel·ligents utilitzen ones de ràdio per a comunicar-se entre si i 

connectar-se a la xarxa de la llar. És aquesta connexió el que et permet utilitzar-los des 

del teu telèfon intel·ligent o tauleta. 

Existeixen molts protocols de comunicació que utilitzen els dispositius intel·ligents per a 

comunicar-se entre si. Els més comuns són Wifi, Bluetooth, Zigbee i Z-Wave, però també 
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existeixen diferents opcions. A grans trets, es poden agrupar aquests protocols de 

comunicació en 3 grups: 

Wifi i Bluetooth 

 

Els dispositius que utilitzen aquestes protocols són els més fàcils d'integrar en una casa 

intel·ligent, ja que no es necessita un controlador central o "hub" perquè els diferents 

dispositius puguin comunicar-se en la xarxa de l’habitatge. Això  permet connectar-se 

directament als dispositius i no haver de preocupar-se per la compatibilitat entre ells. El 

més comú és trobar-se amb interruptors intel·ligents que utilitzin wifi, per altra banda, 

algunes marques ofereixen connexió a través de Bluetooth. El principal desavantatge 

d'aquests dispositius wifi és que consumeixen l'amplada de banda de la xarxa wifi de la 

vivenda i la curta distancia.  

Per aquest motiu, per a instal·lacions petites com les d'un departament i les tecnologies 

d’avui en dia, no hi ha cap problema amb compartir la xarxa amb alguns dispositius 

intel·ligents. Per a instal·lacions més grans, o amb una mala comunicació wifi, podria ser 

recomanable utilitzar altres protocols de comunicació. 

Zigbee y Z-Wave 

 

Els dispositius que utilitzen aquests protocols són de comunicació de xarxa en malla 

("mesh network") que estan especialitzats en habitatges intel·ligents. Aquests es 

destaquen en habitatges que tinguin un major espai a cobrir i on el nombre 

d'interruptors intel·ligents necessaris sigui molt major.  

Al ser protocols de comunicació diferents al wifi, aquests no col·lapsaran la xarxa 

d'internet, perquè es comuniquen mitjançant freqüències diferents.  

A més a més, com es  tracta d'una xarxa en malla o "mesh network", cadascun dels 

dispositius actua com un node que expandeix l'abast de la xarxa. És a dir, cada dispositiu 

Zigbee o Z-Wave actua en forma de router. 

  



Domotització low cost compatible amb Alexa i Google Assistant  
 

11 | P à g i n a  
 

L'únic inconvenient amb aquests protocols de comunicació és que necessiten un 

controlador central, també anomenat "hub" o "gateway" que sigui compatible amb ells 

per a poder comunicar-se. Això es deu al fet que es controlen els dispositius mitjançant 

un telèfon intel·ligent o tauleta connectada a internet, però es necessita un controlador 

central que pugui enviar les ordres en el llenguatge de Zigbee o Z-Wave. 

Z-Wave opera en la banda sub-1 GHz; impermeable a la interferència de Wi-Fi i altres 

tecnologies sense fils en la banda de 2,4 GHz (Bluetooth, ZigBee, etc.) Dissenyat 

específicament per a aplicacions de control i estat, suporta velocitats de dades de fins a 

100 kbps, amb encriptació AES128, IPv6, i el mode multicanal. 

ZigBee opera en les bandes lliures ISM (Industrial, Scientific & Medical) de 2,4 GHz, 868 

MHz (Europa). Té una velocitat de transmissió de 250 Kbps i un rang de cobertura de 10 

a 75 metres. Malgrat coexistir en la mateixa freqüència amb una altra mena de xarxes 

com Wifi o Bluetooth el seu acompliment no es veu afectat, a causa de la seva baixa taxa 

de transmissió i, a característiques pròpies de l'estàndard IEEE 802.15.4. 

Protocols de Comunicació Propietaris: 

 

No són molt comuns, però existeixen alguns fabricants de dispositius intel·ligents que 

utilitzen el seu propi protocol de comunicació. Els més comuns són Lutro Caseta i 

Insteon, que pots trobar a Amazon.  

Com són protocols diferents al wifi i de la mateixa manera que utilitzant els protocols 

Zigbee i Z-Wave, aquests dispositius no consumeixen l'ample de banda de la xarxa wifi, 

per la qual cosa no afectaran el rendiment de la connexió a internet. Per altra banda, al 

ser elements que utilitzen el seu propi protocol sol es podran comunicar amb elements 

de la mateixa marca i especificacions.  
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Requeriments 
 

Aquest projecte es realitzarà seguint els següents requeriments. 

• Poder controlar i monitoritzar les llums, els endolls, les persianes, el termòstat i 

l’accés a la vivenda. 

• El preu sigui el mes econòmic possible. 

• Minimitzar al màxim qualsevol procés d’obra o instal·lació. 

• Components compatibles entre ells. 

• Tots els components es puguin utilitzar amb una única aplicació. 

• Tots els components es puguin utilitzar amb ordres de veu. 

• La instal·lació compti amb diferents escenes. 

Elecció del sistema a instal·lar: 
 

Un cop avaluades totes les opcions, s’ha decidit utilitzar els dispositius que funcionen 

amb la xarxa wifi. S’ha arribat a aquesta conclusió, ja que es compta amb una habitatge 

de poc més de 100 metres quadrats i sols una planta, per aquesta raó és molt senzill 

col·locar un router wifi centralitzat perquè pugui arribar a qualsevol habitació de la casa 

i en cas de no ser així es pot utilitzar un repetidor wifi per amplificar el senyal. 

Per altra banda, com l’habitatge és petit, tampoc comptarà amb un gran nombre de 

dispositius i per aquesta raó la xarxa de fibra òptica instal·lada podrà mantenir una bona 

connexió amb tots els dispositius sense patir cap mena de disminució notable en l’ample 

de banda.  

Finalment, els costos econòmics, ja que, en primer lloc el router wifi, el proporciona 

normalment la distribuïdora d’internet, i per altra banda els dispositius wifi són els més 

comuns i econòmics que podem trobar en el mercat sense perdre qualitat en el 

producte. Més concretament, un únic interruptor Z-Wave dels més econòmics pot 

arribar a costar 40 euros, mentre que un wifi pot arribar a costar 12 euros.      
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Components del sistema. 

Interruptors intel·ligents: 

Que pot fer. 

 

Els interruptors intel·ligents permeten controlar llums o altres equips cablejats a un 

interruptor. Els més freqüents són els ventiladors, portes de garatge, persianes o 

extractors de bany. 

Els usos més comuns inclouen: 

• Control per veu utilitzant un assistent intel·ligent com Google Home o Amazon 

Alexa. 

• Control remot utilitzant un telèfon intel·ligent. Això et permet saber, des de 

qualsevol lloc, l’estat de les llums. 

• Encendre o apagar les llums en horaris específics de manera automàtica. 

• Crear diferents escenaris o ambients per a determinades activitats. Alguns 

exemples poden ser: llums baixes per a veure pel·lícules; llum càlida per a llegir 

un llibre; o encendre només unes llums específiques. 

• Crear automatitzacions més complexes utilitzant diferents dispositius 

intel·ligents, com encendre una llum automàticament quan estigui fosc o quan 

algú entra a l'habitació. 

Tipus d’instal·lacions. 

 

Circuit tradicional. 

La majoria d'interruptors elèctrics en les llars tenen dos cables: fase i neutre. Aquests 

cables s'alimenten de la caixa de distribució i porten corrent cap a la bombeta o un altre 

dispositiu connectat, per a després tancar el circuit a través d'un altre cable anomenat 

neutre. La fase és el cable que alimenta de corrent a l'interruptor. Quan l'interruptor 

està encès, permet el pas de corrent a través del neutre, i d’aquesta manera es tanca el 

circuit a través del cable neutre i la bombeta es pot encendre. Quan l'interruptor està 

en posició d'apagat, el circuit es troba obert, per la qual cosa la bombeta no tindrà 

energia i s'apagarà.  
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Il·lustració 1 Esquema circuit tradicional 

Atès que el mecanisme d'encesa i apagat és un botó que físicament tanca o obre el 

circuit, no és necessari un cable addicional per a poder operar aquest circuit. No obstant 

això, un interruptor intel·ligent és un dispositiu elèctric i, per tant, requereix comptar 

amb un circuit d’alimentació en tot moment per a poder connectar-se a la xarxa i 

funcionar. 

En cas d’utilitzar aquest circuit, en posar l'interruptor intel·ligent en posició d'apagat es 

tallaria el circuit i, doncs, no es podria continuar utilitzant. 

Circuit amb cable neutre. 

 

Perquè l'interruptor intel·ligent funcioni, és necessari mantenir un circuit que alimenti 

d'energia les seves parts electròniques. És a dir, la seva part "intel·ligent" necessita 

energia. Per a això es connecta a l'interruptor intel·ligent un cable neutre que també 

torni cap a la caixa de distribució, permetent així tancar el circuit sense haver de tenir la 

bombeta encesa. 
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Il·lustració 2 Esquema circuit cable neutre 

Els inconvenients d’aquest tipus de circuit són, principalment, haver de connectar un 

cable neutre a l’interruptor. 

Circuit sense cable neutre. 

 

Existeixen alguns interruptors intel·ligents que no necessiten un cable neutre per a 

funcionar. No obstant això, s’ha de tenir en compte que, com que no tenen cable neutre, 

l'interruptor intel·ligent utilitzarà energia que passa a través de la bombeta o dispositiu, 

passant un petit corrent a través seu.  

Per a les bombetes incandescents o halògenes, això no sol ser un problema, ja que el 

corrent que utilitza l'interruptor és tan baix que no aconsegueix encendre-les. El 

problema apareix quan les bombetes són LED, ja que estan dissenyades per a funcionar 

amb un corrent molt més baix que les incandescents o halògenes.  

Per aquest motiu, en el moment de connectar un interruptor intel·ligent a una bombeta 

LED, aquesta podria "parpellejar" a causa de la constant corrent que rep a través d'ella. 

Per poder corregir-ho, es pot instal·lar un condensador darrere de la bombeta per poder 

redirigir el corrent del circuit i d’aquesta manera evitar que la bombeta s’encengui. 
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Il·lustració 3 Esquema circuit amb condensador 

 

Els inconvenients d’aquest tipus de circuit són, principalment, haver de desmuntar el 

circuit elèctric de la bombeta en la majoria dels casos. L'excepció seria per a les 

bombetes  halògenes o incandescents. D'altra banda, els condensadors emeten un so 

en encendre la bombeta, la qual cosa podria arribar a ser molest depenent de la ubicació 

del mateix i el seu ús. 

Endolls intel·ligents  

Que pot fer: 

 

Els endolls intel·ligents permeten controlar la corrent que rep qualsevol aparell que 

estigui connectat a ells. Els més freqüents són les làmpades de peu, televisors, cafeteres 

o ventiladors. 

Els usos més comuns inclouen: 

• Control utilitzant l’interruptor. 

• Control remot per veu utilitzant un assistent virtual com Google Home o Amazon 

Alexa. 

• Control remot utilitzant un telèfon intel·ligent. Això et permet saber, des de 

qualsevol lloc, l’estat de l’endoll. 

• Encendre o apagar els aparells en horaris específics de manera automàtica. 

• Monitorar remotament l’energia utilitzada per cada un dels aparells connectats.  
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Instal·lació  

 

Per poder utilitzar un endoll intel·ligent, en primer lloc és necessita connectar-lo a un 

endoll tradicional. A continuació sol cal connectar l’aparell que és vulgui fer servir a 

aquest interruptor. Finalment, és necessari configurar l’endoll mitjançant un dispositiu 

mòbil i enllaça’l amb els diferents assistents virtuals i l’aplicació mòbil. Gràcies als quals 

es pot controlar el seu consum, modificar el seu estat i tot fent servir la xarxa wifi de la 

casa.    

Sistema de persianes automàtiques 

Que pot fer: 

 

El sistema de persianes automàtiques i amb wifi, permeten, en primer lloc, poder obrir 

i tancar les persianes solament polsant un botó sense necessitat d'utilitzar la corretja. 

Per altra banda, com estan connectades a la xarxa wifi, es poden controlar des de 

diferents aparells com pot ser un comandament a distància, un interruptor i des de 

qualsevol telèfon intel·ligent, podent d'aquesta manera apujar i abaixar les persianes de 

qualsevol lloc. 

Els usos més comuns inclouen: 

• Control utilitzant un interruptor. Això et permet controlar la persiana utilitzant 

un interruptor instal·lat a la paret. 

• Control remot per veu utilitzant un assistent virtual com Google Home o Amazon 

Alexa. 

• Control remot utilitzant un comandament. Això et permet controlar la persiana 

des de qualsevol lloc de l’habitació utilitzant un comandament a distancia.  

• Control remot utilitzant un telèfon intel·ligent. Això et permet controlar la 

persiana des de qualsevol lloc i veure el seu estat. 

• Pujar o baixar les persianes en horaris específics de manera automàtica. 

• Crear diferents escenaris o ambients per a determinades activitats. Alguns 

exemples poden ser: abaixar les persianes per a veure pel·lícules o abaixar totes 

les persianes quan ten vas a dormit 
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Instal·lació  

 

Per poder instal·lar el motor tubular, en primer lloc, és necessari abaixar la persiana del 

tot, obrir la seva caixa i desmuntar la cinta. Seguidament, cal extreure l'eix i treure la 

cinta del tambor. Un cop fora, és necessari treure els suports antics de la persiana per 

instal·lar els nous suports i un nou coixinet, per poder, d’aquesta manera extreure el 

mecanisme de la corretja i reduir la força de fricció amb l’eix. Aquests s'han de col·locar 

al mateix lloc que els anteriors i comprovar que els suports estiguin centrats i alineats. 

