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Introducció

La paraula domòtica deriva de la contracció de la paraula llatina domus (‘casa’) i
de la moderna automàtica; així doncs, literalment significa ‘casa automàtica’.

La societat actual tendeix vers uns entorns cada vegada més automatitzats i la
nostra llar no podia excloure’s d’aquesta realitat d’innovació tecnològica perma-
nent. Actualment, molts de nosaltres, a les nostres llars, ja disposem d’un cert
tipus d’automatismes, com per exemple controlar la climatització de la calefacció
a l’hivern o obrir un llum en presència nostra, però el concepte de domòtica va
més enllà.

Entendrem per domòtica la integració global de tots aquests automatismes indivi-
duals i la incorporació d’altres en implementacions futures d’un habitatge. Això
és realment la domòtica.

El manual que teniu a les mans us introduirà en el coneixement de la cultura
domòtica i les diferents tecnologies emprades en les instal·lacions per resoldre
diferents tipus de qüestions domèstiques.

Aquest mòdul del cicle formatiu és, doncs, un mòdul d’especialització en aquestes
tecnologies de la llar.

La unitat formativa “Automatització i habitatges” és una introducció als sistemes
automatitzats en l’habitatge amb la descripció de l’arquitectura d’aquest sistema,
els mitjans de transmissió i els diferents elements característics bàsics. S’hi
tractaran també totes les normes que s’han de seguir per a la prevenció de riscos
laborals i la protecció mediambiental.

En la unitat formativa “Instal·lacions domòtiques amb sistemes descentralitzats
de bus”, d’una banda, es fa una introducció a la tecnologia de bus descentralitzat,
concretament al sistema KNX -que és l’estàndard que unifica tots els fabricants-
, i la representació gràfica (en la unitat “Els conceptes bàsics”). D’altra banda,
s’aprofundeix en la programació amb ETS amb aplicacions pràctiques en habitat-
ges, com regular la il·luminació i la climatització, amb la finalitat d’augmentar
l’eficiència energètica (en la unitat “Programació d’aplicacions”).

En la unitat formativa “Instal·lacions domòtiques amb autòmats programables” es
fa una introducció al funcionament d’un sistema de programació lògic, PLC, i se’n
descriuen les funcions bàsiques, per passar a fer exercicis d’aplicacions pràctiques
en instal·lacions domòtiques. Per fer més comprensible aquestes instal·lacions,
l’alumne disposarà d’un equip complementari de materials per dissenyar algunes
d’aquestes aplicacions pràctiques i després experimentar-hi.

En la unitat formativa “Instal·lacions domòtiques amb sistemes de corrents porta-
dors”, en primer lloc, es fa una introducció al principi de funcionament d’aquest
tipus d’instal·lacions, en segon lloc es descriu una guia d’instal·lació i, per acabar,
es duen a terme aplicacions bàsiques.

Finalment, en la unitat formativa “Instal·lacions domòtiques amb sistemes sense
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fil” es descriu la tecnologia RF, per la flexibilitat d’instal·lació que té. Aquesta
tecnologia està especialment indicada en adaptació d’habitatges on no es disposa
d’una infraestructura apropiada. També pot donar solucions en ambients on
no és possible l’aplicació d’actuacions invasives per limitacions estructurals o
arquitectòniques, com per exemple edificis protegits on no convé fer obres de cana-
lització. També es fa una introducció al principi de funcionament d’aquest tipus
d’instal·lacions, es descriu una guia d’instal·lació i es duen a terme aplicacions
bàsiques.

Aquest mòdul finalitza amb la realització d’una jornada tècnica al final del curs
en què l’alumne tindrà ocasió de fer el muntatge, el manteniment i la detecció
d’avaries en els diferents tipus d’instal·lacions estudiades.

Com que es tracta d’un mòdul d’especialització, és molt convenient que prèvia-
ment l’alumne disposi de coneixements d’electrotècnia i electrònica analògica i
digital.
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Resultats d’aprenentatge

En acabar aquest mòdul l’alumne/a:

Automatització d’habitatges

1. Identifica àrees de gestió i sistemes automàtics que configuren les ins-
tal·lacions automatitzades en habitatges, analitzant el funcionament, carac-
terístiques i normes d’aplicació.

2. Aplica les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental
en el muntatge i manteniment d’instal•lacions domòtiques, identificant els
riscos associats, les mesures i equips per prevenir-los.

Instal·lacions domòtiques amb sistemes descentralitzats de bus

1. Configura sistemes tècnics, justificant la seva elecció i reconeixent el seu
funcionament.

2. Munta petites instal·lacions automatitzades d’habitatges mitjançant siste-
mes descentralitzats de bus, descrivint els elements que les conformen.

