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Ekipo eta Instalazio Elektroteknikoak 
 

 

11  BBEEHHEE  TTEENNTTSSIIOOKKOO  IINNSSTTAALLAAZZIIOOAAKK  
 

1.1 Sarrera 
 

Lurralde bateko sistema elektrikoak oinarri hauek ditu:  

 

 Energia elektrikoaren ekoizpena 

 Energia elektrikoaren garraioa 

 Energia elektrikoaren banaketa 

 

1. Ekoizpena: zentral elektrikoetan, termoelektrikoetan , nuklearretan … ekoizten da 

energia elektrikoa. Zentral elektrikoak lurraldeko hainbat puntutan izaten dira, beha-

rrezko energia elektrikoa modurik eraginkorrenean banatzeko. 

 

2. Garraioa: energia elektrikoa ekoizten den zentraletatik azpiestazio transformatzailera 

garraiatzen da. Garraioa sare primariotik egiten da, eta galerak saihesteko, garraioa 

goi-tentsioan egiten da. Aldaketa hori transformadorearen bidez egiten da. 

 

3. Banaketa: azpiestazio transformatzailetik erdi-tentsioko eta behe-tentsioko transfor-

mazioa gertatzen den lekuraino egiten da. Leku horietan, transformadoreak erabiliz, 

tentsioa berriro aldatzen da. Hortik, zuzen-zuzenean bezeroengana heltzen da, sare 

sekundarioaren bidez. Sare horrek 400/230 V-eko tentsioa eramaten du. 

 

1.2 Banaketa lineak 
 

Banaketa-linea energia ekoiztu eta tentsioa aldatzen den lekua batzen dituen linea da, eta bere 

ezaugarriak kontuan harturik, sailkapen hau egin daiteke: 

 

1. Korronte elektrikoaren araberakoa: 

 Korronte zuzena: gaur egun ia ez dago honelako sarerik. 

 Korronte alternoa: eroale biko sare monofasikoa edota hiruzpalau eroaleko sare trifasikoa. 

2. Banaketa-tentsioaren araberakoa:  

 Sareak banatzen den tentsioaren arabera sailkatzen dira, ikus1. taula 

 

3. Sareen ibilbidearen araberakoa:  

 Sareak airetik edo lur azpitik eraman daitezke, zeharkatu beharreko ibilbidearen ezaugarriak 

kontuan hartuta. Hiri arteko ibilbidean, aireko sareak erabiltzen dira, eta, hiri barnean, berriz, 

lur azpikoak. 
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Barneko Instalazio Elektrikoak 
 

 

KORRONTE ZUZENA KORRONTE ALTERNOA 

 MONOFASIKOA TRIFASIKOA 

110 V 

 

 

230 V 

110 V 

 

 

230 V 

127 V fasearen eta 

neutroaren artean 

 

230 V fasearen eta 

neutroaren artean 

 

230 V faseen artean 

 

400 V faseen artean 

 

450 V faseen artean 

1. taula. Tentsio-balio normalizatuak. 

 

Tentsio-taula horretako tentsioetatik, honako hauek hobesten dira. 

 

 Faseen artekoa, 400 V-ekoa 

 Fasearen eta neutroaren artekoa, 230 V-ekoa 
 

Korronte alternoko behe-tentsioko instalazioek 50 Hz-eko maiztasuna dute. 

 

1.3 Transformaziogune trinkoak 
 

Beren funtzioa da garraiatzeko tentsioa igotzea eta banaketa-sareetako tentsioa jaistea, arestian 

azaldu dugun moduan, garraioan galerak saihestearren. Izan ere, banaketa-sareetan 11, 15, 20, 35, 45 

kV-eko tentsioa izaten da, eta 400/230, 230/127 V-era bihurtu behar da erabiltzeko. (*) Ikus 1.2. taula 

 

KALIFIKAZIOA MAILA TENTSIO IZENDATUAK 

Behe-tentsioa 

Erdi-tentsioa 

Goi-tentsioa 

Oso tentsioa altua 

BT 

ET 

GT 

OTA 

Behe-tentsioa 

3.a 

2.a 

1.a 

1000 V-etik behera 

1 kV-etik 30 kV-era 

30 kV-etik 66 kV-era 

66 kV-etik gorakoak 

127, 230, 400, 1000 (V) 

3, 6, 10, 15, 20 (kV) 

30 ,45, 66 (kV) 

132, 230, 400, 420(kV) 

2. taula. Tentsio-mailak. 
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Ekipo eta Instalazio Elektroteknikoak 
 

 

Transformaziogune trinkoak lur azpian zein lur azalean egon daitezke, eta osagai hauek dituzte 

korronte elektrikoaren tentsioa aldatzeko : 

 

 Goi-tentsioko sarrerarako linea 

 Ebakigailua 

 Babes-elementuak 

 Transformadorea 

 Behe-tentsioko koadroa 

 Behe-tentsioko irteerako linea 

 Lur-hartunea 

 

 
1. irudia. Korrontea sortu eta kontsumitu arteko ibilbidea. 

 

1.4 Lotura instalazioa 
 

Banaketa-linea eta eraikinetako barne-instalazioak batzen dituen instalazio elektrikoa lotura-

instalazioa da. 

 

Osagai hauek ditu:  

 

 Linea-hartunea 

 Babes-kaxa nagusia 

 Banaketa-linea 

 Banakako linea eta kontagailuak 

 

Banaketa-linearen eta barneko instalazioaren arteko lotura-instalazioak, eraikinak dituen solairu eta 

etxebizitza kopuruaren arabera, hiru motatakoak izan daitezke, kontagailuen tokia kontuan harturik.  
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Barneko Instalazio Elektrikoak 
 

 

1.2. irudi honetan dauzkagu 3 eskema mota horiek. 

 

K on t a dorea k ba n a ka Ko n t ad orea k t a l deka t ua k 
Kontagailuak banaka Kontagailuak taldekatuak K on tad orea k 

solai r u kaKontagailuak 
solairuka 

 
2 . irudia. Lotura-instalazio motak. 

 

a) Lotura-instalazioa, kontagailuak banaka kokatuta. 
(4.1 irudia) Oro har, etxebizitza gutxiko eraikinetan 

 

b) Lotura-instalazioa, kontagailuak puntu bakar batean taldekatuta. 
(4.2 irudia) 12 solairu baino gutxiagoko eta gehienez 48 etxebizitzako eraikinetan izaten dira. 

 

c) Lotura-instalazioa, kontagailuak solairuka taldekatuta 
(4.3 irudia) 12 solairu edota 48 etxebizitza baino gehiagoko eraikinetan instalatzen da. Solairuko 

14 etxebizitza baino gehiago duten eraikinetan, solairu bakoitzean multzo bat jartzen da. 

 

 Linea-hartunea 
 

Enpresa elektrikoaren banaketa-linea eta eraikineko babes-kaxa nagusia batzen dituen instalazio 

elektrikoa da linea-hartunea. 

 

Linea honen jabea eta egilea enpresa elektrikoa da; beraz, enpresari berari dagokio linea-

hartunearen ikuskapena eta behin betiko onarpena egitea. Eraikin bakoitzeko bat egoten da; hala ere, 

kontsumitutako potentzia handia denean, edota hornidurak ezaugarri bereziak dituenean, linea-hartune 

independenteak egin daitezke eraikin bakoitzerako. 
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Linea-hartunea monofasikoa bada, eroale bi ditu, bi fase edo fase eta eroale neutroak, alegia; 

trifasikoa bada, lau eroale ditu, hiru fase eta neutroa, hain zuzen ere. 

 

Linea-hartuneak aireko edota lur azpiko ibilbideak izan ditzake. Dena den, edozein kasutan, babes-

kaxa nagusiraino heltzen diren eroaleak isolatuak dira. 

 

 Babes-kaxa nagusia 
 

Banaketa-linearen babes-osagaiak kokatzen dira babes-kaxa nagusiaren barruan, eta bezeroen 

instalazio elektrikoaren hasiera-puntua adierazten du. 

 

Banaketa-saretik ahalik eta gertuen instalatu ohi da, sarbide errazeko puntu batean, alegia. Adibidez, 

leku aproposak izaten dira eraikinen fatxadak, atari barruan eta abar, betiere bestelako horniduretako 

instalazioetatik aparte (ura, gasa, telefonoa...). Eraikinaren jabearen eta banatze-enpresaren arteko 

akordioz erabakitzen da instalazio-lekua. 