Seguidament, cal muntar els components del motor els quals, en primer lloc, s'ha 

d'introduir el motor dins de l'eix de la persiana i col·locar l'eix al rodament que es troba 

dins la caixa de la persiana. 

Per altra banda, el motor compta amb dos finals de carrera que es poden regular 

utilitzant una clau Allen i d'aquesta manera controlar exactament l'obertura de les 

persianes. Finalment, és necessari connectar la persiana a la xarxa elèctrica i a un 

controlador com marca el fabricant. Normalment, els motors compten amb quatre 

cables, un de pujada, un de baixada, un cable neutre i l'altre de terra. En aquest cas 

queda obviat el procediment d’arribada de cables dins la instal·lació. 

 

Il·lustració 4 Esquema connexions mòdul persiana 
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Termòstat wifi  

Que pot fer 

 

El sistema de termòstat wifi, es connecta a la caldera permetent regular la temperatura 

de l’habitatge i programar la temperatura durant la setmana utilitzant el mateix aparell 

com si fos un termòstat tradicional. Però a diferència dels tradicionals també compta 

amb l’opció de poder controlar-ho tot des del telèfon intel·ligent i amb un assistent 

virtual podent d’aquesta manera modificar tots els paràmetres i encendre o apagar la 

calefacció des de qualsevol lloc fins i tot fent servir la veu. 

Els usos més comuns inclouen: 

• Control de l’aparell utilitzant la pantalla tàctil. 

• Control remot per veu utilitzant un assistent virtual com Google Home o Amazon 

Alexa. 

• Control remot utilitzant un telèfon intel·ligent. Això et permet saber l’estat del 

termòstat i poder modificar-lo des de qualsevol lloc. 

• Control manual de la temperatura. 

• Control automàtic de la temperatura. 

• Programació setmanal de la temperatura en les diferents franges horàries de 

cada dia.  
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Instal·lació  

 

Per poder instal·lar el termòstat wifi, és necessari que arribin a l’aparell un cable de fase, 

un neutre i els dos cables d’accionament de la caldera. En aquest cas la vivenda compta 

amb una instal·lació tradicional que incorpora un termòstat de roda en el qual sols pot 

regular la temperatura. Gràcies amb aquest termòstat, es pot aprofitar els cables que 

van directament a la caldera. En cas contrari és necessari incorporar 2 cables fins a la 

zona on es vol col·locar el termòstat wifi. 

Per altra banda, es pot aprofitar el tub dels cables de la caldera per fer arribar el cable 

de fase i neutre per alimentar el termòstat. Per poder fer les connexions correctes, és 

necessari seguir l’esquema que facilita el fabricant. 

 

Il·lustració 5 Esquema connexions termostat 
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Sensors magnètics wifi 

Que pot fer 

 

El detector magnètic té per objectiu supervisar l'obertura i tancament de dispositius 

específics (portes, finestres, etc...). Està compost per un transmissor que consta de dos 

elements a través dels quals efectua una commutació electrònica gràcies a la presència 

d'un camp magnètic extern dins de l'àrea sensible del detector. Quan la porta o finestra 

s'obre, l'imant s'allunya del contacte de la porta, activant un interruptor magnètic intern 

que fa que el mateix transmeti el senyal d'alarma al telèfon intel·ligent o qualsevol 

dispositiu que estigui vinculat. 

Els usos més comuns inclouen: 

• Control de l’aparell utilitzant un telèfon intel·ligent. 

• Monitorització des de qualsevol lloc i en temps real. 

• Activació de l’alarma en temps real en cas d’obertura. 

Instal·lació  

 

Un sensor magnètic per a instal·lar en una porta o finestra està format sempre per dos 

elements. Una peça destinada a la part immòbil de la porta i una segona peça que es 

posa sobre la part mòbil de l'accés utilitzant adhesius o caragols per fixar-los. Així, una 

part se situarà en el marc de la porta i l'altra sobre la mateixa porta. És important que 

es fixin, perfectament alineades, les dues parts del sensor i es deixin entre ells els 

mil·límetres que marca el fabricant. De no fer-ho es podria dificultar o impossibilitar el 

seu correcte funcionament. En una porta corredissa s’instal·la el sensor en una 

cantonada superior, de la mateixa manera que en una porta abatible, a la cantonada 

superior oposada a les frontisses. 

Com aquest sistema compta amb una bateria incorporada, no és necessari fer arribar 

cap mena d’alimentació fixa a l’aparell. Únicament serà necessari carregar l’aparell 

utilitzant qualsevol carregador de mòbil quan s’esgoti la bateria o utilitzant piles.  
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Elements  

Interruptors intel·ligents 

Avatto 

 

Il·lustració 6 Dimensions interruptor i esquema elèctric 

Dimensions: 86 x 86 x 35 mm 

Sistema: compatible amb IOS8.0 / Android4.0 i superior 

Banda wi-fi: 2,4 GHz/2,4 GHz y 5GHz 

Material: ABS  

Material del Panell: Vidre Temperat 

Potencia nominal: 800 W/gang 

Corrent nominal: 10 A 

Voltatge d’entrada: 110 ~ 240V, 50 / 60hz 

Consum en espera: 0,45 w/0,1 mA 

Aplicació de suport: "Tuya" o "Smart Life" 

Suport: Compatible amb Alexa i Google Assistant 

https://es.aliexpress.com/item/4000175429750.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2b7a46d2bI393D&algo_pvid=a69aeda2-5314-

4ee3-b498-0a57092d727d&algo_exp_id=a69aeda2-5314-4ee3-b498-0a57092d727d-

7&pdp_ext_f=%7B"sku_id"%3A"10000015054325717"%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%2111.0%21%21%21%21%21%402100

bdd016553423339941293e898f%2110000015054325717%21sea  

https://es.aliexpress.com/item/4000175429750.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2b7a46d2bI393D&algo_pvid=a69aeda2-5314-4ee3-b498-0a57092d727d&algo_exp_id=a69aeda2-5314-4ee3-b498-0a57092d727d-7&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2210000015054325717%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%2111.0%21%21%21%21%21%402100bdd016553423339941293e898f%2110000015054325717%21sea
https://es.aliexpress.com/item/4000175429750.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2b7a46d2bI393D&algo_pvid=a69aeda2-5314-4ee3-b498-0a57092d727d&algo_exp_id=a69aeda2-5314-4ee3-b498-0a57092d727d-7&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2210000015054325717%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%2111.0%21%21%21%21%21%402100bdd016553423339941293e898f%2110000015054325717%21sea
https://es.aliexpress.com/item/4000175429750.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2b7a46d2bI393D&algo_pvid=a69aeda2-5314-4ee3-b498-0a57092d727d&algo_exp_id=a69aeda2-5314-4ee3-b498-0a57092d727d-7&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2210000015054325717%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%2111.0%21%21%21%21%21%402100bdd016553423339941293e898f%2110000015054325717%21sea
https://es.aliexpress.com/item/4000175429750.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2b7a46d2bI393D&algo_pvid=a69aeda2-5314-4ee3-b498-0a57092d727d&algo_exp_id=a69aeda2-5314-4ee3-b498-0a57092d727d-7&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2210000015054325717%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%2111.0%21%21%21%21%21%402100bdd016553423339941293e898f%2110000015054325717%21sea
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EsooLi 

 

 

Il·lustració 7 Dimensions interruptor i esquema elèctric 

Dimensions: 86 x 86 x 37 mm 

Sistema: compatible amb IOS8.0 / Android4.0 i superior 

Banda wi-fi: 2,4 GHz/2,4 GHz y 5GHz 

Material: ABS  

Material del Panell: Vidre Temperat 

Potencia nominal: 800 W/gang 

Corrent nominal: 10 A 

Voltatge d’entrada: 110 ~ 240V, 50 / 60hz 

Consum en espera: 0,45 w/0,1 mA 

Aplicació de suport: "Tuya" o "Smart Life" 

Suport: Compatible amb Alexa i Google Assistant 

https://es.aliexpress.com/item/4001027277018.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2b7a46d2bI393D&algo_pvid=a69aeda2-5314-

4ee3-b498-0a57092d727d&algo_exp_id=a69aeda2-5314-4ee3-b498-0a57092d727d-

8&pdp_ext_f=%7B"sku_id"%3A"10000013571735751"%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%2111.34%21%21%21%21%21%40210

0bdd016553423339941293e898f%2110000013571735751%21sea   

https://es.aliexpress.com/item/4001027277018.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2b7a46d2bI393D&algo_pvid=a69aeda2-5314-4ee3-b498-0a57092d727d&algo_exp_id=a69aeda2-5314-4ee3-b498-0a57092d727d-8&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2210000013571735751%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%2111.34%21%21%21%21%21%402100bdd016553423339941293e898f%2110000013571735751%21sea
https://es.aliexpress.com/item/4001027277018.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2b7a46d2bI393D&algo_pvid=a69aeda2-5314-4ee3-b498-0a57092d727d&algo_exp_id=a69aeda2-5314-4ee3-b498-0a57092d727d-8&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2210000013571735751%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%2111.34%21%21%21%21%21%402100bdd016553423339941293e898f%2110000013571735751%21sea
https://es.aliexpress.com/item/4001027277018.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2b7a46d2bI393D&algo_pvid=a69aeda2-5314-4ee3-b498-0a57092d727d&algo_exp_id=a69aeda2-5314-4ee3-b498-0a57092d727d-8&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2210000013571735751%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%2111.34%21%21%21%21%21%402100bdd016553423339941293e898f%2110000013571735751%21sea
https://es.aliexpress.com/item/4001027277018.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2b7a46d2bI393D&algo_pvid=a69aeda2-5314-4ee3-b498-0a57092d727d&algo_exp_id=a69aeda2-5314-4ee3-b498-0a57092d727d-8&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2210000013571735751%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%2111.34%21%21%21%21%21%402100bdd016553423339941293e898f%2110000013571735751%21sea
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Endolls intel·ligents  
Avatto 

 

Il·lustració 8 Dimensions endoll 

Dimensions: 50 x 84mm  

Potencia màxima: 3000W (carga de resistència) 

Voltatge de funcionament: AV100-250V(50/60Hz) 

Material: ABS 

Consum d’energia: <0,3 W 

Corrent de funcionament:  16A màxim 

Amb control d’energia 

Aplicació compatible: Android 4,1/IOS 8,0 o superior 

Aplicació de suport: "Tuya" o "Smart Life" 

Suport: Compatible amb Alexa i Google Assistant 

https://es.aliexpress.com/item/1005003037166511.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.9.764e3474qUrROQ&pdp_npi

=2%40dis%21EUR%21€%2015%2C18%21€%2010%2C63%21%21%21%21%21%402100bde716553424639973395ead82%21120000

23371928369%21sh  

  

https://es.aliexpress.com/item/1005003037166511.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.9.764e3474qUrROQ&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21€%2015%2C18%21€%2010%2C63%21%21%21%21%21%402100bde716553424639973395ead82%2112000023371928369%21sh
https://es.aliexpress.com/item/1005003037166511.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.9.764e3474qUrROQ&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21€%2015%2C18%21€%2010%2C63%21%21%21%21%21%402100bde716553424639973395ead82%2112000023371928369%21sh
https://es.aliexpress.com/item/1005003037166511.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.9.764e3474qUrROQ&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21€%2015%2C18%21€%2010%2C63%21%21%21%21%21%402100bde716553424639973395ead82%2112000023371928369%21sh
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Aubess 

 

Il·lustració 9 Dimensions endoll 

Dimensions: 51 x 83mm 

Potencia màxima: 16 A 3680W / 20 A 4400w 

Voltatge de funcionament: AV100-250V(50/60Hz) 

Material: ABS 

Consum d’energia: <0,5 W 

Corrent de funcionament:  16A / 20A 

Amb control d’energia 

Aplicació compatible: Android 4,1/IOS 8,0 o superior 

Aplicació de suport: "Tuya" o "Smart Life" 

Suport: Compatible amb Alexa i Google Assistant 

https://es.aliexpress.com/item/1005003640070178.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.229a6de5QytiAU&algo_pvid=e9d70053-

9beb-459b-afa2-f59ec53a2788&algo_exp_id=e9d70053-9beb-459b-afa2-f59ec53a2788-

2&pdp_ext_f=%7B"sku_id"%3A"12000028266588160"%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%218.72%21%21%21%21%21%402100

bdde16553445589911827e5e39%2112000028266588160%21sea   

https://es.aliexpress.com/item/1005003640070178.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.229a6de5QytiAU&algo_pvid=e9d70053-9beb-459b-afa2-f59ec53a2788&algo_exp_id=e9d70053-9beb-459b-afa2-f59ec53a2788-2&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000028266588160%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%218.72%21%21%21%21%21%402100bdde16553445589911827e5e39%2112000028266588160%21sea
https://es.aliexpress.com/item/1005003640070178.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.229a6de5QytiAU&algo_pvid=e9d70053-9beb-459b-afa2-f59ec53a2788&algo_exp_id=e9d70053-9beb-459b-afa2-f59ec53a2788-2&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000028266588160%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%218.72%21%21%21%21%21%402100bdde16553445589911827e5e39%2112000028266588160%21sea
https://es.aliexpress.com/item/1005003640070178.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.229a6de5QytiAU&algo_pvid=e9d70053-9beb-459b-afa2-f59ec53a2788&algo_exp_id=e9d70053-9beb-459b-afa2-f59ec53a2788-2&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000028266588160%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%218.72%21%21%21%21%21%402100bdde16553445589911827e5e39%2112000028266588160%21sea
https://es.aliexpress.com/item/1005003640070178.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.229a6de5QytiAU&algo_pvid=e9d70053-9beb-459b-afa2-f59ec53a2788&algo_exp_id=e9d70053-9beb-459b-afa2-f59ec53a2788-2&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000028266588160%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%218.72%21%21%21%21%21%402100bdde16553445589911827e5e39%2112000028266588160%21sea
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Avatto paret 