3. Munta les àrees de gestió d’una instal·lació domòtica mitjançant sistemes
descentralitzats de bus, seguint els procediments establerts.

4. Manté instal·lacions domòtiques mitjançant sistemes de control descentra-
litzats de bus, atenent les especificacions del sistema.

5. Diagnostica avaries i disfuncions en equips i instal·lacions domòtiques auto-
matitzades mitjançant sistemes de control descentralitzats de bus, aplicant
tècniques de mesurament i relacionant els efectes amb les causes que les
produeixen.

Instal·lacions domòtiques amb autòmats programables

1. Configura sistemes tècnics, justificant la seva elecció i reconeixent el seu
funcionament.

2. Munta petites instal·lacions automatitzades d’habitatges mitjançant siste-
mes de control per autòmats programables, descrivint els elements que les
conformen.

3. Munta les àrees de gestió d’una instal·lació domòtica mitjançant sistemes
de control per autòmats programables, seguint els procediments establerts.

4. Manté instal·lacions domòtiques mitjançant sistemes de control per autò-
mats programables, atenent les especificacions del sistema.
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5. Diagnostica avaries i disfuncions en equips i instal·lacions domòtiques
automatitzades mitjançant sistemes de control per autòmats programables,
aplicant tècniques de mesurament i relacionant aquestes amb les causes que
les produeixen.

Instal·lacions domòtiques amb sistemes de corrents portadors

1. Configura sistemes tècnics, justificant la seva elecció i reconeixent el seu
funcionament.

2. Munta petites instal·lacions automatitzades d’habitatges mitjançant siste-
mes de control per corrents portadors, descrivint els elements que les
conformen.

3. Munta les àrees de gestió d’una instal·lació domòtica mitjançant sistemes
de control per corrents portadors, seguint els procediments establerts.

4. Manté instal·lacions domòtiques mitjançant sistemes de control per corrents
portadors, atenent les especificacions del sistema.

5. Diagnostica avaries i disfuncions en equips i instal·lacions domòtiques
mitjançant sistemes de control per corrents portadors, aplicant tècniques
de mesurament i relacionant aquestes amb les causes que les produeixen.

Instal·lacions domòtiques amb sistemes sense fil

1. Configura sistemes tècnics, justificant la seva elecció i reconeixent el seu
funcionament.

2. Munta petites instal·lacions automatitzades d’habitatges mitjançant siste-
mes de control sense fil, descrivint els elements que les conformen.

3. Munta les àrees de gestió d’una instal·lació domòtica mitjançant sistemes
de control sense fil, seguint els procediments establerts.

4. Manté instal·lacions domòtiques mitjançant sistemes de control sense fil,
atenent les especificacions del sistema.

5. Diagnostica avaries i disfuncions en equips i instal·lacions domòtiques
mitjançant sistemes de control sense fil, aplicant tècniques de mesurament
i relacionant aquestes amb les causes que les produeixen.
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Continguts

Automatització d’habitatges

Unitat 1

Automatització d’habitatges i edificis: domòtica i immòtica

1. Àrees de gestió en instal·lacions domòtiques

2. Prevenció de riscos laborals i protecció ambiental

Instal·lacions domòtiques amb sistemes descentralitzats de bus

Unitat 2

Instal·lacions domòtiques amb sistemes descentralitzats de bus

1. Conceptes generals d’un sistema descentralitzat de bus amb KNX

2. Esquemes KNX-EIB

3. Programació d’aplicacions

4. Aplicacions domòtiques per a la regulació d’il·luminació i climatització i
l’augment de l’eficiència energètica

Unitat 6

Pràctiques d’instal·lacions domòtiques

1. Pràctiques d’instal·lacions domòtiques

Instal·lacions domòtiques amb autòmats programables

Unitat 3

Instal·lacions domòtiques amb autòmats programables

1. Introducció als controladors lògics programables

2. Programació de circuits bàsics de comandament domèstics

Unitat 6

Pràctiques d’instal·lacions domòtiques

1. Pràctiques d’instal·lacions domòtiques
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Instal·lacions domòtiques amb sistemes de corrents portadors

Unitat 4

Instal·lacions domòtiques amb sistemes de corrents portadors

1. Introducció als sistemes domòtics amb corrents portadors

2. Guia d’instal·lació i aplicacions pràctiques

Unitat 6

Pràctiques d’instal·lacions domòtiques

1. Pràctiques d’instal·lacions domòtiques

Instal·lacions domòtiques amb sistemes sense fil

Unitat 5

Instal·lacions domòtiques amb sistemes sense fil

1. Tècniques de transmissió per radiofreqüència

2. Aspectes pràctics de les instal·lacions domòtiques amb RF

Unitat 6

Pràctiques d’instal·lacions domòtiques

1. Pràctiques d’instal·lacions domòtiques