 

Babes-kaxa nagusiak bertara heltzen den fase edo eroale beste fusible ditu, eta kaxa metalikoa 

izanez gero, lur-hartunerako beste konexio-borne bi ditu. 

 

Babes-kaxa nagusiaren estalkiak kaxaren ezaugarri nagusiak ditu idatzirik, hau da, fusibleak jaso 

dezakeen intentsitatearen zenbatekoa eta tentsio izendatua (440 V izan ohi da). Intentsitate izendatuei 

dagokienez, hauek dira ohikoenak: 20, 40, 80, 100, 160, 250 eta 400 A. 

 

Babes-kaxa orokorreko fusibleak banan-banan aldatu behar dira. 80 A arteko intentsitateetarako, 

fusible zilindrikoak erabiltzen dira, 22 x 58 mm-koak, fusible-etxe ebakitzailean jarrita. Hori baino inten-

tsitate handiagorako, hortz-fusibleak erabili behar dira, beren oinarrietan kokaturik. 

 

 Banaketa-linea 
 

Babes-kaxa nagusia eta berak elikatzen dituen banakako deribazioak batzen dituen linea da banaketa-

linea. Banaketa-linearen kobrezko eroaleak unipolarrak izaten dira, hornidura bakoitzak eskatzen duen 

intentsitatea ahalbidetzen duen sekziokoa, alegia, eta 1000 V-eko tentsioko isolamendua dute. 

 

Eraikinetan, kontagailuak banaka edota solairuka taldekatuta dauden kasuetan, banaketa-linea 

eskaileretako hutsunetik joaten da. 

 

Etxeetako sarreretan instalatzen dira deribazio-kaxak, eta horietatik banakako lineak ateratzen dira. 
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Kontagailuak puntu batean taldekatuta baldin badaude, banaketa-lineak lotuko du puntu hori babes-

kaxa nagusiarekin. 

 

Kontagailuak solairuka taldekatuta baldin badaude, solairu bakoitzari dagokion babes-kaxa nagusia 

kontagailu taldekatu bakoitzarekin lotuko dute banaketa-lineek. 

 

 Kontagailua 
 

Kontagailua kontsumoa neurtzeko erabiltzen den aparatua da. Banaketa-lineatik elikatzen da, eta 

tentsioa bezeroaren kontsumo-tokiraino eramaten du. Eraikinaren ezaugarrien arabera, banaka edota 

multzoka koka daitezke. 

 

Material egokiz egindako oinarri batzuetan jartzen dira kontagailuak, eta heltzen den fase bakoitzeko 

fusible bat du, babes-kaxa nagusiak kontagailu bakarra elikatzen duen kasuetan izan ezik, babes-

kaxaren fusibleak babesten baitu kontagailuko linea. 

 

Badira energia aktiboa eta energia erreaktiboa neurtzen duten kontagailuak, baita eguneko orduaren 

arabera neurtzen dutenak ere (tarifa anitzeko kontagailuak). 

 

Kontagailuak monofasikoak edo trifasikoak izan daitezke:  

 

 Monofasikoak etxeetan eta bestelako lokaletan erabili ohi dira, betiere gehienezko potentzia 

13,8 kW-ekoa izanik, hau da, 230 V eta 63 A-ko kontsumoa denean. 

 Trifasikoak zerbitzu orokorreko lokaletan edota lokalaren jarduerak sare trifasikoa eskatzen 

duenean erabiltzen dira. Sarritan, kontagailu trifasikoak energia erreaktiboa neurtzen duten 

beste kontagailu batzuekin batera jartzen dira. 

 

Etxebizitzetako eraikinetan, etxebizitza bakoitzeko kontagailu bat dago, baita zerbitzu orokorrak neur-

tzen dituen kontsumorako (igogailua, argiztapena eta bestelako zerbitzuak) behar beste kontagailu ere. 

 

1. Banakako kontagailuaren kokapena 
 

Etxebizitzaren barruan edo kanpoko aldean, sarreratik ahalik eta gertuen kokatzen da beti, horman 

1,50 eta 1,80 m-ko altueran, horretarako prestaturiko kaxa itxi batean. 

 

2. Puntu batean taldekatutako kontagailuak 
 

Sarbide errazeko eta hezetasunik gabeko lokaletan egoten dira, beti bestelako horniduretatik at, 

alegia, uretik, gasetik eta abarretik at. 
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Multzo bakoitza dagokion banaketa-lineatik elikatuko da. 

 

Taldekatutako kontagailu multzoak atal hauek ditu: 

 

 Eroaleen sarrerarako modulua. Babes-kaxa nagusitik banaketa-lineara datozen eroaleak 

dituen modulua da. 

 Segurtasunezko fusibleak eta barra-modulua. Lau barra dituen modulua da, hiru faseeta-

rako eta bat neutrorako; barnean banakako deribazioari dagozkion segurtasunezko fusibleak 

kokatzen dira. 
 Neurketarako modulua. Bezeroen kontagailuak instalatzen diren modulua da. 

 
3. Etxebizitzetako eraikinetan, neurketa-moduluetan, energia aktiboa neurtzen duen kontagailu 

monofasikoa edo trifasikoa jar daiteke bezero bakoitzeko, baita ordutegi-selektorea multzo 

osorako bakarra izanik ere. 
 

 Irteera-modulua. Banakako deribazioak ateratzen diren modulua. Bezero bakoitzeko faseko 

eta neutroko konexio-borneak ditu, eta lur-hartunerako barra bat; babes-eroaleak bertan 

konektatzen dira. 
 

 
3. irudia. Taldekatutako kontagailuen moduluak. 
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 Banakako deribazioak 
 

Banaketa-lineatik datorren instalazioa da. Honako elementu hauek ditu bere barnean: 

 

 Neurketa-osagaiak 

 Aginte-osagaiak 

 Babes-elementuak 

 

Hortaz, kontsumitutako energia neurtzen duen kontagailua eta bezero bakoitzaren aginte-osagaiak 

eta babes-elementuak batzen dituen linea da.  

 

Banakako deribazioetarako, ez dago baimenduta neutro-eroale berdina erabiltzea bezero 

guztientzat. Banakako deribazioek, ahal dela, leku komunetatik pasatu beharko dute. 

 

Banakako deribazioan kobrezko eroale zurruna erabiltzen da, 750 V-eko tentsio-isolamendua du eta 

neutroa, lur-hartunea eta fase bakoitzeko eroale bana ditu. 

 

Bestetik, gomendagarria da banakako deribazioak horretarako prestaturiko arteka batean kokatzea. 

Arteka horrek ez du bihurgunerik, eta solairu bakoitzeko leku komunetik estalki baten bidez irits daiteke 

bertara. 

 

Artekatik aginte-gailuetara doan banakako deribazioa horma barrutik tutu barruan joaten da. 
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22  BBEEHHEE--TTEENNTTSSIIOOKKOO  IINNSSTTAALLAAZZIIOOAAKK  
 

2.1 Eskemak 
 

Unitate honetan, etxebizitzetako instalazio elektrikoetan agertzen diren eskema motak azaltzen dira, 

hau da, oinarrizko zirkuituak eta eskema elektrikoak garatuko ditugu. 

 

Etxebizitzetako instalazioetako ezaugarriez eta ikurrez jabetzea eta zenbait zirkuitu diseinatzea eta 

muntatzea du helburu nagusi unitate honek. 

 

2.2 Oinarrizko zirkuitu elektrikoak 
 

Egun, etxebizitzetako instalazioetan 230 V-eko tentsioa erabili ohi da. Tentsio hori banatzen duen 

sare trifasikotik hartzen da. Sare horretako tentsioa 3x400/230 V-ekoa da, hau da, faseen artekoa 

400 V-ekoa eta fasearen eta neutroaren artekoa 230 V-ekoa da. 

 

Zirkuitu elektriko guztiak eskema bitartez islatzen dira; guk eskema mota hauek ikasiko ditugu:  

 

 Eskema funtzionala 

 Eskema zirkuitala 

 Eskema hari bakarra 

 

2.3 Eskema Funtzionala 
 

Eskema mota hau zirkuitu bateko osagaien arteko konexioak garatzen dituen marrazketarik 

sinpleena da, etengailuaren, korronte-hartunearen, lanpararen eta abarren arteko konexioak erraztasun 

osoz atzematen dituen eskema, alegia. 