 

Il·lustració 10 Dimensions endoll i esquema elèctric 

Dimensions: 86 x 86 x 44 mm 

Potencia màxima: 3000W 

Voltatge de funcionament: AV100-250V(50/60Hz) 

Material: ABS 

Material del Panell: Vidre Temperat 

Consum d’energia: <0,3 W 

Corrent de funcionament:  16A 

Aplicació compatible: Android 4,1/IOS 8,0 o superior 

Aplicació de suport: "Tuya" o "Smart Life" 

Suport: Compatible amb Alexa i Google Assistant 

https://es.aliexpress.com/item/4001309581191.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.5.d5507796kIsBZN&pdp_npi=2%4

0dis%21EUR%21€%2028%2C91%21€%2020%2C24%21%21%21%21%21%402100bb4a16553441171297001e9e84%211000001568

7791300%21sh 

  

https://es.aliexpress.com/item/4001309581191.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.5.d5507796kIsBZN&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21€%2028%2C91%21€%2020%2C24%21%21%21%21%21%402100bb4a16553441171297001e9e84%2110000015687791300%21sh
https://es.aliexpress.com/item/4001309581191.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.5.d5507796kIsBZN&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21€%2028%2C91%21€%2020%2C24%21%21%21%21%21%402100bb4a16553441171297001e9e84%2110000015687791300%21sh
https://es.aliexpress.com/item/4001309581191.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.5.d5507796kIsBZN&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21€%2028%2C91%21€%2020%2C24%21%21%21%21%21%402100bb4a16553441171297001e9e84%2110000015687791300%21sh
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BSEED paret 

 

 

Il·lustració 11 Dimensions endoll i esquema elèctric 

Dimensions: 86 x 86 x 35 mm 

Potencia màxima: 3500W 

Voltatge de funcionament: AV100-240V(50/60Hz) 

Material: ABS 

Material del Panell: Vidre Temperat 

Consum d’energia: <0,2 W 

Corrent de funcionament:  16A 

Aplicació compatible: Android 4,1/IOS 8,0 o superior 

Aplicació de suport: "Tuya" o "Smart Life" 

Suport: Compatible amb Alexa i Google Assistant 

Enllaç: https://es.aliexpress.com/item/1005003287301142.html?spm=a2g0o.detail.0.0.6123747fzgpZxZ&gps-

id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.274681.0&scm_id=1007.13339.274681.0&scm-

url=1007.13339.274681.0&pvid=8e3690b2-50aa-417c-8f45-633db46146fb&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreThisSeller%2Cscm-

url%3A1007.13339.274681.0%2Cpvid%3A8e3690b2-50aa-417c-8f45-

633db46146fb%2Ctpp_buckets%3A668%232846%238114%231999&pdp_ext_f=%7B"sku_id"%3A"12000025029178480"%2C"scen

eId"%3A"3339"%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%2116.5%21%21%21%21%21%40211b5e2116553459058498662eca5f%2112

000025029178480%21rec&gatewayAdapt=glo2esp   

https://es.aliexpress.com/item/1005003287301142.html?spm=a2g0o.detail.0.0.6123747fzgpZxZ&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.274681.0&scm_id=1007.13339.274681.0&scm-url=1007.13339.274681.0&pvid=8e3690b2-50aa-417c-8f45-633db46146fb&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreThisSeller%2Cscm-url%3A1007.13339.274681.0%2Cpvid%3A8e3690b2-50aa-417c-8f45-633db46146fb%2Ctpp_buckets%3A668%232846%238114%231999&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000025029178480%22%2C%22sceneId%22%3A%223339%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%2116.5%21%21%21%21%21%40211b5e2116553459058498662eca5f%2112000025029178480%21rec&gatewayAdapt=glo2esp
https://es.aliexpress.com/item/1005003287301142.html?spm=a2g0o.detail.0.0.6123747fzgpZxZ&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.274681.0&scm_id=1007.13339.274681.0&scm-url=1007.13339.274681.0&pvid=8e3690b2-50aa-417c-8f45-633db46146fb&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreThisSeller%2Cscm-url%3A1007.13339.274681.0%2Cpvid%3A8e3690b2-50aa-417c-8f45-633db46146fb%2Ctpp_buckets%3A668%232846%238114%231999&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000025029178480%22%2C%22sceneId%22%3A%223339%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%2116.5%21%21%21%21%21%40211b5e2116553459058498662eca5f%2112000025029178480%21rec&gatewayAdapt=glo2esp
https://es.aliexpress.com/item/1005003287301142.html?spm=a2g0o.detail.0.0.6123747fzgpZxZ&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.274681.0&scm_id=1007.13339.274681.0&scm-url=1007.13339.274681.0&pvid=8e3690b2-50aa-417c-8f45-633db46146fb&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreThisSeller%2Cscm-url%3A1007.13339.274681.0%2Cpvid%3A8e3690b2-50aa-417c-8f45-633db46146fb%2Ctpp_buckets%3A668%232846%238114%231999&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000025029178480%22%2C%22sceneId%22%3A%223339%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%2116.5%21%21%21%21%21%40211b5e2116553459058498662eca5f%2112000025029178480%21rec&gatewayAdapt=glo2esp
https://es.aliexpress.com/item/1005003287301142.html?spm=a2g0o.detail.0.0.6123747fzgpZxZ&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.274681.0&scm_id=1007.13339.274681.0&scm-url=1007.13339.274681.0&pvid=8e3690b2-50aa-417c-8f45-633db46146fb&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreThisSeller%2Cscm-url%3A1007.13339.274681.0%2Cpvid%3A8e3690b2-50aa-417c-8f45-633db46146fb%2Ctpp_buckets%3A668%232846%238114%231999&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000025029178480%22%2C%22sceneId%22%3A%223339%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%2116.5%21%21%21%21%21%40211b5e2116553459058498662eca5f%2112000025029178480%21rec&gatewayAdapt=glo2esp
https://es.aliexpress.com/item/1005003287301142.html?spm=a2g0o.detail.0.0.6123747fzgpZxZ&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.274681.0&scm_id=1007.13339.274681.0&scm-url=1007.13339.274681.0&pvid=8e3690b2-50aa-417c-8f45-633db46146fb&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreThisSeller%2Cscm-url%3A1007.13339.274681.0%2Cpvid%3A8e3690b2-50aa-417c-8f45-633db46146fb%2Ctpp_buckets%3A668%232846%238114%231999&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000025029178480%22%2C%22sceneId%22%3A%223339%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%2116.5%21%21%21%21%21%40211b5e2116553459058498662eca5f%2112000025029178480%21rec&gatewayAdapt=glo2esp
https://es.aliexpress.com/item/1005003287301142.html?spm=a2g0o.detail.0.0.6123747fzgpZxZ&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.274681.0&scm_id=1007.13339.274681.0&scm-url=1007.13339.274681.0&pvid=8e3690b2-50aa-417c-8f45-633db46146fb&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreThisSeller%2Cscm-url%3A1007.13339.274681.0%2Cpvid%3A8e3690b2-50aa-417c-8f45-633db46146fb%2Ctpp_buckets%3A668%232846%238114%231999&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000025029178480%22%2C%22sceneId%22%3A%223339%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%2116.5%21%21%21%21%21%40211b5e2116553459058498662eca5f%2112000025029178480%21rec&gatewayAdapt=glo2esp
https://es.aliexpress.com/item/1005003287301142.html?spm=a2g0o.detail.0.0.6123747fzgpZxZ&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.274681.0&scm_id=1007.13339.274681.0&scm-url=1007.13339.274681.0&pvid=8e3690b2-50aa-417c-8f45-633db46146fb&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreThisSeller%2Cscm-url%3A1007.13339.274681.0%2Cpvid%3A8e3690b2-50aa-417c-8f45-633db46146fb%2Ctpp_buckets%3A668%232846%238114%231999&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000025029178480%22%2C%22sceneId%22%3A%223339%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%2116.5%21%21%21%21%21%40211b5e2116553459058498662eca5f%2112000025029178480%21rec&gatewayAdapt=glo2esp
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Avatto combinat 

 

 

 

Il·lustració 12 Dimensions conjunt i esquema elèctric 

Dimensions: 86 x 157 x 44 mm 

Potencia màxima: 3000W 

Voltatge de funcionament: AV100-250V(50/60Hz) 

Material: ABS 

Material del Panell: Vidre Temperat 

Consum d’energia: <0,3 W 

Corrent de funcionament:  10A interruptor / 16A Endoll 

Aplicació compatible: Android 4,1/IOS 8,0 o superior 

Aplicació de suport: "Tuya" o "Smart Life" 

Suport: Compatible amb Alexa i Google Assistant 

Enllaç:https://es.aliexpress.com/item/4001244573441.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.49.7bbeba3cmZiO8R&pd

p_npi=2%40dis%21EUR%21€%2049%2C42%21€%2019%2C76%21%21%21%21%21%400b0a0ac216553439098722234effa1%2110

000015442794939%21sh    

https://es.aliexpress.com/item/4001244573441.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.49.7bbeba3cmZiO8R&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21€%2049%2C42%21€%2019%2C76%21%21%21%21%21%400b0a0ac216553439098722234effa1%2110000015442794939%21sh
https://es.aliexpress.com/item/4001244573441.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.49.7bbeba3cmZiO8R&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21€%2049%2C42%21€%2019%2C76%21%21%21%21%21%400b0a0ac216553439098722234effa1%2110000015442794939%21sh
https://es.aliexpress.com/item/4001244573441.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.49.7bbeba3cmZiO8R&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21€%2049%2C42%21€%2019%2C76%21%21%21%21%21%400b0a0ac216553439098722234effa1%2110000015442794939%21sh
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BSEED combinat 

 

 

Il·lustració 13 Dimensions conjunt i esquema elèctric 

Dimensions: 86 x 157 x 37 mm 

Potencia màxima: 3500W 

Voltatge de funcionament: AV100-250V(50/60Hz) 

Material: ABS 

Material del Panell: Vidre Temperat 

Consum d’energia: <0,2 W 

Corrent de funcionament:  10A interruptor / 16A Endoll  

Aplicació compatible: Android 4,1/IOS 8,0 o superior 

Aplicació de suport: "Tuya" o "Smart Life" 

Suport: Compatible amb Alexa i Google Assistant 

Enllaç:https://es.aliexpress.com/item/1005002552583595.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.65.71c4477bKpEWta

&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21€%2035%2C41%21€%2017%2C71%21%21%21%21%21%402100bb4c16553463810946307e0453%

2112000028677970616%21sh     

https://es.aliexpress.com/item/1005002552583595.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.65.71c4477bKpEWta&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21€%2035%2C41%21€%2017%2C71%21%21%21%21%21%402100bb4c16553463810946307e0453%2112000028677970616%21sh
https://es.aliexpress.com/item/1005002552583595.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.65.71c4477bKpEWta&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21€%2035%2C41%21€%2017%2C71%21%21%21%21%21%402100bb4c16553463810946307e0453%2112000028677970616%21sh
https://es.aliexpress.com/item/1005002552583595.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.65.71c4477bKpEWta&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21€%2035%2C41%21€%2017%2C71%21%21%21%21%21%402100bb4c16553463810946307e0453%2112000028677970616%21sh
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Sistema de persianes  

Matismo 40 kg 

 

 

Il·lustració 14 Dimensions motor i especificacions 

Producte: AMT45-20 

Pes màxim: 40 kg 

Adaptador octogonal: 60 mm 

Finals de carrera: mecànics 

Potencia màxima : 160 W 

Par motor: 20 Nm 

Rpm: 15 Rpm 

Voltatge: 230 V / 50 Hz  

Enllaç:https://www.amazon.es/Matismo-Motor-para-persiana-

AMT45/dp/B08GQ2Y9LX/ref=sr_1_5?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&crid=3DCF81J651UJT&keywords=motor+persiana&qid=1655347096

&sprefix=motor+persian%2Caps%2C92&sr=8-5  

  

https://www.amazon.es/Matismo-Motor-para-persiana-AMT45/dp/B08GQ2Y9LX/ref=sr_1_5?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&crid=3DCF81J651UJT&keywords=motor+persiana&qid=1655347096&sprefix=motor+persian%2Caps%2C92&sr=8-5
https://www.amazon.es/Matismo-Motor-para-persiana-AMT45/dp/B08GQ2Y9LX/ref=sr_1_5?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&crid=3DCF81J651UJT&keywords=motor+persiana&qid=1655347096&sprefix=motor+persian%2Caps%2C92&sr=8-5
https://www.amazon.es/Matismo-Motor-para-persiana-AMT45/dp/B08GQ2Y9LX/ref=sr_1_5?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&crid=3DCF81J651UJT&keywords=motor+persiana&qid=1655347096&sprefix=motor+persian%2Caps%2C92&sr=8-5
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Matismo 80 kg 

 

 

Il·lustració 15 Dimensions motor i especificacions 

Producte: AMT45-40 

Pes màxim: 80 kg 

Adaptador octogonal: 60 mm 

Finals de carrera: mecànics 

Potencia màxima : 180 W 

Par motor: 40 Nm 

Rpm: 12 Rpm 

Voltatge: 230 V / 50 Hz  

Enllaç:https://www.amazon.es/dp/B08GS9X7MG/ref=emc_b_5_t  

  

https://www.amazon.es/dp/B08GS9X7MG/ref=emc_b_5_t
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Mòdul LoraTap 

            

 

Il·lustració 16 Dimensions mòdul,  comandament i esquema elèctric  

 

Dimensions: 47x48x22 mm 

Voltatge d’entrada: 100-250 VAC, 50 / 60Hz 

Material: ABS ignífugo 

Carga màxima: 300 W 

Wi-Fi estàndard: 2,4 GHz 802,11 b / g / n (no de apoyo 5Ghz) 

Freqüència sense fils RF: 868Mhz 

Consum en espera: inferior a 0,5 W 

Dimensions: 48 x 47 x 22 mm 

Aplicació de suport: "Tuya" o "Smart Life" 

Suport: Compatible amb Alexa i Google Assistant  

Enllaç:https://es.aliexpress.com/item/4000933550120.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.630f709dZODnhy&algo_pvid=82

c594c0-3911-41f0-8407-67e5be1e3bb2&algo_exp_id=82c594c0-3911-41f0-8407-67e5be1e3bb2-

1&pdp_ext_f=%7B"sku_id"%3A"10000015022996905"%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%2116.83%21%21%21%21

%21%400b0a187b16553966757188495e262f%2110000015022996905%21sea  

https://es.aliexpress.com/item/4000933550120.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.630f709dZODnhy&algo_pvid=82c594c0-3911-41f0-8407-67e5be1e3bb2&algo_exp_id=82c594c0-3911-41f0-8407-67e5be1e3bb2-1&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2210000015022996905%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%2116.83%21%21%21%21%21%400b0a187b16553966757188495e262f%2110000015022996905%21sea
https://es.aliexpress.com/item/4000933550120.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.630f709dZODnhy&algo_pvid=82c594c0-3911-41f0-8407-67e5be1e3bb2&algo_exp_id=82c594c0-3911-41f0-8407-67e5be1e3bb2-1&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2210000015022996905%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%2116.83%21%21%21%21%21%400b0a187b16553966757188495e262f%2110000015022996905%21sea
https://es.aliexpress.com/item/4000933550120.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.630f709dZODnhy&algo_pvid=82c594c0-3911-41f0-8407-67e5be1e3bb2&algo_exp_id=82c594c0-3911-41f0-8407-67e5be1e3bb2-1&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2210000015022996905%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%2116.83%21%21%21%21%21%400b0a187b16553966757188495e262f%2110000015022996905%21sea
https://es.aliexpress.com/item/4000933550120.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.630f709dZODnhy&algo_pvid=82c594c0-3911-41f0-8407-67e5be1e3bb2&algo_exp_id=82c594c0-3911-41f0-8407-67e5be1e3bb2-1&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2210000015022996905%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%2116.83%21%21%21%21%21%400b0a187b16553966757188495e262f%2110000015022996905%21sea
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Mòdul MoesHouse 

  

 

Il·lustració 17 Dimensions mòdul,  comandament i esquema elèctric  

Dimensions: 47x52x18 mm 

Voltatge d’entrada: 90-250 VAC, 50 / 60Hz 

Material: ABS ignífugo 

Carga màxima: 500 W 

Wi-Fi estàndard: 2,4 GHz  

Freqüència sense fils RF: 433 Mhz 

Consum en espera: inferior a 0,5 W 

Dimensions: 52 x 47 x 18 mm 

Aplicació de suport: "Tuya" o "Smart Life" 

Suport: Compatible amb Alexa i Google Assistant  

Enllaç:https://es.aliexpress.com/item/1005001934291511.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.694b2592NqLSrg&algo_pvid=966d7

b68-d327-4f67-8d81-2712f28159f4&algo_exp_id=966d7b68-d327-4f67-8d81-2712f28159f4-

1&pdp_ext_f=%7B"sku_id"%3A"12000018149112746"%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%2110.84%217.89%21%21%21%21%4

02100bdd516562635913538930e66dd%2112000018149112746%21sea  

https://es.aliexpress.com/item/1005001934291511.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.694b2592NqLSrg&algo_pvid=966d7b68-d327-4f67-8d81-2712f28159f4&algo_exp_id=966d7b68-d327-4f67-8d81-2712f28159f4-1&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000018149112746%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%2110.84%217.89%21%21%21%21%402100bdd516562635913538930e66dd%2112000018149112746%21sea
https://es.aliexpress.com/item/1005001934291511.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.694b2592NqLSrg&algo_pvid=966d7b68-d327-4f67-8d81-2712f28159f4&algo_exp_id=966d7b68-d327-4f67-8d81-2712f28159f4-1&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000018149112746%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%2110.84%217.89%21%21%21%21%402100bdd516562635913538930e66dd%2112000018149112746%21sea
https://es.aliexpress.com/item/1005001934291511.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.694b2592NqLSrg&algo_pvid=966d7b68-d327-4f67-8d81-2712f28159f4&algo_exp_id=966d7b68-d327-4f67-8d81-2712f28159f4-1&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000018149112746%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%2110.84%217.89%21%21%21%21%402100bdd516562635913538930e66dd%2112000018149112746%21sea
https://es.aliexpress.com/item/1005001934291511.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.694b2592NqLSrg&algo_pvid=966d7b68-d327-4f67-8d81-2712f28159f4&algo_exp_id=966d7b68-d327-4f67-8d81-2712f28159f4-1&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000018149112746%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%2110.84%217.89%21%21%21%21%402100bdd516562635913538930e66dd%2112000018149112746%21sea
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Termòstat intel·ligent  

Avatto  

 

 

Il·lustració 18 Dimensions termòstat i esquema elèctric 

Tipo: Avatto wifi caldera aigua 

Dimensions: 86 x 86 x 40 mm 

Material: PC  

Voltatge: 110-230V CA, 50/60HZ 

Carga màxima de corrent: 3A 

Precisió de la temperatura: 1 ℃ 

Ajust de temperatura: 5-95 ℃ 

Teclat: teclat tàctil 

Dimensions de l’article: 86*86*40mm  

Enllaç:https://es.aliexpress.com/item/4000398480147.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.34993e0dvAQr0W&algo_pvid=89557c2

e-d1de-4267-8f0d-f5fd19b5e16f&algo_exp_id=89557c2e-d1de-4267-8f0d-f5fd19b5e16f-

0&pdp_ext_f=%7B"sku_id"%3A"12000015896645812"%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%2129.51%21%21%21%21%21%40210

0bdd016553908387186734efedc%2112000015896645812%21sea     

https://es.aliexpress.com/item/4000398480147.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.34993e0dvAQr0W&algo_pvid=89557c2e-d1de-4267-8f0d-f5fd19b5e16f&algo_exp_id=89557c2e-d1de-4267-8f0d-f5fd19b5e16f-0&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000015896645812%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%2129.51%21%21%21%21%21%402100bdd016553908387186734efedc%2112000015896645812%21sea
https://es.aliexpress.com/item/4000398480147.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.34993e0dvAQr0W&algo_pvid=89557c2e-d1de-4267-8f0d-f5fd19b5e16f&algo_exp_id=89557c2e-d1de-4267-8f0d-f5fd19b5e16f-0&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000015896645812%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%2129.51%21%21%21%21%21%402100bdd016553908387186734efedc%2112000015896645812%21sea
https://es.aliexpress.com/item/4000398480147.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.34993e0dvAQr0W&algo_pvid=89557c2e-d1de-4267-8f0d-f5fd19b5e16f&algo_exp_id=89557c2e-d1de-4267-8f0d-f5fd19b5e16f-0&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000015896645812%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%2129.51%21%21%21%21%21%402100bdd016553908387186734efedc%2112000015896645812%21sea
https://es.aliexpress.com/item/4000398480147.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.34993e0dvAQr0W&algo_pvid=89557c2e-d1de-4267-8f0d-f5fd19b5e16f&algo_exp_id=89557c2e-d1de-4267-8f0d-f5fd19b5e16f-0&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000015896645812%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%2129.51%21%21%21%21%21%402100bdd016553908387186734efedc%2112000015896645812%21sea
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Moes 

 

 

Il·lustració 19 Dimensions termòstat i esquema elèctric 

Tipo: BHT-002-GCLW(WIFI) caldera d’aigua 

Dimensions: 86 x 86 x 37,7 mm 

Material: PC  

Voltatge: 95-240V CA, 50/60HZ 

Carga màxima de corrent: 3A 

Precisió de la temperatura: 0.5 ℃ 

Ajust de temperatura: 5-99 ℃ 

Teclat: teclat tàctil 

Dimensions de l’article: 86*86*37,6mm  

Enllaç:https://es.aliexpress.com/item/4000415736135.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4d76695bHNUfP6&algo_pvid=bc5aebe

a-e415-457d-8dbd-b5f7cbf4947d&algo_exp_id=bc5aebea-e415-457d-8dbd-b5f7cbf4947d-

1&pdp_ext_f=%7B"sku_id"%3A"12000018146677613"%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%2123.71%21%21%21%21%21%40210

0bdf116553957810094430ec560%2112000018146677613%21sea  

 

  

https://es.aliexpress.com/item/4000415736135.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4d76695bHNUfP6&algo_pvid=bc5aebea-e415-457d-8dbd-b5f7cbf4947d&algo_exp_id=bc5aebea-e415-457d-8dbd-b5f7cbf4947d-1&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000018146677613%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%2123.71%21%21%21%21%21%402100bdf116553957810094430ec560%2112000018146677613%21sea
https://es.aliexpress.com/item/4000415736135.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4d76695bHNUfP6&algo_pvid=bc5aebea-e415-457d-8dbd-b5f7cbf4947d&algo_exp_id=bc5aebea-e415-457d-8dbd-b5f7cbf4947d-1&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000018146677613%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%2123.71%21%21%21%21%21%402100bdf116553957810094430ec560%2112000018146677613%21sea
https://es.aliexpress.com/item/4000415736135.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4d76695bHNUfP6&algo_pvid=bc5aebea-e415-457d-8dbd-b5f7cbf4947d&algo_exp_id=bc5aebea-e415-457d-8dbd-b5f7cbf4947d-1&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000018146677613%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%2123.71%21%21%21%21%21%402100bdf116553957810094430ec560%2112000018146677613%21sea
https://es.aliexpress.com/item/4000415736135.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4d76695bHNUfP6&algo_pvid=bc5aebea-e415-457d-8dbd-b5f7cbf4947d&algo_exp_id=bc5aebea-e415-457d-8dbd-b5f7cbf4947d-1&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000018146677613%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%2123.71%21%21%21%21%21%402100bdf116553957810094430ec560%2112000018146677613%21sea
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Sensors magnètics 

Avatto 

 

Il·lustració 20 Dimensions sensor magnètic 

Wi-Fi: 2,4 GHz / 2,4 GHz i 5 GHz 

Freqüència sense fils RF: 433 Mhz 

Consum en espera: inferior a 0,5 W 

Distancia de detecció: ≤ 15 mm 

Dimensions aparell principal: 69.5 x 24 x 16 mm 

Dimensions aparell secundari: 40.5 x 14.8 x 16 mm 

Temperatura de funcionament: - 10 ℃ a 40 ℃ 

Bateria: Pila AAA 

Aplicació de suport: "Tuya" o "Smart Life" 

Suport: Compatible amb Alexa i Google Assistant  

Enllaç:https://es.aliexpress.com/item/4000790781739.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.41ac3bcaxDZaDm&algo_pvid=cf4a3644

-58ae-4b71-a476-cde12327d5d6&algo_exp_id=cf4a3644-58ae-4b71-a476-cde12327d5d6-

10&pdp_ext_f=%7B"sku_id"%3A"12000024948218735"%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%218.35%21%21%21%21%21%40210

0bddb16554093237794739ee483%2112000024948218735%21sea   

https://es.aliexpress.com/item/4000790781739.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.41ac3bcaxDZaDm&algo_pvid=cf4a3644-58ae-4b71-a476-cde12327d5d6&algo_exp_id=cf4a3644-58ae-4b71-a476-cde12327d5d6-10&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000024948218735%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%218.35%21%21%21%21%21%402100bddb16554093237794739ee483%2112000024948218735%21sea
https://es.aliexpress.com/item/4000790781739.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.41ac3bcaxDZaDm&algo_pvid=cf4a3644-58ae-4b71-a476-cde12327d5d6&algo_exp_id=cf4a3644-58ae-4b71-a476-cde12327d5d6-10&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000024948218735%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%218.35%21%21%21%21%21%402100bddb16554093237794739ee483%2112000024948218735%21sea
https://es.aliexpress.com/item/4000790781739.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.41ac3bcaxDZaDm&algo_pvid=cf4a3644-58ae-4b71-a476-cde12327d5d6&algo_exp_id=cf4a3644-58ae-4b71-a476-cde12327d5d6-10&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000024948218735%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%218.35%21%21%21%21%21%402100bddb16554093237794739ee483%2112000024948218735%21sea
https://es.aliexpress.com/item/4000790781739.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.41ac3bcaxDZaDm&algo_pvid=cf4a3644-58ae-4b71-a476-cde12327d5d6&algo_exp_id=cf4a3644-58ae-4b71-a476-cde12327d5d6-10&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000024948218735%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%218.35%21%21%21%21%21%402100bddb16554093237794739ee483%2112000024948218735%21sea
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Earykong 