 

 Oinarrizko mekanismoak 
 

Atal honetan, etxebizitza barneko instalazioetan izan ohi diren muntaia erraz batzuk ikusiko ditugu. 

Muntaia sinpleak dira, eta nahikoa izaten da eskema funtzionalaren bidez marraztea haien funtziona-

mendua ulertzeko. 

 

 Lanpara etengailuaren bidez piztea 
 

Etxebizitza barruko instalazioetako zirkuiturik sinpleenetako bat da; lanpara etengailuaren bidez piztu 

eta itzaltzen du. 
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Zirkuitu hori garatzeko, material hauek erabili behar dira:  

 

 Etengailu unipolarra 

 Lanpara-etxea 

 Konexio-bornea 

 1,5 mm2-ko eroalea 

 

230 V

S

H

 
4. irudia. Lanpara etengailuaren bidez. Eskema funtzionala. 

 

Zirkuitu honetako muntaia-lana erraza da, hau da, osagaien arteko konexioak egin 1,5 mm2-ko haria 

erabiliz, eta lanpara piztea eta itzaltzea lortuko da. Lanpara pizteko, nahikoa da konexio-borneari 

tentsioa helaraztea, eta etengailuaren bidez lanpara piztea eta itzaltzea lortuko da. 

 

 Lanpara kommutadorearen bidez piztea 
 

Zirkuitu hori erabili ohi da lanpara 2 lekutatik piztu eta itzali nahi denean. 

 

Zirkuitu hori garatzeko, material hauek erabili behar dira:  

 

 Kommutadore 

 Lanpara-etxea 

 Konexio-bornea 

 1,5 mm2-ko eroalea 
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5. irudia. Kommutadorearen bidezko lanpara. Eskema funtzionala. 

 

Muntaia honetan ikusten denez, osagaien artean egin beharreko konexioetan kontuan hartu behar 

da kommutadoreok 3 konexio-puntu dituztela, eta aitzitik, 2 kommutadoreok elkarri lotuta egon beharra 

dute konexio-puntu horien bidez. 1,5 mm2-ko haria erabilita, 5. irudian ikusten denez, lanpara bi lekutatik 

piztu eta itzaltzea lortu da.  

 

 Etengailuaren bidez bi lanpara paraleloan konektatuta konexioan eta korronte-
hartunea 

 

Zirkuitu hori sarri erabili ohi da. Argi-puntu bakar batean lanpara bat baino gehiago etengailu 

berdinarekin piztu eta itzaltzen dira aldi berean; zirkuitu honetan korronte-hartune etengabea instalatzen 

da, tentsioa behar duten elementuak konektatzeko. 

 

Zirkuitu hori garatzeko, material hauek erabili behar dira:  

 

 Lanpara 

 Etengailua 

 Korronte-hartunea 

 Konexio-bornea 

 1,5 mm2–ko eroalea 
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6. irudia. 2 lanpara paraleloan etengailuaren bidez eta korronte-hartunea. Eskema funtzionala. 

 

Osagaien artean egin beharreko konexioak ikusten dira muntaia horretan. Lanparak paraleloan daude 

konektatuta, eta etengailuaren bidez 2 lanpara piztu eta itzaltzen ditugu; korronte-hartunea zuzenean 

konektatuta dago, eta tentsio etengabea du. 

 

 Lanpara bat 3 lekutatik (edo gehiagotik) piztu eta itzaltzea 
 

Zirkuitu hori instalatzen da lanpara leku askotatik piztu eta itzali nahi denean; hau da, logela batean, 

esaterako, lanpara 3 lekutatik kontrolatzen da, ohearen albo bakoitzetik zein ate ondoan dagoen 

etengailutik. Instalazio hori ugaria da logeletan eta pasabide luzeetan.  

 

Leku askotatik egin beharreko muntaietan, denak dira gurutze-kommutadore delakoak, orotara 

daudenak bi izan ezik, bi horiek sinpleak baitira. 

 

Zirkuitu honen muntaiarako, material hauek erabili behar dira:  

 

 Lanpara 

 Kommutadore sinple 

 Gurutze-kommutadorea 

 Konexio-bornea 

 1,5 mm2-ko eroalea 
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7. irudian, muntaia hori islatzen duen eskema funtzionala dugu. Ikusten denez, gurutze-kommutadoreak 

lau konexio-puntu ditu, eta kommutadore sinpleen artean kokatu behar da beti. Praktikan egin daitekeen 

arren, ez da ohikoa izaten muntaia hori erabiltzea 5 leku baino gehiagotatik egin nahi denean; horrela-

koetan, teleetengailuaren bidez egin ohi da. 

 

230 V

N

L

H

S1

S2

S3

 
7. irudia. Lanpara 3 lekutatik. Eskema funtzionala. 

 

Muntaia horretan ikusten dira osagaien artean egin beharreko konexioak; lanpara, kommutadoreen 

bidez, hiru lekutatik piztu eta itzaltzen da. Ohar zaitez erdian kokatzen denaz: gurutze-kommutadorea da, 4 

konexio-puntu ditu, eta kommutadore sinpleko bi konexio-punturekin lotuta dago. Konexioak egiteko, erabili 

1,5 mm2-ko haria. 

 

 Mekanismo modularrak 
 

Antzeko zirkuituak egin ditzakegu mekanismo modularrak erabiliz, hau da, profiletan, kutxetan edo 

edozein koadrotan kokatzeko balio duten etengailu, kommutadore eta gainerako elementuak erabiliz. 

 

8. irudian ikusten denez, etengailuak (S1) lanpara pizten du (H1) eta kommutadoreak (S2) bi seinale-

adierazle (H2 eta H3) kontrolatzen ditu, denak modulu itxurakoak. 
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8. irudia. Mekanismo modularrak. 

 

Kutxetan kokatzen diren elementuak erabil ditzakegu, etxebizitzetan eta bestelako lokaletan egiten 

den legez. 

 

2.4 Zirkuitu eskema 
 

Eskema mota hori diseinatzeko abiapuntua instalazioaren funtzionamendua eta mekanismoen 

kokapena ezagutzea da. Horrela, oinarrizko zirkuituak diseinatuko dira eta marraztutako eskemak 

tauletan muntatu, mekanismo eta deribazio-kaxak erabiliz. 

 

 Zirkuitu-eskemaren beharra 

 

Orain arte, mekanismo-kaxetako loturak ez ziren erraz ikusten; hemendik aurrera, zirkuitu-eskemaren 

bidez eta eskema funtzionaleko ikurrak erabiliz, mekanismo barneko konexioak ikusiko ditugu. 

 

 Bi lanpara etengailuaren bidez 
 

Adibidez, 9. irudi honetan deribazio-kaxaren barnean dauden konexioak atzematen dira. S2 

etengailua S1 etengailuko konexio-bornetik elikatzen da.  

 

Lanpara bakoitzeko eroale neutroaren deribazioa konexio-blokearen bitartez egiten da. 
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9. irudia. Bi lanpara. Zirkuitu eskema. 

 

 Deribazio-kaxa 
 

Deribazio-kaxaren funtzioa da bertara ailegatzen diren tentsiodun eroaleak edukitzea eta tentsioa 

osagaietara helaraztea. 

 

10. irudian muntaia erraz bat ikusten da, bi kommutadorek kontrolatutako lanpara bat eta korronte-

hartunea tentsio iraunkorrarekin. 

 

Zirkuitu hori muntatzeko materialak: 

 

 Bi kommutadore sinple 

 Korronte-hartunea 

 Deribazio-kaxa 

 Lanpara 

 Lanpara-etxea 

 Konexio-bornea 

 1,5 mm2-ko eroalea 

 

10. irudian, muntatutako zirkuitua eta dagokion eskema funtzionala ikusten dira. 
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10. irudia. Eskema funtzionala. 

 

11. irudi honetan, arestian aipatutako muntaiaren zirkuitu-eskema ikusten da. Deribazio-kaxak eta me-

kanismoak tutuen bidez lotzen dira, eta horien barnetik eroaleak pasatzen dira; tutu bakoitzetik zenbat 

eroale pasatzen diren adierazten da. 

 

H
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11. irudia. Zirkuitu-eskema. 
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 Txirrina eta lanpara etengailuaren bidez eta korronte-hartunea 
 

Honako muntaia honetan, lanpara etengailuaren bidez, korronte-hartunea eta txirrina konektatuta 

daude. Eskema funtzionalean islatzen dira egindako konexioak. 