 

Il·lustració 21 Dimensions sensor magnètic 

Wi-Fi: 2,4 GHz / 2,4 GHz i 5 GHz 

Freqüència sense fils RF: 433 Mhz 

Consum en espera: inferior a 0,7 W 

Distancia de detecció: ≤ 15mm 

Dimensions aparell principal: 72 x 30 x 19 mm 

Dimensions aparell secundari: 45 x 14 x 15.5 mm 

Temperatura de funcionament: - 10 ℃ a 50 ℃ 

Bateria: Pila AAA 

Aplicació de suport: "Tuya" o "Smart Life" 

Suport: Compatible amb Alexa i Google Assistant  

Enllaç:https://es.aliexpress.com/item/33047480276.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3b7e1d89YSL4gC&algo_pvid=b44b9d9d-

2a71-4ee6-9669-e397b55bf5fe&algo_exp_id=b44b9d9d-2a71-4ee6-9669-e397b55bf5fe-

0&pdp_ext_f=%7B"sku_id"%3A"12000027791695730"%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%217.51%21%21%21%21%21%402100

bdf016554317927911373e7040%2112000027791695730%21sea  

  

https://es.aliexpress.com/item/33047480276.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3b7e1d89YSL4gC&algo_pvid=b44b9d9d-2a71-4ee6-9669-e397b55bf5fe&algo_exp_id=b44b9d9d-2a71-4ee6-9669-e397b55bf5fe-0&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000027791695730%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%217.51%21%21%21%21%21%402100bdf016554317927911373e7040%2112000027791695730%21sea
https://es.aliexpress.com/item/33047480276.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3b7e1d89YSL4gC&algo_pvid=b44b9d9d-2a71-4ee6-9669-e397b55bf5fe&algo_exp_id=b44b9d9d-2a71-4ee6-9669-e397b55bf5fe-0&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000027791695730%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%217.51%21%21%21%21%21%402100bdf016554317927911373e7040%2112000027791695730%21sea
https://es.aliexpress.com/item/33047480276.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3b7e1d89YSL4gC&algo_pvid=b44b9d9d-2a71-4ee6-9669-e397b55bf5fe&algo_exp_id=b44b9d9d-2a71-4ee6-9669-e397b55bf5fe-0&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000027791695730%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%217.51%21%21%21%21%21%402100bdf016554317927911373e7040%2112000027791695730%21sea
https://es.aliexpress.com/item/33047480276.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3b7e1d89YSL4gC&algo_pvid=b44b9d9d-2a71-4ee6-9669-e397b55bf5fe&algo_exp_id=b44b9d9d-2a71-4ee6-9669-e397b55bf5fe-0&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000027791695730%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%217.51%21%21%21%21%21%402100bdf016554317927911373e7040%2112000027791695730%21sea
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Router  

TP-Link AC1900 

  

Il·lustració 22 Part frontal i posterior TP-Link AC1900 

Dimensions: 117 x 32 x 215 mm 

Pes: 100 g 

Tipus de connexió sense fils: 802.11 ac  

Velocitat 5 GHz: 1300 Mbps 

Velocitat 2,4 GHz: 600 Mbps 

Cobertura: 130 m2 

Ports Gigabit WAN: 1 

Ports Gigabit LAN: 4 

Port USB: No 

Wifi 6: No 

Enllaç:https://www.amazon.es/New-TP-Link-AC1900-inalámbrico-

Beamforming/dp/B0859MHXXB/ref=sr_1_6?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&crid=IDBJO8J0KPQP&keywords=router&qid=1655432128&sp

refix=router%2B%2Caps%2C107&sr=8-6&th=1  

https://www.amazon.es/New-TP-Link-AC1900-inalámbrico-Beamforming/dp/B0859MHXXB/ref=sr_1_6?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&crid=IDBJO8J0KPQP&keywords=router&qid=1655432128&sprefix=router%2B%2Caps%2C107&sr=8-6&th=1
https://www.amazon.es/New-TP-Link-AC1900-inalámbrico-Beamforming/dp/B0859MHXXB/ref=sr_1_6?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&crid=IDBJO8J0KPQP&keywords=router&qid=1655432128&sprefix=router%2B%2Caps%2C107&sr=8-6&th=1
https://www.amazon.es/New-TP-Link-AC1900-inalámbrico-Beamforming/dp/B0859MHXXB/ref=sr_1_6?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&crid=IDBJO8J0KPQP&keywords=router&qid=1655432128&sprefix=router%2B%2Caps%2C107&sr=8-6&th=1
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Asus RT-AX53U 

 

Il·lustració 23 Part frontal i posterior Asus RT-AX53U 

Dimensions: 258 x 264 mm 

Pes: 346 g 

Tipus de connexió sense fils: 802.11 ax  

Velocitat 5 GHz: 1201 Mbps 

Velocitat 2,4 GHz: 574 Mbps 

Cobertura: 140 m2 

Ports Gigabit WAN: 1 

Ports Gigabit LAN: 3 

Port USB: Si 

Wifi 6: Si 

Enllaç:https://www.amazon.es/ASUS-RT-AX53U-seguridad-AiProtection-

tecnología/dp/B099X58J8D/ref=sr_1_23?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&crid=IDBJO8J0KPQP&keywords=router&qid=1655432128&sprefi

x=router%2B%2Caps%2C107&sr=8-23&th=1  

https://www.amazon.es/ASUS-RT-AX53U-seguridad-AiProtection-tecnología/dp/B099X58J8D/ref=sr_1_23?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&crid=IDBJO8J0KPQP&keywords=router&qid=1655432128&sprefix=router%2B%2Caps%2C107&sr=8-23&th=1
https://www.amazon.es/ASUS-RT-AX53U-seguridad-AiProtection-tecnología/dp/B099X58J8D/ref=sr_1_23?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&crid=IDBJO8J0KPQP&keywords=router&qid=1655432128&sprefix=router%2B%2Caps%2C107&sr=8-23&th=1
https://www.amazon.es/ASUS-RT-AX53U-seguridad-AiProtection-tecnología/dp/B099X58J8D/ref=sr_1_23?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&crid=IDBJO8J0KPQP&keywords=router&qid=1655432128&sprefix=router%2B%2Caps%2C107&sr=8-23&th=1
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Alexa  

Echo Show 5 (2 Generació) 

 

Il·lustració 24 Dimensions i botons Echo Show 5 

Dimensions: 148 x 86 x 73 mm 

Pes: 410 g 

Pantalla tàctil: 5,5 Polsades 

Camara: 2 MP 

Altaveus: 41 mm 

Connectivitat wifi: 802.11a/b/g/n/ac (2,4 y 5 GHz) 

Enllaç:https://www.amazon.es/echo-show-5-2a-generacion-modelo-de-

2021/dp/B08KH2MTSS/ref=sr_1_4?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&crid=929GB3F9DEYF&keywords=alexa&qid=1655433875&sprefix=alex

a%2Caps%2C124&sr=8-4&th=1  

  

https://www.amazon.es/echo-show-5-2a-generacion-modelo-de-2021/dp/B08KH2MTSS/ref=sr_1_4?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&crid=929GB3F9DEYF&keywords=alexa&qid=1655433875&sprefix=alexa%2Caps%2C124&sr=8-4&th=1
https://www.amazon.es/echo-show-5-2a-generacion-modelo-de-2021/dp/B08KH2MTSS/ref=sr_1_4?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&crid=929GB3F9DEYF&keywords=alexa&qid=1655433875&sprefix=alexa%2Caps%2C124&sr=8-4&th=1
https://www.amazon.es/echo-show-5-2a-generacion-modelo-de-2021/dp/B08KH2MTSS/ref=sr_1_4?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&crid=929GB3F9DEYF&keywords=alexa&qid=1655433875&sprefix=alexa%2Caps%2C124&sr=8-4&th=1
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Echo Dot (4 Generació) 

 

Il·lustració 25 Dimensions i botons Echo Dot 

Dimensions: 100 x 100 x 89 mm 

Pes: 328 g 

Pantalla tàctil: No 

Camara: No 

Altaveus: 41 mm 

Connectivitat wifi: 802.11a/b/g/n/ac (2,4 y 5 GHz) 

Enllaç:https://www.amazon.es/dp/B084DWG2VQ/ref=pav_d_fromAsin_B07PHPXHQS_toAsin_B084DWG2VQ?th=1  

  

https://www.amazon.es/dp/B084DWG2VQ/ref=pav_d_fromAsin_B07PHPXHQS_toAsin_B084DWG2VQ?th=1
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Elecció dels elements  
 

Com la vivenda compta amb uns cent metres quadrats, s'utilitzarà el router Asus RT-

AX53U. Aquest compta amb una molt bona cobertura gràcies a les seves 4 antenes, una 

bona velocitat tant per 2,4 i 5 GHz i també compta amb wifi 6. En l'apartat de l'assistent 

virtual, s'utilitzarà elements amb Alexa, ja que són els que compten amb millor 

configuració, reconeixement de veu i estètica. En aquest cas s'instal·larà un Echo Show 

5 que compta amb una pantalla tàctil a la cuina per poder visualitzar el temps, les 

notícies, receptes de cuina, etc. Perquè és el lloc més freqüent de la vivenda. Per altra 

banda, s'instal·larà un Echo Dot a l'habitació i un a la sala d'estar. 

En l'apartat dels interruptors s'utilitzarà els de la marca Avatto, ja que són els més 

complets tant per funcionalitats com per estètica. En l'apartat dels endolls s'usarà els de 

la marca Avatto, ja que compten amb control d'energia i com són de la mateixa gamma 

que els interruptors encaixaran perfectament. També s'utilitzarà els endolls externs 

Avatto per donar la possibilitat de controlar qualsevol endoll sigui d'un lladre o de 

qualsevol lloc de la vivenda.En l'apartat del termòstat, l'opció de la marca Avatto és la 

més adequada, ja que compta amb una pantalla més intuïtiva, agradable i funcional. En 

l'apartat del sensor, s'utilitzarà el de la marca Avatto, ja que té un consum inferior i 

d'aquesta manera la bateria dura més temps. 

En l'apartat dels motors de persiana, s'utilitzarà el Matismo de 40 kg, ja que les quatre 

persianes tenen unes dimensions bastant similars i cap d'elles supera els 30 kg. Per la 

part de control s'incorporarà un mòdul LoraTab amb comandament integrat. D'aquesta 

manera es compta amb un comandament per les 2 persianes del menjador i un 

comandament per les de la sala d'estar i amb l'aplicació es poden controlar 

individualment o amb grups. No s'instal·larà cap interruptor, ja que d'aquesta manera 

s'evita foradar la paret per passar els cables i col·locar l'interruptor. 

Cal afegir que molts dels components són de la marca Avatto, ja que dins de la gamma 

d'aparells wifi econòmics aquesta marca és una de les més valorades per la seva qualitat 

i configuració. Per altra banda, compta amb un catàleg molt ampli d'elements que 

s'adapten a quasi totes les situacions. 
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Finalment, queden plasmats tots els elements en els plànols i pressupost tant el nombre 

d'elements de cada tipus com la seva localització. 

Control de les funcions de l’habitatge 

Elements i funcions 
 

Per poder controlar les diferents funcions de la casa, s’ha creat una taula on es mostra 

el que poden controlar els diferents interruptors, comandaments i endolls distribuïts per 

la vivenda.  

 Elements  

Zona Element Funció 
 
 
 
 

Sala d’estar 

Interruptor Sala estar 1 Commutar Sala estar 1 
Commutar Sala estar 2 

Interruptor Sala estar 2 
 

Commutar Sala estar 1 
Commutar Sala estar 2 

Comandament LED sala estar Funcions tira LED 
Comandament persiana Sala estar Pujar/Baixar Persiana Sala estar 

Endoll sala estar Commutar endoll sala estar 
Alexa Sala estar Funcions Alexa Sala estar 
Sensor Magnètic Control Sensor Magnètic  

Habitació 2 Interruptor Habitació  2 Commutar Habitació 2 
 

Habitació 
Interruptor Habitació  Commutar Habitació 

Endoll Llit 1 Endoll Llit 1 
Endoll Llit 2 Endoll Llit 2 

Alexa Habitació Funcions Alexa Habitació 
Passadís Interruptor Passadís Commutar Passadís 
Lavabo  Interruptor Lavabo Commutar Lavabo 

 
 
 
 
 
 

Cuina i Menjador 

 
Interruptor Menjador 1 

Commutar Cuina Sostre 
Commutar Menjador taula 
Commutar Menjador tele 

 
Interruptor Menjador 2 

Commutar Cuina Sostre 
Commutar Menjador taula 
Commutar Menjador tele 

Interruptor Marbre Commutar Marbre 
Comandament persiana Menjador Pujar/Baixar Persiana Menjador 

Panell Termòstat Funcions Termòstat 
Endoll Menjador  Commutar Endoll Menjador 

Endoll Menjador tele Commutar Endoll Menjador tele 
Endoll Cuina 1 Commutar Endoll Cuina 1 
Endoll Cuina 2 Commutar Endoll Cuina 2 

Alexa Menjador Funcions Alexa Menjador 
Taula 2 Funció dels diferents elements 

Per altra banda, tots aquests elements es podran controlar i modificar de qualsevol 

telèfon intel·ligent utilitzant l’aplicació Smart Life i utilitzant la veu gracies als elements 
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d’Amazon Alexa. Aquesta aplicació és molt completa i intuïtiva i permet amb facilitat 

controlar fins a l’últim aparell connectat a la xarxa Wifi. 