 

L

N

o o

KH1 H2

230 V

 
12. irudia. Eskema funtzionala. 

 

Zirkuitu hori muntatzeko, material hauek erabiltzen dira:  

 

 Etengailua 

 Lanpara 

 Lanpara-etxea 

 Korronte-hartunea 

 Sakagailua 

 Txirrina 

 Deribazio-kaxa 

 Konexio-bornea 

 1,5 mm2-ko eroalea 

 

Tutuen barruko eroaleak zirkuitu-eskeman adierazten dira. Konexio-blokearen bidezko deribazioak 

deribazio-kaxetan egiten dira soilik. Deribazio-kaxatik etengailuetara heltzen den fasearen deribazioa S2 

etengailuko konexio-bornean egiten da. 
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13. irudia. Zirkuitu-eskema. 

 

 Mekanismoak kutxetan 
 

Mekanismo txikiko elementuak deribazio-kaxen barnean koka daitezke, besteak beste, teleetengailua 

eta argi-tenporizadorea. 

 

Teleetengailua kommutazio-elementua da. Bi kontaktu mota ditu, elikatzeko erabiltzen ditugunak, A1-A2 

konexio-bornea, hain zuzen ere, eta ohi denez teleetengailuak kontrolatuko duen lanpara piztu eta itzaltzeko 

erabiltzen dena, 3-4 konexio-bornea, alegia. 

 

14. irudian oinarrizko eskema jasotzen da. 
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14. irudia. Teleetengailuaren oinarrizko eskema. 
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 Lanpara teleetengailuaren bidez 
 

Teleetengailuaren 3-4 kontaktuak egoera aldatzen du (ireki-itxi), A1-A2 konexio-borneetan pultsu 

elektrikoa jasotzen duen bakoitzean S1, S2 edota S3 sakagailuen bidez. 3-4 kontaktua egoera berean 

mantenduko da, berriro sakagailuren batek seinalea jaso arte. 

 

Horrela, H lanpara piztu eta itzali egingo da S1, S2 edota S3 sakagailua ukituta; lehenengo ukituak 

piztu egingo du eta hurrengoak itzali egingo du, edozein sakagailu izanda ere. 

 

Teleetengailua hiru sakagailuetatik kontrola daiteke, denak paraleloko konexioan. Izatez, normala da 

muntaia hori horrelako kasuetan erabiltzea; esaterako, kommutadore asko erabili behar ez izateko, teleten-

gailuaren bidez muntaia errazagoa da, besteak beste eroale gutxiago pasatu behar delako; horrela, lanpara 

leku askotatik, muga gabe, kontrolatuko da. 
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15. irudia. Lanpara teleetengailuaren bidez. Eskema funtzionala. 

 

Lanpara bat leku askotatik kontrolatzeko, kommutadorea erabili ordez, sarritan teleetengailuaren bidez-

ko muntaia erabiltzen da. Abantailetako bat deribazio-kaxen arteko hariak pasatzearena da, 2 eroaleren 

bidez egiten baita; horrela, sakagailu bat hondatzen bada, besteek lanpara kontrolatzen segituko dute, ez 

ordea kommutadoreak erabiltzen baditugu. 
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16. irudia. Zirkuitu-eskema. 

 

 Lanpara argi-tenporizadorearen bidez 
 

Argi-tenporizadorea deribazio-kaxetan instalatzen den osagai txiki bat da. 

 

Argi-tenporizadorea sakagailu askotatik kontrola daiteke, paraleloko konexioan hain zuzen; horrela 

leku askotatik kontrola daiteke lanpara. 

 

Konexio mota asko izan ditzake, modeloaren arabera. Badaude 2 eroaleren bidez konektatzen 

direnak eta 3 eroaleren bidez konektatzen direnak, 17. irudian ikusten denez. 
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17. irudia. Lanpara argi-tenporizadorearen bidez. Konexio motak. 

 

Argi-tenporizadorearen denbora kontrolatu egin daiteke sakagailu txiki baten bitartez; neurtzen duen 

denbora minututan edota segundotan alda daiteke. 
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 Babes-eroaleak 
 

Korronte-hartune edota argi-zirkuituetan, bi eroale aktiboekin batera babes-eroalea dago, lur-konexio 

izenaz ezagunagoa. 

 

Babes-eroalearen funtzioa eskuragarri dauden hargailuaren masa metalikoak lurrera konektatzea 

da, zuzenean edo zeharka. 

 

Babes-eroalearekin zuzenean konektatzen dira lanparak, motorrak eta bestelako elementu batzuk. 

 

Babes-eroalearekin zeharka konektatzen dira sukalde elektrikoak, hozkailuak, garbigailuak eta masa 

metalikoak dituzten aparatu guztiak. 

 

Korronte-hartune mota asko dago. 

 

Batzuek ez dute babes-eroalearen konexio-bornerik, eta masa metalikorik ez duten etxetresna 

elektrikoak elikatzeko erabiltzen dira horrelakoak. 

 

Beste batzuek, ordea, badute babes-eroalearen konexio-bornea, eta gehiagotan erabiltzen dira mota 

horretakoak, mota guztietako etxetresna elektrikoak, handi zein txiki, elikatzeko. 

 

2.5 Eskema hari bakarra 
 

Eskema mota honen bidez, arestian ikusitako zirkuitu-eskemak errazten dira. Puntu hori garatutakoan, 

instalazio errealen eskema mota guztiak egin daitezke, hau da, eskema funtzionalak, zirkuitu-eskemak eta 

hari bakarreko eskemak, diseinatzeko eta instalazio txikiak gauzatzeko. 

 

 Eskema hari bakarraren beharra 
 

Zirkuitu baten eskema funtzionalak bere oinarrizko funtzionamendua argitzen digu, baina eskema 

horren bitartez ez dira ikusten egin beharreko konexio elektrikoak. 

 

Aitzitik, zirkuitu eskemak konexio elektrikoak argitzen dizkigu, hau da, osagaien kokapena, eroaleen 

sarrerak eta osagaien arteko konexioak, eta horretan oinarriturik eskema funtzionala lor dezakegu. 

Horregatik, eskema hori egiteak lan handia eskatzen du, zehaztasun osoz irudikatu behar baita eroaleen 

ibilbidea. 

 

Eskema hari bakarrak errazten digu lan hori. Marra bakar batez adierazten dira tutu baten barneko 

eroaleak, eta marra horren gainean, marratxoen bidez zenbat eroale diren argitzen digu. 
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 Eskema hari bakarra gauzatzea 
 

Osagaiak ikur ulerterrazagoen bidez marrazten dira, betiere zirkuitu-eskemako kokapena errespetatuz. 

Osagaien arteko loturak marra bakar batez adierazten dira, eta gainean dituen marratxoekin zenbat eroale 

diren ikusten da. Tutu baten barnean 3 eroale baino gehiago baldin badaude, marratxo bakar batez 

adierazten da, eta marra horren ondoan eroaleen zenbakia idazten da. 
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18. irudia. Zirkuitu-eskema. 19. irudia. Eskema hari bakarra. 

 

 Korronte-hartunea etengailu bipolarraren bidez 
 

Aurreko puntuan azaldutakoaren ildotik, muntaia honetan ikusten da han esandakoa. Muntaian bi 

korronte-hartune daude etengailu bipolarrak kontrolatuta, hau da, etengailu horren bitartez elikatuko ditugu 

bi korronte-hartuneok. 

 

Ezkerreko zirkuitu-eskeman osagaien arteko konexioak ikusten dira, behar beste eroale margotuta 

eta berezko ikurrak erabilita. 

 

Eskuinaldean agertzen zaigun eskeman, hari bakarrekoan, alegia, eskema mota hori gauzatzeko 

atalean esandakoa ikusten da, hau da, osagaien arteko loturak marra bakar batez islatzen dira eta tutu 

barneko eroaleak marratxoen bidez irudikatzen dira, dagokion ikurra erabiliz, etengailu bipolarrarena kasu. 
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20 . irudia. Eskema zirkuitala. 21. irudia. Eskema hari bakarra. 

 

Zirkuitu hori muntatzeko erabili behar den osagaien zerrenda:  

 

 Etengailu bipolarra 

 Mekanismo-kaxa 

 Korronte-hartunea 

 Bi deribazio-kaxa 

 Konexio-bornea 

 1,5 mm2-ko eroalea 

 

 Bi lanpara bi etengailuren bidez 
 

Mekanismo-kaxa batean etengailu bi edota gehiago baldin badaude, biderkatu edo hirukoiztu egiten 

da ikurra. 

 

Ezkerreko zirkuitu-eskeman ikusten da mekanismo-kaxa batek bi etengailu hartzen dituela bere barne, 

eta bakoitzak lanpara bat elikatzen duela. 

 

Eskuinaldean agertzen zaigun eskema hari bakarrean, mekanismo-kaxaren barnean bi etengailu 

islatu dira, bi ikur agertzen baitzaigu.  
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DK1
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H1

H2

S1 S2

 

DK1

S1 S2

H2

H1

 
22. irudia. Zirkuitu-eskema. 23. irudia.Eskema hari bakarra. 

 
Zirkuitu hori muntatzeko erabili behar diren osagaien zerrenda:  

 
 Etengailu bipolarra 

 Mekanismo-kaxa 

 Korronte-hartunea 

 Bi deribazio-kaxa 

 Konexio-bornea 

 1,5 mm2-ko eroalea 

 
Batzuetan, eskema hari bakarrarekin ez da nahikoa instalazioaren funtzionamendua argi ulerrarazteko; 

horrexegatik, taula batean islatu behar da osagaien duten funtzioa. 

 
Horrela, instalazioaren funtzioa argi ikusten da, eta ematen duen informazioarekin erraza da eskema 

funtzionala eta zirkuitu-eskema osatzea. 

 

H1

H2
DK1 DK2

S2S1

5

4

S3

S1+S3 = H1
S2 = H2

 
24. irudia. Eskema hari bakarra. 
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 Kokapen-perspektiba 
 

Eskema hari bakarraren osagaien kokapena adierazten duen beste eskema mota bat da. Eskema 

mota horrek ez du baliorik eskema elektriko gisa, baina erraz irudikatzen du osagaien kokapena instalazio 

errazenetan. 

 

25. irudi honetan adibide bat dago. Linearen sarrera deribazio-kaxan egiten da, S etengailuak H lan-

para kontrolatzen du, eta korronte-hartune biek dute tentsio etengabea, hau da, ez du mozten inolako 

etengailuk. Osagaien arteko marrek eroaleen pasabideak adierazten dituzte, tutuak edo kanaletak, 

besteak beste. 

 

HDK

S

KH1

KH2

 
25. irudia. Egongelako kokapen-eskema. 

 

Kokapen-eskema instalazio errazetan ulerkorra den arren, beti joan behar du zirkuitu-eskemarekin 

eta eskema hari bakarrarekin batera, horietan argi ikusten baita zirkuituen funtzionamendua eta eroale-

lineen zenbatekoa. 26. eta 27. irudi hauetan ikusten da arestian aipatutako irudiaren zirkuitu-eskema eta 

eskema hari bakarra. 

 

o o o o

H1

S1

DK1

KH1 KH2

ko r ron te
h a rg u nea k

A rgi a k

 

DK1

S1

KH1 KH2

 
26. irudia. Eskema zirkuitala. 27. irudia. Eskema hari bakarra. 

Korronte-
hartuneak 
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 Egongelako kokapen-eskema 
 

28. irudi honetan, etxebizitza bateko egongelako kokapen-eskema dago. Irudi horretan, ikusten dira 

hiru korronte-hartune eta bi kommutadore sinple lanpararen kontrolerako. Kokapen-eskemak osagaien 

kokapen zehatza zein den argitzen digu; lanpararen kontrola kommutadorearen bidez egiten da, eta 

ateen ondoan daude instalatuta.  

 

H

KH1
KH2

DK2

DK1

KH3
S1

S2

 
28. irudia.Kokapen-eskema. 

 

28. irudian oinarriturik, erraza da eskema funtzionala gauzatzea, jakinik ateetan dauden kommutado-

reak lanpara kontrolatzeko direla. 

 

Eskema hari bakarra gauzatzeko, deribazio-kaxetara zenbat zirkuitu heltzen diren jakin behar da, eta 

zirkuituok banandurik dauden ala ez. Eskema hari bakarreko 29. irudi honetan ikusten da zehazki zenbat 

zirkuitu diren. 

 

DK1

S1 S2

KH2KH1 KH3

DK2

H
230 V

A rgia k

K or ron t e
h a rg u nea kKorronte-

hartuneak 

Argiak 

 
29. irudia. Eskema hari bakarra. 
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 Kokapen-planoa 
 

Instalazio elektrikoa logela baten planoaren gainean oinarritu daiteke. 

 

30. irudian bainugela eta logela bateko instalazio elektrikoa agertzen da; ikusten denez, kokapen-plano 

baten gainean egin da eskema elektrikoa. 

 

Lehen esan dugun moduan, plano hori ezin da hartu eskema elektrikotzat, baina argi islatzen du 

osagai elektrikoak non kokatu behar diren. 

 

Ohikoa da etxebizitzetako planoetan instalazio elektrikoak horrela gauzatuta egotea, argiketariaren 

lana izugarri errazten baitu; izan ere, osagai elektrikoen kokapen zehatza agertzen da, eta deribazio-

kaxak eta tutuak non diren argitzen du.  

 

Irudi honetan horietako adibide bat dago; eskema hari bakarreko ikurrak erabiliz, ikusten dugu 

erabilitako korronte-hartuneek lurrerako konexioa duten ala ez. 

 

 

DK1

DK2

Bai n ugel eBainugela 

LogelaLogela 

 
30. irudia. Kokapen-planoa. 
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2.6 Ikurrak 
 

Eskema elektriko baten garapenean, hainbat ikur erabiltzen da osagaiak marrazteko. Izan ere, ikur 

multzo hori baliagarria da instalazio elektrikoaren ezaugarriak eta horren osagaiak zein diren ulertzeko. 

 

Hortaz, esan daiteke eskema elektrikoa instalazio elektrikoaren marrazketa dela, ikurrak erabiliz 

instalazio elektrikoa modu erraz eta zehatzagoan ulertzeko. 

 

Instalazio elektrikoetan erabiltzen diren osagai guztiak ikurren bitartez marrazten dira. Ikur horiek 

osatuago edo modu sinpleagoan ager daitezke, eskema motaren arabera. 

 

Eskemaren helburua, instalazioan agertzen diren osagaiak marraztuta, osagai bakoitzak instalazioan 

zein funtzio betetzen duen argitzea da. 

 

Oraindik ez da lortu eskema bateraturik herrialde guztietan eskema elektriko berdinak marrazteko. 
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33  EERROOAALLEEAAKK  
 

3.1 Sarrera 
 

Eroaleek energia elektrikoa garraiatzen dute eta erresistentzia txikikoak dira, lineak ahalik eta galera 

gutxien izan dezan. Kobrea eta aluminioa dira eroaleetako material ohikoenak. 

 

Erabili beharreko eroalea aukeratzeko orduan, ezaugarri batzuk izan beharko dira kontuan: erresisti-

bitatea, presioa, tenperatura… 

 

Eroale baten erresistentzia kalkulatzeko, formula hau erabiltzen da: 

 

S
LR ⋅ρ=  non: 

 ρ (erresistibitatea), material batek intentsitatea bere barnean pasatzeari 

jartzen dion oztopoa neurtzen duen ezaugarria. 0,017Ω.mm2/m kobrearentzat 

eta 0,028Ω.mm2/m aluminioarentzat. 

 L, kablearen luzera (m). 

 S, hari eroalearen sekzioa (mm2). 

 

Eroaleen erresistentzia tenperaturaren menpe ere badago: 

 

)1(0 TRR ∆⋅α+⋅=  non: 

 R, T tenperaturarekin daukan erresistentzia (Ω). 

 R0 (erresistentzia hotzean), 20 ºC-an daukan erresistentzia (Ω). 

 α (tenperatura-koefizientea). 0,00393 ºC-1 kobrearentzat eta 0,0039 ºC-1 

aluminioarentzat. 

 ∆T (tenperatura-igoera ºC-tan). 

 

Adibidea 
 

75 m-ra dagoen hartzaile bat elikatzeko, 10 mm2-ko kobrezko eroale bat erabiltzen da. Zein da 

eroalearen erresistentzia? 

 

Ω=⋅=⋅ρ= 127,0
10
75017,0

S
LR  
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Adibidea 
 

Kalkulatu kobrezko 60 m-ko kable baten sekzioa, jakinda gehienez 0,3 Ω-eko erresistentzia izan 

dezakeela. 