Escenes  
 

La programació d'escenes dins la domòtica, és un apartat molt important i 

personalitzable segons les diferents necessitats. Gràcies a elles, es pot predefinir un 

estat determinat dels diferents sistemes instal·lats en l'habitatge (il·luminació, 

climatització, persianes, àudio, reg, etc.) amb una sola ordre que s'ha programat 

prèviament. Aquestes es poden activar bé per ordre de l'usuari, a través de polsadors, 

utilitzant l'aplicació d'un telèfon intel·ligent, o bé per estar programades a una hora 

determinada. 

En qualsevol moment es poden afegir, modificar o anular qualsevol escena des de l’aplicació 

Smart Life. 

 

 Elements  

Escena Element Funció 
 
 
 
 
 
 

Bona nit 
  

Sala estar 1 Sala estar 1 OFF 

Sala estar 2 Sala estar 2 OFF 
Habitació  2 Habitació  2 OFF 

Passadís Passadís OFF 
Lavabo Lavabo OFF 

Menjador taula Menjador taula OFF 
Menjador tele Menjador tele OFF 
Cuina sostre Cuina sostre OFF 

Marbre Marbre OFF 
Persiana Sala estar 1 Persiana Sala estar 1 Baixada 
Persiana Sala estar 2 Persiana Sala estar 2 Baixada 
Persiana Menjador 1 Persiana Menjador 1 Baixada 
Persiana Menjador 2 Persiana Menjador 2 Baixada 

Sensor Magnètic Sensor Magnètic Alarma ON 
 
 

Bon dia 

Cuina sostre Cuina sostre ON 
Alexa Menjador Reproduir Noticies Alexa Menjador 

Persiana Sala estar 1 Persiana Sala estar 1 50% 
Persiana Sala estar 2 Persiana Sala estar 2 50% 
Persiana Menjador 1 Persiana Menjador 1 50% 
Persiana Menjador 2 Persiana Menjador 2 50% 

 
 
 

Cine 

Menjador taula Menjador taula OFF 
Menjador tele Menjador tele OFF 
Cuina sostre Cuina sostre OFF 

Marbre Marbre OFF 
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Endoll Menjador tele Endoll Menjador tele ON 
Persiana Menjador 1 Persiana Menjador 1 Baixada 
Persiana Menjador 2 Persiana Menjador 2 Baixada 

 
 

Cuinar 

Cuina sostre Cuina sostre ON 
Marbre Marbre ON 

Persiana Menjador 1 Persiana Menjador 1 70% 
Persiana Menjador 2 Persiana Menjador 2 70% 

Alexa Menjador Reproduir Musica Alexa Menjador 
Taula 3 Funció dels diferents elements dins les escenes 

Programació 

Configuració Alexa 
 

Aquesta configuració es realitza per a un Echo Dot, però com es pot observar les 

instruccions són molt clares i explicatives. En cas d'utilitzar un altre aparell d'Alexa 

simplement varia algun apartat i s'explica amb detall. 

En primer lloc, és necessari descarregar l'aplicació Amazon Alexa al telèfon i accedir amb 

un compte d'Amazon. 

 

Il·lustració 26 Imatges configuració Amazon Alexa 

Un cop dins l'aplicació cal obrir la pantalla “Màs”, seguidament clicar sobre “Añadir un 

dispositivo”, se selecciona “Amazon Echo” i després l'opció de l'aparell a configurar, en 

aquest cas Echo Dot. En aquest punt és necessari comprovar que la llum del dispositiu 

mostri una il·luminació taronja (la qual afirma que l'aparell està buscant una connexió) i 

en cas afirmatiu simplement cal pitjar el botó “sí”. 
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Il·lustració 27 Imatges configuració Amazon Alexa 

En cas de comptar amb diferents dispositius, cal seleccionar el que es vol configurar i 

després de pocs minuts ja estarà connectat al nostre telèfon i a la xarxa wifi. Finalment 

sol resta seleccionar un grup per a poder crear situacions amb més d'un aparell i llavors 

apareix una última pantalla on es pot observar que el dispositiu ja està llest. 

 

Il·lustració 28 Imatge configuració Amazon Alexa 
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Configuració Interruptor amb Smart Life 
 

Aquesta configuració es realitza per a un interruptor wifi, però com es pot observar les 

instruccions són molt clares i explicatives. En cas d'utilitzar un altre aparell simplement 

varia algun apartat i s'explica amb detall. 

En primer lloc, és necessari descarregar l'aplicació Smart Life al telèfon i accedir amb un 

compte ja que en cas contrari no es podran accedir a algunes accions. 

 

Il·lustració 29 Imatges configuració Smart Life 

Un com dins l’aplicació, cal accedir a l’apartat ¨Mi hogar¨ i seleccionar ¨Añadir 

dispositivo¨. Un cop dins d’aquest apartat cal seleccionar el dispositiu que es vulgui 

configurar, en aquest cas un interruptor wifi. Seguidament, cal connectar-se a una xarxa 

wifi de 2,4 GHz seleccionant la xarxa a la qual es vulgui connectar i escrivint la 

contrasenya. 
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Il·lustració 30 Imatges configuració Smart Life 

Un cop dins la xarxa, cal donar corrent al dispositiu i verificar que està en mode 

emparellament i comprovar l’estat de la llum indicadora. Finalment, se selecciona 

l’aparell que es vol configurar i es modifica el nom per poder-lo identificar. 

 

Il·lustració 31 Imatge configuració Smart Life 
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Connectar Alexa amb Smart Life 
 

Aquesta configuració es realitza per a connectar l'aplicació Alexa amb Smart Life, pel fet 

que d'aquesta manera poden compartir informació entre elles i millorar l'experiència 

amb el conjunt d'element. Ja que dins l'aplicació Smart Life estaran tots els dispositius 

configurats i dins l'aplicació Amazon Alexa tots els comandaments de veu. Però com es 

pot observar les instruccions són molt clares i explicatives. En cas d'utilitzar una altra 

aplicació simplement varia algun apartat i s'explica amb detall. 

 

Il·lustració 32 Imatges connectar Alexa amb Smart Life 

En primer lloc, és necessari comptar amb les dues aplicacions instal·lades i configurades. 

Seguidament, cal accedir a l'aplicació Smart Life en l'apartat ¨Yo¨. Un cop dins es 

necessari seleccionar en servei que es vol configurar, en aquest cas Alexa. Finalment sol 

cal iniciar sessió amb Amazon i donar permisos per poder vincular les dues aplicacions. 
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Programar accions o escenes amb Smart Life 
 

Utilitzant l’aplicació Smart Life, es pot encendre o controlar qualsevol dels elements que 

es troben enllaçats amb ell, ja sigui amb un botó per a cada element, amb grups, amb 

temporitzadors o fins i tot amb l’activació d’altres elements com poden ser alarmes. 

En aquest cas es crea una acció per poder modificar l’estat d’un interruptor i poder-lo 

col·locar com a accés ràpid.  

 

Il·lustració 33 Imatges configuració escena Smart Life 

En primer lloc, és necessari accedir a l'apartat de "escena" dins de l'aplicació Smart Life. Un cop 

dins de "Crear escena" se selecciona "Ejecute" perquè l'acció s'executi en el moment en què es 

pitja el botó i se selecciona el dispositiu que es vol. 
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Il·lustració 34 Imatges configuració escena Smart Life 

Seguidament, se selecciona la funció que es vol realitzar i el seu estat. Finalment utilitzant un 

widget es pot col·locar a qualsevol pàgina del telèfon per poder, d'aquesta manera comptar amb 

totes les accions sense necessitat d'obrir l'aplicació.  
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Programar accions o escenes amb Alexa 
 

Utilitzant l'aplicació Alexa, es pot encendre o controlar qualsevol dels elements que es 

troben enllaçats amb ella o fins i tot amb Smart Life simplement nomenant-les o 

nomenant els grups als quals pertanyen. Però, per altra banda, també es pot crear 

accions específiques com poden ser horaris, alarmes i fins i tot detecció de sorolls. 

En aquest cas es crea una acció per poder encendre un seguit de llums simplement amb 

una ordre de veu i amb una contesta personalitzada. 

 

Il·lustració 35 Imatges configuració escena Alexa 

En primer lloc, és necessari accedir dins l'apartat de "Rutinas" i seguidament pitjar el 

botó amb un mes. Un cop dins l'apartat "Nueva rutina" cal seleccionar "Cuando" i 

seguidament "Voz" i llavors escriure exactament el que es vol dir perquè s'activi l'acció. 
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Il·lustració 36 Imatges configuració escena Alexa 

Un cop escrit el nou de l’acció sol queda programar el que es vulgui implementar. En 

aquest cas es selecciona “Hogar digital” i exactament el dispositiu o dispositius que es 

vulguin modificar  juntament amb el seu estat i la contesta per part de l’Alexa.  
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Plec de condicions 

Condicions generals  

Objectiu plec de condicions 

 

La finalitat del present Plec de Condicions Tècniques consisteix en la determinació i 

definició dels conceptes que s'indiquen a continuació. Abast dels treballs a realitzar per 

l'Instal·lador i, per tant, plenament inclosos en la seva oferta. Materials complementaris 

per al perfecte acabat de la instal·lació, no relacionats explícitament, ni en el Document 

de mesurament i pressupost, ni en els plans, però que per la seva lògica aplicació queden 

inclosos, plenament, en el subministrament de l'Instal·lador. 

Qualitats, procediments i formes d'instal·lació dels diferents equips, dispositius i, en 

general, elements primaris i auxiliars. Proves i assajos parcials a realitzar durant el 

transcurs dels muntatges. Proves i assajos finals, tant provisionals, com definitius, a 

realitzar durant les corresponents recepcions. Les garanties exigides en els materials, en 

el seu muntatge i en el seu funcionament conjunt. 

Legislació d’aplicació a les instal·lacions de domòtica.  

 

REIAL DECRET, 485/1997, de 14 d'Abril (BOE 23/04/97), sobre disposicions mínimes en 

matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. 

REIAL DECRET LLEI, 1/1998, de 27 de febrer (BOE 28/02/1998), sobre infraestructures 

comunes en els edificis per a l'accés als serveis de telecomunicació. 

REIAL DECRET, 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de 

la salut i seguretat dels treballadors enfront del reg elèctric. 

REIAL DECRET, 842/2002, de 2 d'agost (BOE 18/09/2002), pel qual s'aprova el Reglament 

Electrotècnic per a Baixa Tensió. 

REIAL DECRET, 346/2011, d'11 de març pel qual s'aprova el Reglament regulador de les 

infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als serveis de 

telecomunicació a l'interior de les edificacions. 
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REIAL DECRET, 1580/2006, de 22 de desembre, pel qual es regula la compatibilitat 

electromagnètica dels equips elèctrics i electrònics, que incorpora a l'ordenament jurídic 

espanyol la Directiva 2004/108/CE sobre compatibilitat electromagnètica. 

REIAL DECRET ,1077/2012 de 13 de juliol, pel qual s'estableixen cinc certificats de 

professionalitat de la família professional Electricitat i electrònica que s'inclouen en el 

Repertori Nacional de certificats de professionalitat. 

Condicions particulars. 

Conceptes compresos  

 

És competència exclusiva de l'Instal·lador i, per tant, queda totalment inclòs en el preu 

ofert, el subministrament de tots els elements i materials, mà d'obra, mitjans auxiliars i, 

en general, tots aquells elements i/o conceptes que siguin necessaris per al perfecte 

acabat i posada a punt de les instal·lacions, segons es descriuen en la memòria, són 

representades en els plans, queden relacionades de manera bàsica en el pressupost i la 

qualitat i les característiques de muntatge del qual s'indiquen en el Plec de condicions 

Tècniques. Queda entès que els quatre Documents de Projecte, és a dir, Memòria, 

Pressupost, Plans i Plec de condicions Tècniques formen tot un conjunt. Si fos advertida 

o existís alguna discrepància entre aquests quatre documents, la seva interpretació serà 

la que determini la Direcció d'Obra.  

Excepte indicació contrària en la seva oferta, la qual cosa ha de quedar explícitament 

indicat en contracte, queda entès que l'instal·lador accepta aquest criteri i no podrà 

formular cap reclamació per motiu d'omissions i/o discrepàncies entre qualsevol dels 

quatre documents que integren el projecte. Qualsevol exclusió, inclosa implícita o 

explícitament per l'instal·lador en la seva oferta i que difereixi dels conceptes exposats 

en els paràgrafs anteriors, no tindrà cap validesa, tret que en el contracte, d'una forma 

particular i explícita, es manifesti la corresponent exclusió. És responsabilitat de 

l'Instal·lador el compliment de tota la normativa oficial vigent aplicable al projecte. 