 

24,3
3,0

60017,0 mm
R
LS =⋅=⋅ρ=  izango da gutxieneko sekzioa; 

 

hurrengo balio normalizatua: S=4 mm2. 

 

3.2 Eroaleak. Egitura 
 

Eroaleak biluziak edo isolatuak izan daitezke. Lehenengo motakoak (gaur egun gutxi erabiltzen dira) 

altueran eta posteen gainean erabiltzen dira. Bigarrenak (erabilienak) material isolatzaile batekin estaltzen 

dira kasu sinpleenean, baina aplikazioen arabera estalki hori konplexuagoa egin daiteke. 

 

Unitate honetan, eroale isolatuak bakarrik hartu ditugu kontuan, horiek baitira gure aplikazioetan era-

biltzen direnak. 

 

Kableak eroale batez (unipolarrak), biz, edo gehiagoz (bipolarrak, tripolarrak…) osatuak izan daitezke. 

Kable batean bi eroale baino gehiago badaude, mahuka deritzo. Mahuketan, eroale bakoitzak daukan 

isolatzaileaz aparte, hutsuneak material isolatzailez betetzen dira, mahukari trinkotasuna emateko. 

 

Hauek dira kable batek izan ditzakeen osagaiak: 

 

1. Kanpoko estalkia: eragile atmosferikoei, kimikoei… erresistentzia gogorra jartzen die. 

Hezetasunaren eta mikroorganismoen aurkako babesa ere eskaintzen du. 
2. Pantaila metalikoa: eremu elektrikoa kablearen barruan mantentzen du, eta esfortzu elek-

trikoa simetrikoki sakabanatzen du isolatzailearen barruan; horrela, multieroaleetan, eroa-

leen arteko eragina txikitzen du. 
3. Geruza erdieroalea: isolatzailearen eta pantailaren artean dagoen airearen ionizazioa era-

gozten du. 
4. Isolatzailea: energia elektrikoa garraiatzen duen eroaleak kanpoko elementuekin edo per-

tsonekin kontaktu elektrikoa izan dezan eragozteko erabiltzen den materiala. Oro har poli-

meroak erabiltzen dira. 
5. Eroalea: energia elektrikoa garraiatzeko erabiltzen den materiala, hari askoz edo hari baka-

rrez osatua. Material erabilienak kobrea eta aluminioa dira. 
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31. irudia. 

Erabilera bakoitzak dagokion eroale mota beharko du. Azaldu den eroalearen osaera adibide bat 

besterik ez da. Kasu batzuetan, eroalea eta isolatzailea besterik ez dira beharko, eta beste kasu batzue-

tan, hemen azaldutakoez aparte, beste ezaugarri batzuk ere izan beharko ditu. 

 

 Kable motak 
 

Barne-instalazioetan kable unipolarra da erabiliena, mahukak ez baitira kasu berezi batzuetan baino 

erabiltzen. Horien artean, kable mota hauek dira erabilienak: 

 

 Kable malguak. Oso sekzio txikiko kobrezko hariekin egindako eroalea. Hari horiek elkartuz 

eta isolatzaile-geruza bat edo gehiago jarriz, eroale elektrikoa sortzen da. Eroalearen sek-

zioa hari guztien sekzioa batuz lortzen da. 

 Kable zurruna edo haria. Alanbre edo metalezko hari bat baino gehiagoz osaturik dagoen 

eroalea. 

 

Barne-instalazioetan, horien izaera dela eta, bi motatako kableak erabil daitezke, kobrezkoak eta 

aluminiozkoak, baina eroale malguak kobrezkoak bakarrik izan daitezke. 

 

Etxebizitzetako instalazioetan, kable malguak edo zurrunak erabilita ere, kasu bietan kobrezkoak 

izan beharko dute. 

 

Hona hemen eroaleetan erabiltzen diren material isolatzaile ohikoenak: 

 

 V - Binil polikloruroa (PVC) 

 R - Polietileno erretikulatua (XLPE) 

 D - Goma butilikoa (Butila) 

 E - Etileno-propilenoa (EPR) 

 Z1 - Paper blaitua 

 

Eroalearentzako isolatzaile mota bat edo beste aukeratzerakoan, instalazio-sistema, giro-baldintzak 

eta abar izan behar dira kontuan. 
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Hainbat isolamendu maila daude, eta horiek kablea tentsio batzuetara mugatzen dute; tentsio horri 

isolamendu-tentsioa deritzo. Balio horrek esan nahi du kableak tentsio horretaraino ziurtatzen duela 

funtzionamendu etengabea era egokian. Hortik aurrera ez du ziurtasunik ematen. Hori dela eta, kable bat 

ez da inoiz behartu behar bere isolamendu-tentsioa baino handiagoa den tentsioaren pean lan egitera. 

 

Kasu batzuetan, Behe-tentsioko Erregelamendu Elektroteknikoak eroale mota batzuk erabiltzera 

behartzen du. Adibidez, etxebizitzetan, 750 V-eko isolamendu-tentsioa duten eroaleak erabiltzera behar-

tzen du eroale zurrunetarako, eta 440 V-ekoa eroale malguetarako. 

 

Oro har, tentsio hori lau mailatan sailkatzen da: 

 

03 → isolamendu-tentsioa 300/300 V 

05 → isolamendu-tentsioa 300/500 V 

07 → isolamendu-tentsioa 450/750 V 

1 → isolamendu-tentsioa 0,6/1 kV 

 

Sailkapen horretan, isolamendu-tentsio bi aurkezten dira: ezkerrekoak lurrarekiko isolamendua adie-

razten du, eta eskuinekoak beste fase batekikoa. 

 

 Material eroalea 
 

Barne-instalazioetan, kobrea da material eroale erabiliena. Aluminioa zirkuitu txikietan edo behe-

tentsio eta goi-tentsioko banaketa-sareetan erabiltzen da gehiago. 

 

Eroaleetan, harien kopuruak ematen die malgutasuna. Hau da, zenbat eta hari gehiagok osatu 

kablea, orduan eta malguagoa da. Eroalearen malgutasuna hizkiekin sailkatzen da: 

 

H - eroale estramalgua. 

F - erabilera mugikorretarako eroale malgua. 

K - instalazio finkoetarako eroale malgua (etxebizitzetako barne-instalazioetan erabiltzen da). 

R - hari gutxiko eroale zurruna. 

U - hari bakarreko eroale zurruna. 

 

 Eroaleen sekzioa 
 

Eroale metaliko baten ebakidura zuzenaren azalera zirkularra da eroale horren sekzioa. Balio hori 

mm2-tan ematen da, eta ez da isolatzailea kontuan hartzen. 
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Araudiak, 19. jarraibidean, eroaleen ezaugarriak finkatzen ditu, besteak beste, sekzio normalizatuen 

inguruan. Ez da ahaztu behar taulan adierazten direnez aparte, bai goitik eta baita behetik ere, beste 

sekzio batzuk badaudela. 

 

EROALEEN SEKZIOA (mm2) 

1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 

50 70 95 120 150 185 240 300 

3. taula. 

 

Eroaleak izendatzeko, unipolarren kasuan, lehenengo eroale kopurua jartzen da sekzioarekin, eta A 

aurretik jartzen da aluminiozkoa bada: 

 

1×4 → 4 mm2 -ko sekzioa duen kobrezko eroale unipolarra. 

A 1×2,5 → 2,5 mm2 -ko sekzioa duen aluminiozko eroale unipolarra. 

 

Eroaleak mahukatan elkartuta daudenean (neutroarekin edo neutrorik gabe), honela izendatzen dira: 

 

2×2,5 → 2,5 mm2-ko sekzioa duten kobrezko bi eroale. 

3×6 → 6 mm2-ko sekzioa duten kobrezko hiru eroale. 

3×16/10 → 16 mm2-ko sekzioa duten kobrezko hiru eroale eta 10 mm2-ko sekzioa 

duen kobrezko neutroa. 

3×16 + 1×10 → 16 mm2-ko sekzioa duten kobrezko hiru eroale eta 10 mm2-ko sekzioa 

duen neutroa. 

 

Babes-eroalea kable unipolarrean badoa, beste eroaleen sekzio bera du; mahukan badoa, aldiz, 

taulan adierazten den moduan. 

 

FASE-EROALEEN SEKZIOA 
(mm2) 

BABES-EROALEEN GUTXIENEKO SEKZIOA 
(mm2) 

S ≤ 16 S* 

16 < S <35 16 

S > 35 S/2 

 2,5 mm2 gutxienez babes mekanikoa badute eta babes-eroaleak beste eroaleen 

kanalizazioan ez baldin badaude. 