Durant la realització d'aquest projecte s'ha posat la màxima obstinació a complir tota la 

normativa oficial vigent sobre aquest tema. No obstant això, si en el mateix existissin 

conceptes que es desviessin o no complissin amb aquestes, és obligació de l'instal·lador 

comunicar-lo en la seva oferta i en la forma que es descriurà mes endavant. Queda, per 
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tant, obligat l'instal·lador a efectuar una revisió del projecte, previ a la presentació de la 

seva oferta, havent d'indicar, expressament, en aquesta, qualsevol deficiència referent 

a això o, en cas contrari, la seva conformitat amb el projecte en matèria de compliment 

de tota la normativa oficial vigent aplicable a aquest. 

L'instal·lador efectuarà al seu càrrec el pla de seguretat i el seguiment corresponent als 

seus treballs, havent de disposar de tots els elements de seguretat, auxiliars i de control 

exigits per la legislació vigent, tot això amb la deguda coordinació en relació a la resta 

de l'obra, per la qual cosa serà preceptiva la compatibilitat i acceptació d'aquest treball 

amb el pla de seguretat general de l'obra i, en qualsevol cas, haurà de comptar amb la 

conformitat de la Direcció Tècnica i el contractista general. Queden inclosos també, com 

a part dels treballs de l'instal·lador, la preparació de tots els plans d'obra, així com la 

gestió i preparació de tota la documentació tècnica necessària, inclòs visat i legalitzat de 

projectes i certificats d'obra, així com la seva tramitació davant els diferents organismes 

oficials, a fi d'obtenir tots els permisos requerits d'acord amb la legislació. 

També queden incloses la realització de totes les proves de posada en marxa de les 

instal·lacions, realitzades segons les indicacions de la direcció d'obra. No es procedirà a 

efectuar la recepció provisional si tot l'anterior no estigués degudament emplenat a 

satisfacció de la direcció d'obra. Així mateix, queden inclosos tots els treballs 

corresponents a la definició, coordinació i instal·lació de totes les escomeses de serveis, 

com ara electricitat, aigua, gas, sanejament i altres que poguessin requerir-se, ja siguin 

de manera provisional per a efectuar els muntatges en obra o de manera definitiva per 

a satisfer les necessitats del projecte. S'entén, per tant, que aquests treballs queden 

plenament inclosos en l'oferta de l'instal·lador, tret que s'indiqui expressament el 

contrari. Queda, per tant, l'Instal·lador assabentat per aquest plec de condicions que és 

responsabilitat seva la realització de les comprovacions indicades, previ a la presentació 

de l'oferta, així com la presentació en temps, manera i forma de tota la documentació 

esmentada i la consecució dels corresponents permisos. L'instal·lador, en cas de 

subcontractació, o l'empresa responsable de la seva contractació, no podran formular 

cap reclamació respecte a aquest concepte, ja sigui per omissió, desconeixement o 

qualsevol altra causa. 
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Conceptes no compresos  

 

En general, solament queden exclosos de realització per part de l'instal·lador els 

conceptes que responen a activitats d'obra de paleta, tret que en els documents de 

projecte s'indiqués expressament el contrari. Els conceptes exclosos són els que 

s'indiquen a continuació. Bancades d'obra civil per a maquinària. Protecció de 

canalitzacions, el muntatge de les quals sigui realitzat pel sòl. Aquesta protecció es 

refereix al morter de ciment i sorra o formigó per a protegir les esmentades 

canalitzacions del trànsit de l'obra. La protecció pròpia de la canalització sí que queda 

inclosa en el subministrament. En general, qualsevol tipus d'obra de paleta necessària 

per al muntatge de les instal·lacions. En particular, l'obertura de fregues i posterior rebut 

de les instal·lacions amb el morter corresponent. Obertura de buits en sòls, parets, 

forjats o altres elements d'obra civil o obra de paleta per a la distribució de les diferents 

canalitzacions. Així mateix, queda exclòs el rebut del corresponent passamurs, marc, 

bastidor, etc. en els buits oberts. És, no obstant això, competència de l'instal·lador, el 

subministrament del corresponent element a rebre en l'obra civil, bé sigui passamurs, 

marc, bastidor, etc. i la determinació precisa de grandàries i situació dels buits en la 

forma i manera que s'indicarà més endavant. Tot això, en temps i manera compatible 

amb l'execució de l'obra de paleta, per a evitar qualsevol tipus de modificació i/o 

trencaments posteriors. Els perjudicis derivats de qualsevol omissió relativa a aquests 

treballs i accions seran repercutits directament en l'instal·lador.  
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Materials complementaris compresos 

 

Com a complement als conceptes generals compresos, indicats en les condicions 

generals i, en general, en els documents del projecte, s'indiquen a continuació alguns 

punts particulars concrets, exclusivament com a exemple o aclariment per a 

l'instal·lador, no significant per això que els mateixos excloguin l'extensió o l'abast d'uns 

altres. Suports, perfils, estreps, caragols i, en general, elements de sustentació 

necessaris, degudament protegits per pintures o tractaments electroquímics. Aquests 

materials seran d'acer inoxidable quan s'instal·lin en ambients corrosius. 

Queda entès per l'instal·lador que tots els materials, accessoris i equipament indicats en 

aquest apartat queden plenament inclosos en el seu subministrament, amb 

independència que això se citi expressament en els documents de projecte. Qualsevol 

omissió referent a això, per part de l'instal·lador, ha de ser inclosa expressament en la 

seva oferta i, en el seu cas, acceptat i reflectit en el corresponent contracte. Totes 

aquestes unitats i, en particular, les relacionades amb obra de paleta (passamurs, 

manegues, buits, etc.) i lampisteria seran coordinades i efectuades en temps i manera 

compatibles amb l'obra de paleta i lampisteria per a evitar qualsevol tipus de 

trencament i altres posteriors. Els perjudicis derivats de qualsevol omissió relativa a 

aquests treballs i accions seran repercutits directament en l'instal·lador. 

Interpretació del projecte  

 

La interpretació del projecte correspon en primer lloc a l'enginyer autor del mateix o, en 

defecte d'això, a la persona que ostenti la Direcció d'Obra. S'entén el projecte en el seu 

àmbit total de tots els documents que l'integren, és a dir, memòria, plans, pressupost i 

plec de condicions tècniques quedant, per tant, l'instal·lador assabentat per aquest plec 

de condicions tècniques que qualsevol interpretació del projecte per a qualsevol fi i, 

entre altres, per a una aplicació de contracte, ha d'atenir-se a les dues figures (Autor o 

Director), indicades anteriorment. Qualsevol delegació de l'autor o director del projecte, 

a l'efecte d'una interpretació d'aquest, ha de realitzar-se per escrit i així sol·licitar-se per 

la persona o entitat interessada. 
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Coordinació del projecte  

 

Serà responsabilitat exclusiva de l'instal·lador la coordinació de les instal·lacions de la 

seva competència. L'instal·lador posarà tots els mitjans tècnics i humans necessaris 

perquè aquesta coordinació tingui l'adequada efectivitat conseqüent, tant amb 

l'empresa constructora, com amb els diferents oficis o instal·ladors d'altres especialitats 

que concorrin en els muntatges de l'habitatge. Per tant, cada instal·lador queda obligat 

a coordinar les instal·lacions de la seva competència amb les dels altres oficis. Per 

coordinació de les instal·lacions s'entén la seva representació en plans d'obra, realitzats 

per l'instal·lador a partir dels plans de projecte adaptats a les condicions reals d'obra i el 

seu posterior muntatge, de forma ordenada, d'acord amb aquests plans i altres 

documents de projecte. 

En aquells punts concurrents entre dos oficis o instal·ladors i que, per tant, pugui ser 

conflictiva la delimitació de la frontera dels treballs i responsabilitats corresponents a 

cadascun, l'instal·lador s'atindrà al que figuri indicat en projecte o, en defecte d'això, al 

que dictamini sobre el particularment la Direcció d'Obra. Queda, per tant, assabentat 

l'instal·lador que no podrà efectuar o aplicar els seus criteris particulars sobre aquest 

tema. Totes les terminacions dels treballs hauran de ser netes, estètiques i encaixar dins 

de l'acabat arquitectònic general de l'edifici. Es posarà especial atenció en els traçats de 

les xarxes i suports, de manera que aquestes respectin les línies geomètriques i 

planimètriques de sòls, sostres, parets i altres elements de construcció i instal·lacions 

conjuntes. 

Tant els materials apilats, com els materials muntats, hauran de romandre prou 

protegits en obra, a fi de que siguin evitats els danys que els puguin ocasionar aigua, 

escombraries, substàncies químiques, mecàniques i, en general, afectacions de 

construcció o altres oficis. Qualsevol material que sigui necessari subministrar per a la 

protecció dels equips instal·lats, com ara plàstics, cartons, cintes, malles, etc., queda 

plenament inclòs en l'oferta de l'instal·lador. La Direcció d'Obra es reserva el dret a 

rebutjar tot material que jutgés defectuós per qualsevol dels motius indicats. 
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A la terminació dels treballs, l'Instal·lador procedirà a una neteja a fons (eliminació de 

pintura, raspadures, agressions de guix, etc.) de tots els equips i materials de la seva 

competència, així com a la retirada del material sobrant, retallades, desaprofitaments, 

etc. Aquesta neteja es refereix a tots els elements muntats i a qualsevol altre concepte 

relacionat amb el seu treball, no sent causa justificativa per a l'omissió de l'anterior, 

l'afectació del treball d'altres oficis o empresa constructora. 

Modificacions al projecte  

 

Només podran ser admeses modificacions a l'indicat en els documents de projecte per 

alguna de les causes que s'indiquen a continuació.  

Millores en la qualitat, quantitat o característiques del muntatge dels diferents 

components de la instal·lació, sempre que no quedi afectat el pressupost o, en tot cas, 

sigui disminuït, no repercutint, en cap cas, aquest canvi amb compensació d'altres 

materials. Modificacions en l'arquitectura de l'edifici i, conseqüentment, variació de la 

seva instal·lació corresponent. En aquest cas, la variació d'instal·lacions serà 

exclusivament la que defineixi la direcció d'obra o, si escau, l'instal·lador amb aprovació 

d'aquella. A fi de matisar aquest apartat, s'indica que pel terme modificacions s'entenen 

modificacions importants en la funció o conformació d'una determinada zona de 

l'edifici. Les variacions motivades pels treballs de coordinació en obra, degudes als 

normals moviments i ajustos d'obra queden plenament incloses en el pressupost de 

l'instal·lador, no podent formular cap reclamació per aquest concepte. 

Qualsevol modificació al projecte, ja sigui en concepte d'interpretació del projecte, 

compliment de normativa o per ajust d'obra, haurà d'atenir-se a l'indicat en els apartats 

corresponents del plec de condicions tècniques i, en qualsevol cas, haurà de comptar 

amb el consentiment exprés i per escrit de l'autor del projecte i/o de la Direcció d'Obra. 

Tota modificació que no compleixi qualsevol d'aquests requisits mancarà de validesa. 

Inspeccions 

 

La Direcció d'Obra i/o la propietat podran sol·licitar qualsevol tipus de Certificació 

Tècnica de materials i/o muntatges. Així mateix, podran realitzar totes les revisions o 
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inspeccions que considerin oportunes, tant en l'habitatge, com en els tallers, fàbriques, 

laboratoris o altres llocs, on l'instal·lador es trobi fent treballs corresponents a aquesta 

instal·lació. Les esmentades inspeccions poden ser totals o parcials, segons els criteris 

que la direcció d'obra dictamini sobre aquest tema per a cada cas. 

Qualitats 

 

Qualsevol element, màquina, material i, en general, qualsevol concepte en el qual pugui 

ser definible una qualitat, aquesta serà la indicada en el projecte, ben determinada per 

una marca comercial o per una especificació concreta. Si no estigués definida una 

qualitat, la direcció d'obra podrà triar la que correspongui en el mercat a nivells 

considerats similars als de la resta dels materials especificats en projecte. En aquest cas, 

l'instal·lador queda obligat, per aquest plec de condicions tècniques, a acceptar el 

material que li indiqui la Direcció d'Obra. 

Si l'instal·lador proposés una qualitat similar a l'especificada en projecte, correspon 

exclusivament a la direcció d'obra definir si aquesta és o no similar. Per tant, tota marca 

o qualitat que no sigui l'específicament indicada en el document de mesurament i 

pressupost o en qualsevol altre document del projecte haurà d'haver estat aprovada per 

escrit per la direcció d'obra prèviament a la seva instal·lació, podent ser rebutjada, per 

tant, sense perjudici de cap mena per a la propietat, si no fos complert aquest requisit. 

Tots els materials i equips hauran de ser productes normalitzats de catàleg de fabricants 

dedicats amb regularitat a la fabricació de tals materials o equips i hauran de ser de 

primera qualitat i del més recent disseny del fabricant que compleixi amb els requisits 

d'aquestes especificacions i la normativa vigent. Excepte indicació expressa escrita en 

contra per la direcció d'obra, no s'acceptarà cap material i/o equip la data de fabricació 

del qual sigui anterior, en 9 mesos o més, a la data de contracte de l'instal·lador. 

Tots els components principals d'equips hauran de portar el nom, la direcció del 

fabricador i el model i número de sèrie en una placa fixada amb seguretat en un lloc 

visible. No s'acceptarà la placa de l'agent distribuïdor. En aquells equips en els quals es 

requereixi placa o timbre autoritzats i/o col·locats per la delegació d'indústria o 
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qualsevol altre organisme oficial, serà competència exclusiva de l'instal·lador procurar 

la corresponent placa i abonar qualsevol dret o taxa exigible sobre aquest tema. 