 4 mm2 gutxienez babes mekanikorik ez badute eta babes-eroaleak beste eroaleen 

kanalizazioan ez baldin badaude. 

4. taula. 
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 Eroaleen identifikazioa 
 

Instalazioetako eroaleak erraz identifikatzeko, kolore-kode bat erabiltzen da. Neutroa kolore urdin 

argiz identifikatzen da, eta faseak marroiz edo beltzez. 

 

Hirugarren fase bat erabiltzen bada, kolore grisa izan beharko du. 

 

Babes-eroalearentzat, kolore berdea eta horia erabiltzen dira. 

 

Eroaleak identifikatzeko, sinbologia berezia erabiltzen da: isolatzaile mota, eroalearen materiala, kable 

mota eta isolamendu-tentsioa; ezaugarri horiek guztiak aurreko ataletan izendatu dira. Jarraian aurkezten 

den zerrendan agertzen diren hizkiek kablea izendatzerakoan kontuan izan den araudia adierazten dute: 

 

H – CENELEC (Europan elektrotekniaren esparruan aplikatzen den arautegia) arauekin bat. 

A – Arau nazionalekin bat. 

N – Arau nazionalekin bat ez datozenekin. 

J – Nazioarteko arauekin bat. 

S – Arau bereziren batekin bat. 

 

Homologazio horietaz gain, eroaleen inguruan beste arau berezi batzuk daude, UNE edo UNE-EN 

deritzenak. 

 

 
32. irudia. 
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Jarraian eroale batzuen izendapen eta irudi adierazgarria aurkezten da: 

 

 

H05V-A 1x6R: 
CENELEC arauekin bat. 
Gehienezko isolamendu-tentsioa 500 V. 
Eroalearen isolamendua PVC. 
6 mm2-ko aluminiozko eroale bakuna. 
Hari gutxiko eroale zurruna. 

 

H07VV-2x6H: 
CENELEC arauekin bat. 
Gehienezko isolamendu-tentsioa 750 V. 
Eroaleen isolamendua PVC. 
Mahukaren isolamendua PVC. 
6 mm2-ko kobrezko bi eroaleko mahuka. 
Eroale estramalgua. 

 

H1DV-3x10U: 
CENELEC arauekin bat. 
Gehienezko isolamendu-tentsioa 1000 V. 
Eroaleen isolamendua etileno-propilenoa. 
Mahukaren isolamendua PVC. 
10 mm2-ko kobrezko hiru eroaleko mahuka. 
Hari bakarreko eroale zurruna. 

H07RD-2G25H: 
CENELEC arauekin bat. 
Gehienezko isolamendu-tentsioa 750 V. 
Eroaleen isolamendua polietileno 
erretikulatua. 
Mahukaren isolamendua etileno-propilenoa. 
25 mm2-ko kobrezko bi eroale + babes-
eroaleko mahuka. 
hari bakarreko eroale zurruna. 

5. taula. 
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 Eroaleen sekzioen kalkulua 
 

Eroale baten sekzioak beregan pasatuko den intentsitatea mugatzeaz gain, bere luzera kontuan 

izanda jasan ditzakeen tentsio-galerak ere mugatu behar ditu. 

 

Eroale baten sekzio egokiena aukeratzeko, kontuan izan beharko ditugu puntu batzuk: 

 

 Elikadura mota (monofasikoa edo trifasikoa) 

 Eroalearen izaera (kobrea, aluminioa, …) 

 Isolatzaile mota 

 Isolamendu-tentsioa 

 Onartzen den gehienezko tentsio-jauskera 

 Aurreikusitako potentzia 

 Horniketarako erabiltzen den tentsioa 

 Eroalearen forma (unipolarra, tripolarra, tetrapolarra…) 

 Zer tenperaturatan funtzionatuko duen 

 Instalazio mota (lurpekoa, erretiluan…) 

 

3.3 Eroaleen sekzioa kalkulatzeko prozedura orokorra 
 

Aurreko puntuan izendatu diren ezaugarriak jakinda, bi kalkulu egitea besterik ez da geratzen, bi 

baldintza bete behar baititu: 

 

1. Tentsio-jauskera gehienez onartua baino txikiagoa izatea, eta 

2. Eroaleak beregan pasatuko den intentsitatea jasan ahal izatea. 

 

 Instalazio monofasikoetako eroaleen sekzioaren kalkulua potentzia ezagututa 
 

1. Eroalearen sekzioa kalkulatzen da, tentsio-jauskeraren eta aurreikusitako potentzia 

kontuan izanda. 

 

Ue
PLS
⋅⋅γ
⋅⋅

=
2  non: S= eroalearen sekzioa, mm2-tan. 

 L= eroalearen luzera, m-tan. 

 P= aurreikusitako potentzia, W-etan. 

 γ= eroalearen eroankortasuna. 

 e= onartutako gehienezko tentsio-jauskera, V-etan. 

 U= instalazioko elikadura-tentsioa, V-etan. 
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Formula horrekin kalkulatzen den sekzioa gehienezko tentsio-jauskerari onar dakiokeen 

eroalearen gutxieneko sekzioa da. Hori dela eta, hurrengo balio normalizatua aukeratzen 

da. 

 

2. Tentsio-jauskerari dagokion sekzioa kalkulatu ondoren, aukeratutako sekzioak hura 

zeharkatuko duen intentsitatea jasango duen ziurtatu behar da. 

 

ϕ⋅
=

cosV
PI  non: I= intentsitatea, A-tan. 

 P= aurreikusitako potentzia, W-etan. 

 V= tentsioa, V-etan. 

 Cosφ= potentzia-faktorea. 

 

 Instalazio trifasikoetako eroaleen sekzioaren kalkulua potentzia ezagututa 
 

1. Eroalearen sekzioa kalkulatzen da; horretarako, tentsio-jauskera eta aurreikusitako 

potentzia hartzen dira kontuan. 

 

Ue
PLS
⋅⋅γ
⋅

=  non: S= eroalearen sekzioa, mm2-tan. 

 L= eroalearen luzera, m-tan. 

 P= aurreikusitako potentzia, W-etan. 

 γ= eroalearen eroankortasuna. 

 e= onartutako gehienezko tentsio-jauskera, V-etan. 

 U= instalazioko elikadura-tentsioa, V-etan. 

 

Formula honekin kalkulatzen den sekzioa gehienezko tentsio-jauskerari onar dakiokeen 

eroalearen gutxieneko sekzioa da. Hori dela eta, hurrengo balio normalizatua aukeratzen 

da. 

 

2. Tentsio-jauskerari dagokion sekzioa kalkulatu ondoren, aukeratutako sekzioak hura 

zeharkatuko duen intentsitatea jasango duen ziurtatu behar da. 

 

ϕ⋅⋅
=

cos3 V
PI  non: I= intentsitatea, A-tan. 

 P= aurreikusitako potentzia, W-etan. 

 V= tentsioa, V-etan. 

 Cosφ= potentzia-faktorea. 
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 Instalazio monofasikoetako eroaleen sekzioaren kalkulua intentsitatea ezagututa 
 

1. Eroalearen sekzioa kalkulatzen da; horretarako, tentsio-jauskeraren eta aurreikusitako 

potentzia hartzen dira kontuan. 

 

e
ILS
⋅γ

ϕ⋅⋅⋅
=

cos2  non: S= eroalearen sekzioa, mm2-tan. 

 L= eroalearen luzera, m-tan. 

 I= aurreikusitako intentsitate-kontsumoa, A-tan. 

 γ= eroalearen eroankortasuna. 

 e= onartutako gehieneko tentsio-jauskera, V-etan. 

 Cosφ = potentzia-faktorea. 

 

Formula honekin kalkulatzen den sekzioa tentsio-jauskera maximoari onar dakiokeen 

eroalearen gutxieneko sekzioa da. Hori dela eta, hurrengo balio normalizatua aukeratzen 

da. 

 

2. Tentsio-jauskerari dagokion sekzioa kalkulatu ondoren, aukeratutako sekzioak hura zehar-

katuko duen intentsitatea jasango duen ziurtatu behar da. Intentsitatea ezaguna denez, tau-

lan begiratzea nahikoa da kableak jasango duen edo ez jakiteko, betiere faktore zuzentzai-

leak kontuan izanda. 