Durant l'obra, l'instal·lador queda obligat a presentar a la direcció d'obra quants 

materials o mostres dels mateixos li siguin sol·licitats. En el cas de materials 

voluminosos, s'admetran catàlegs que reflecteixin perfectament les característiques, 

acabat i composició dels materials de què es tracti. 

Condicions tècniques 

Reglamentació d’obligat compliment  

 

Amb total independència de les prescripcions indicades en els documents del projecte, 

és prioritari per a l'instal·lador el compliment de qualsevol reglamentació d'obligat 

compliment que afecti, directament o indirectament, a la seva instal·lació, bé sigui 

d'índole nacional, autonòmic, municipal, de companyies o, en general, de qualsevol ens 

que pugui afectar la posada en marxa legal i necessària per a la consecució de les 

funcions previstes en l'habitatge. El concepte de compliment de normativa es refereix 

no sols al compliment de tota normativa del propi equip o instal·lació, sinó també al 

compliment de qualsevol normativa exigible durant el muntatge, funcionament i/o 

rendiment de l'equip i/o sistema. 

És per tant, competència, obligació i responsabilitat de l'instal·lador la prèvia revisió del 

projecte abans de la presentació de la seva oferta i, una vegada adjudicat el contracte, 

abans que realitzi cap comanda, ni que executi cap muntatge. Aquesta segona revisió 

del projecte, a l'efecte de compliment de normativa, es requereix tant per si hi hagués 

hagut una modificació en la normativa aplicable després de la presentació de l'oferta, 

com si, amb motiu d'alguna modificació rellevant sobre el projecte original, aquesta 

pogués contravenir qualsevol normativa aplicable. Si això ocorregués, queda obligat 

l'instal·lador a exposar-ho davant la direcció tècnica i la propietat. Aquesta comunicació 

haurà de ser realitzada per escrit i lliurada en mà a la direcció tècnica d'obra. Una vegada 

iniciats els treballs o comandes els materials relatius a la instal·lació contractada, 

qualsevol modificació que fos necessària realitzar per a compliment de normativa, ja 

sigui per oblit, negligència o per modificació d'aquesta, serà realitzada amb càrrec total 

a l'instal·lador i sense cap cost per a la propietat o altres oficis o contractistes, reservant-
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se aquesta els drets per reclamació de danys i perjudicis en la forma que es consideri 

afectada. 

Queda per tant, l'instal·lador assabentat per aquest plec de condicions que no podrà 

justificar incompliment de normativa per identificació de projecte, ja sigui abans o 

després de l'adjudicació del seu contracte o per instruccions directes de la direcció 

d'obra i/o propietat. 

Documentació gràfica  

 

A partir dels plànols del projecte és competència exclusiva de l'instal·lador preparar tots 

els plànols d'execució d'obra, incloent tant els plànols de coordinació, com els plànols 

de muntatge necessaris, mostrant detalladament les característiques de construcció 

precises per al correcte muntatge dels equips i xarxes per part dels seus muntadors, per 

a ple coneixement de la direcció d'obra i dels diferents oficis i empreses constructores 

que concorren en l'edificació. Aquests plans han de reflectir totes les instal·lacions 

detalladament al complet, així com la situació exacta de bancades, ancoratges, buits, 

suports, etc. L'instal·lador queda obligat a subministrar tots els plànols de detall, 

muntatge i plànols d'obra en general, que li exigeixi la direcció d'obra, quedant aquest 

treball plenament inclòs en la seva oferta. 

Aquests plànols d'obra han de realitzar-se paral·lelament a la marxa de l'obra i previ al 

muntatge de les respectives instal·lacions, tot això dins dels terminis de temps exigits 

per a no entorpir el programa general de construcció i acabats, bé sigui per zones o bé 

sigui general. Independentment de l'anterior, l'instal·lador ha de marcar en obra els 

buits, passos, traçats i, en general, totes aquelles senyalitzacions necessàries, tant per 

als seus muntadors, com per als d'altres oficis o empreses constructores. 

Segons s'ha indicat en l'apartat 2, així mateix, és competència de l'instal·lador, la 

presentació dels escrits, certificats, visats i plànols visats pel col·legi professional 

corresponent, per a la legalització de la seva instal·lació davant els diferents ens o 

organismes. Aquests plànols hauran de coincidir sensiblement amb l'instal·lat en obra. 

Així mateix, al final de l'obra l'instal·lador queda obligat a lliurar els plànols de 

construcció i els diferents esquemes de funcionament i connexió necessaris perquè hi 



Domotització low cost compatible amb Alexa i Google Assistant  
 

64 | P à g i n a  
 

hagi una determinació precisa de com és la instal·lació, tant en els seus elements vists, 

com en els seus elements ocults. El lliurament d'aquesta documentació es considera 

imprescindible, previ a la realització de qualsevol recepció provisional d'obra. Qualsevol 

documentació gràfica generada per l'instal·lador només tindrà validesa si queda 

formalment acceptada i/o visada per la direcció d'obra, entenent-se que aquesta 

aprovació és general i no rellevarà de cap manera a l'instal·lador de la responsabilitat 

d'errors i de la corresponent necessitat de comprovació i adaptació dels plànols per part 

seva, així com de la reparació de qualsevol muntatge incorrecte per aquest motiu. 

Documentació final d’obra 

 

Previ a la recepció provisional de les instal·lacions, cada instal·lador queda obligat a 

presentar tota la documentació de projecte, ja sigui de tipus legal i/o contractual, segons 

els documents de projecte i conforme a l'indicat en aquest plec de condicions. Com a 

part d'aquesta documentació, s'inclou tota la documentació i certificats de tipus legal, 

requerits pels diferents organismes oficials i companyies subministradores. En 

particular, aquesta documentació es refereix al següent: 

Certificats de cada instal·lació, presentats davant la Delegació del Ministeri d'Indústria i 

Energia. Inclou autoritzacions de subministrament, butlletins, etc. 

Ídem davant Companyies Subministradores. 

Protocols de proves complets de les instal·lacions (original i còpia). 

Manual d'instruccions (original i còpia), incloent fotocòpies de catàleg amb instruccions 

tècniques de funcionament, manteniment i conservació de tots els equips de la 

instal·lació. 

Proposta d'estoc mínim de recanvis. 

Llibre oficial de manteniment Legalitzat. 

Projecte actualitzat (original i còpia), incloent plans de les instal·lacions. 

Llibre de l'edifici Legalitzat. 



Domotització low cost compatible amb Alexa i Google Assistant  
 

65 | P à g i n a  
 

Garanties 

 

Tant els components de la instal·lació, com el seu muntatge i funcionalitat, quedaran 

garantits pel temps indicat per la legislació vigent, a partir de la recepció provisional i, 

en cap cas, aquesta garantia cessarà fins que sigui realitzada la recepció definitiva. Es 

deixarà a criteri de la direcció d'obra determinar davant un defecte de maquinària la 

seva possibilitat de reparació o el canvi total de la unitat. 

Aquest concepte aplica a tots els components i materials de les instal·lacions, siguin 

aquests els especificats, de manera concreta, en els documents de projecte o els similars 

acceptats. 

Condicions econòmiques 
 

Les valoracions de les unitats de cada component figuren en el present projecte. El preu 

per unitat estarà ajustat al nombre d'elements a comprar. S'efectuaran multiplicant el 

número d'aquests pel seu preu unitari assignat a les mateixes en el Pressupost. 

Seguretat i prevenció 
 

Durant la realització de l'obra s'estarà d'acord en tot moment amb el “Reglament de 

Seguretat i Higiene en el Treball” i, en general, amb totes aquelles normes i ordenances 

encaminades a proporcionar el més alt grau de seguretat, tant al personal, com al públic 

en general. L'instal·lador efectuarà al seu càrrec el pla de seguretat i el seguiment 

corresponent als seus treballs, havent de disposar de tots els elements de seguretat, 

auxiliars i de control exigits per la legislació vigent. Tot això amb la deguda coordinació 

en relació a la resta de l'obra, per la qual cosa serà preceptiva la compatibilitat i 

acceptació d'aquest treball amb el pla de seguretat general de l'obra i, en qualsevol cas, 

haurà de comptar amb la conformitat de la Direcció Tècnica responsable en obra 

d'aquesta matèria i el contractista general.  
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En qualsevol cas, queda assabentat l'instal·lador, per aquest plec de condicions 

tècniques, que és de la seva total responsabilitat vigilar i controlar que es compleixen 

totes les mesures de seguretat descrites en el pla de seguretat, així com les normes 

relatives a muntatges i altres indicades en aquest apartat. 

L'instal·lador col·locarà proteccions adequades en totes les parts mòbils d'equips i 

maquinària, així com baranes rígides en totes les plataformes fixes i/o mòbils que instal·li 

per sobre del sòl, a fi de facilitar la correcta realització de les obres de la seva 

competència. Tots els equips i aparells elèctrics usats temporalment en l'obra seran 

instal·lats i mantinguts d'una manera eficaç i segura i inclouran la seva corresponent 

connexió de posada a terra. Les connexions als quadres elèctrics provisionals es faran 

sempre amb clavilles, quedant prohibida la connexió amb borns nues. 
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Pressupost 

Introducció  
 

El preu final del projecte dependrà del preu dels materials que s'instal·laran. També serà 

dependent d'altres factors a tenir en compte com la mà d'obra i el temps invertit en el 

desenvolupament del projecte. Per altra banda com la majoria dels elements son de fàcil 

instal·lació, s’afegiran elements addicionals de cada un per poder reemplaçar-los en cas 

d’averia. 

Cost mà d’obra  
 

Per a realitzar aquest projecte es necessitarà contractar com a mà d'obra a un electricista. 

Aquest s’encarregarà  de la correcta instal·lació i connexió  de tots els elements i cablejat 

necessaris per a un correcte funcionament. Per altra banda es necessari comptar amb un tècnic 

per poder realitzar totes les tasques de emparellament de dispositius i programació de escenes.  

 

Operari  Hores Preu hora Preu 

Electricista  25 15 €/h 375 € 
Tècnic  15 20 €/h 300 € 

PREU TOTAL 675 € 
Taula 4 Cost mà d'obra 

 

Cost d’enginyeria 
 

A continuació és mostra els costos directes del treball d’enginyeria en la realització del 

projecte, és a dir, el nombre d'hores destinades a la realització del disseny de l'habitatge: 

memòria, plànols, simulacions, etc. 

Concepte Hores Preu hora Preu 

Disseny i realització  40 25 €/h 1000 € 
Plànols  20 20 €/h 400 € 
Memòria  80 15 €/h 1200 € 

PREU TOTAL 2600 € 
Taula 5 Cost d'enginyeria 
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Cost indirecte 
 

A continuació és mostra els costos indirectes que habitualment aniran associats a dietes 

dels dissenyadors i material d'oficina, i que tindran un cost d'un 5% i 2% respectivament 

sobre els costos d'enginyeria. 

Concepte Preu 

Dietes i desplaçaments (5% cost directe) 130 € 
Material d’oficina, material informàtic, etc. (2% cost directe) 52€ 

PREU TOTAL 182 € 
Taula 6 Cost indirecte 

Cost matèries primes  

 

A continuació es mostra una llista dels dispositius i la quantitat de cadascun. 

Matèries primes Quantitat  

Interruptor Intel·ligent Avatto 10 

Interruptor Intel·ligent doble Avatto 3 

Interruptor Intel·ligent Triple Avatto 3 

Endoll Intel·ligent Avatto 2 

Endoll paret intel·ligent Avatto 11 

Motor Matsimo 40 Kg 4 

Doble Mòdul LoraTap 2 

Termòstat intel·ligent Avatto 1 

Sensor magnètic Avatto 1 

Asus RT-AX53U 1 

Alexa Echo Show 5 (2 generació) 1 

Alexa Echo Dot (4 generació) 2 

Bobina de 100m de cable unipolar de 1x2,5 mm2 1 
Taula 7 Matèries primes 
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A continuació es mostra una llista dels dispositius amb els preus que formaran part del 

projecte. El preu de tots els materials es mostra amb l'IVA inclòs. 

Matèries primes Quantitat  Preu 
Unitat 

Preu 
Total 

Interruptor Intel·ligent Avatto 10 11,10€ 111,2€ 

Interruptor Intel·ligent doble Avatto 3 13,79€ 41,37€ 

Interruptor Intel·ligent Triple Avatto 3 15,96€ 47,88€ 

Endoll Intel·ligent Avatto 2 10,54€ 21,08€ 

Endoll paret intel·ligent Avatto 11 20,10€ 221,1€ 

Matsimo 40 Kg 4 31,99€ 127,96€ 

Doble Mòdul LoraTap 2 28,02€ 56,04€ 

Termòstat intel·ligent Avatto 1 31,89€ 31,89€ 

Sensor magnètic Avatto 1 7,37€ 7,37€ 

Asus RT-AX53U 1 72,99€ 72,99€ 

Alexa Echo Show 5 (2 generació) 1 84,99€ 84,99€ 

Alexa Echo Dot (4 generació) 2 59,99€ 119,98€ 

Bobina de 100m de cable unipolar de 1x2,5 mm2 1 43,86€ 43,86€ 

PREU TOTAL 987,71€ 

Taula 8 Cost matèries primes 

Cost total  
 

A continuació és mostra el cost total dels diferents apartats i la suma final del preu.  

Concepte  Cost 

Mà d’obra 675 € 
Enginyeria 2600 € 
Cost Indirecte  182 € 
Matèries primes 987.71 € 

PREU TOTAL 4.444,71 € 
Taula 9 Cost total 
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