 

 Instalazio trifasikoetako eroaleen sekzioaren kalkulua intentsitatea ezagututa 
 

1. Eroalearen sekzioa kalkulatzen da; horretarako, tentsio-jauskera eta aurreikusitako 

potentzia hartzen dira kontuan. 

 

e
CosILS

⋅γ
ϕ⋅⋅⋅

=
3  non: S= eroalearen sekzioa, mm2-tan. 

 L= eroalearen luzera, m-tan. 

 I= aurreikusitako intentsitate-kontsumoa, A-tan. 

 γ= eroalearen eroankortasuna. 

 e= onartutako gehieneko tentsio-jauskera, V-etan. 

 Cosφ = potentzia-faktorea. 

 

Formula honekin kalkulatzen den sekzioa gehieneko tentsio-jauskerari onar dakiokeen 

eroalearen gutxieneko sekzioa da. Hori dela eta, hurrengo balio normalizatua aukeratzen 

da. 
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2. Tentsio-jauskerari dagokion sekzioa kalkulatu ondoren, aukeratutako sekzioak hura zeharka-

tuko duen intentsitatea jasango duen ziurtatu behar da. Intentsitatea ezaguna denez, taulan 

begiratzea nahikoa da kableak jasango duen edo ez jakiteko, betiere faktore zuzentzaileak 

kontuan izanda. 

 

3.4 Tentsio-jauskera eroaleetan 
 

Behe-tentsioko Erregelamendu Elektroteknikoak 19.2.2.2 jarraibidean arautzen ditu gai honen inguruko 

zehaztasunak. 

 

Eroaleen sekzioa kalkulatzeko orduan, kontuan izan behar da barne-instalazioaren hasieratik edozein 

erabilera-puntutarainoko tentsio-jauskerak neurri horien azpitik egon behar duela beste salbuespenik ez 

bada: 

 

 Tentsio izendatuaren % 3 etxebizitzetako edozein barne-zirkuitutarako. 

 Tentsio izendatuaren % 3 argiztapen-zirkuituetarako. 

 Tentsio izendatuaren % 5 beste erabileretarako. 

 

Aldi berean funtziona dezaketen gailu guztiak elikatuta baleude moduan kalkulatzen da tentsio-jauskera. 

Instalazioaren hasiera aginte- eta babes-kaxa nagusia (ABKN) da, eta behar diren etengailu automatikoak 

daude hor. 

 

Banakako banaketa-transformadoreen bitartez elikatzen diren goi-tentsioko instalazio industrialetan, 

behe-tentsioko barne-instalazioaren hasiera transformadorearen irteeran dagoela suposatzen da. Kasu 

horietan, tentsio-jauskerak neurri horien azpitik egon behar du: 

 

 Tentsio izendatuaren % 4,5 argiztapen-zirkuituetarako. 

 Tentsio izendatuaren % 6,5 beste erabileretarako. 

 

Jarraian laburpen gisa aurkezten den taulan, erregelamenduak onartzen dituen tentsio-jauskerak 

aurkezten dira: 
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Kontagailuak  
instalatzeko era 

Hartzaile 
bakarrarentzat 

Toki 
beretik 

elikatzen 
diren bi 
hartzaile 

Kontagailu 
guztiak 
puntu 
batean 

kokatuta 

Kontagailuak 
puntu bat 

baino 
gehiagotan 

kokatuta 

Instalazio 
osoaren 

balio 
totala 

Banakako 
banaketa-

transformadore 
bitartez elikatzen 

diren goi-
tentsioko 
instalazio 

industrialetan 

Bestelako 
erabilerak % 5 % 5 % 5 % 5 % 6,5 % 6,5 

Lokalak, 

bulegoak, 

lantegiak… Argiztapena % 3 % 3 % 3 % 3 % 4,5 % 4,5 

Etxebizitzak % 3 % 3 % 3 % 3 % 4,5 --- 

Banakako deribazioa % 1,5 % 1,5 % 1 % 0,5 % 1,5 

Elikatze-linea orokorra Ez da existitzen % 0,5 % 1 % 1,5 

Ez da existitzen 

6. taula. 

 

Hartzaile bat baino gehiago dauden barne-zirkuituetan kontuan hartzen den potentzia aldi berean 

funtziona dezaketen hartzaileen potentzien batura da. Kasu askotan, argiztapenetan adibidez, potentzia 

instalatua hartzen da kontuan, baina beste kasu batzuetan hartzaileen erabilera hartzen da kontuan. 

 

Ikus dezagun adibide bat. Intentsitatea eta tentsio-jauskera kalkulatzeko, P (W) potentzia aktiboko 

deskargazko lanparak (fluoreszenteak, sodiozko lurrunezkoak eta abar) erabiltzen direnean, dagokien 

itxurazko potentzia kalkulatzen dugu: 

 
)(8,1 VAPS ⋅=  

 
Zirkuitu berdinean P2 potentzia duten goritasun-lanparak baldin badaude, itxurazko potentzia honela 

kalkulatzen da: 

 
)(8,1 21 VAPPS +⋅=  

 
Kasu bietan, potentzia-faktorea 0,9 da. 

 

Instalazio baten tentsio-jauskera kalkulatzeko: 

 

SU
LP

S
ILCt ⋅⋅γ

⋅
=

⋅γ
ϕ⋅⋅⋅

=
cos3  non: Ct = Tentsio-jauskera 

 L= eroalearen luzera 

 I= Zirkuituaren intentsitatea 

 Cos φ = potentzia-faktorea 

 Γ = Eroankortasuna 

 S = Eroalearen sekzioa 

 P = Hartzailearen potentzia 

 U = Elikadura-tentsioa 
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Adibidea 
 

Makina bateko motor trifasikoak 10 kW-eko potentzia kontsumitzen du, errendimendua % 96koa da 

eta potentzia-faktorea 0,95ekoa. Zirkuituaren luzera 26 da, eta kobrezko 16 mm2-ko sekzioko 3 eroale 

erabiltzen dira energia garraiatzeko. Zein da zirkuituko intentsitatea eta tentsio-jauskera? 

 

W10416,66 P ==
96,0

10000  

A15,82 I =
⋅⋅

=
95,04003

66,10416  

96.0
1640044
2666,10416

=
⋅⋅
⋅

=tC  

240,0%100
400

96,0(%) =⋅=tC  

 

Adibidea 
Hiru berogailu elektriko monofasiko eta motor trifasiko bat elikadura-linea berean daude, eta zirkuitu 

trifasiko orekatu bat osatzen dute. Lineak 60 m ditu eta 400 V-eko elikadura 25 mm2-ko 4 eroalerekin 

egiten da. 

 

 
33. irudia. 

Emaitza 

Berogailuaren erresistentzia hartzaile erresistibo moduan aplikatzen da. Beraz, hiru berogailuen 

karga honako hau da: 6000 W eta cosφ=1 

 

Berogailua: 

P1 = 6000 W   Q1 = 0 Var 

 

Motorra: 

P2 = 18000 W  Q2 = P2 tgφ = 18000.0,484 = 8717,79 Var 
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Pt= 6000 + 18000= 24000W 

Qt= 8717,79 Var 

363,0
24000

79,8717
===ϕ

t

t
t P

Q
tg  

Cosφ= 0,94 

AIt 85,36
94.04003

24000
=

⋅⋅
=  

V 3,27Ct =
⋅⋅
⋅

=
2540044

6024000 ⇒ 81.0%100
400

27,3(%) =⋅=tC  

 

3.5 Eroale batek jasan dezakeen gehienezko intentsitatea 
 

Eroale bat zeharkatzen duen intentsitatea gehiegizkoa bada, kablean sortzen den berotasunak 

isolatzailea kaltetu dezake. Gain-korronteak denbora luzez irauten badu, eroalearen oxidazioaz gain, 

isolatzailea apurtu egin daiteke. 

 

Eroale batetik pasatzen den intentsitateak eroalean ez ditu eragin behar jarraian aurkezten diren 

tenperaturak baino handiagoak: 

 

GEHIENEZKO TENPERATURA (ºC) 
ISOLATZAILE MOTA ZERBITZU 

IRAUNKORRA 
ZIRKUITULABURRA 

T ≤ 5 S 

Binil polikloruroa (PVC) 
S≤ 300 mm2

S>300 mm2

 
70 
70 

 
160 
140 

Polietileno erretikulatua (XLPE) 90 250 

Etileno-propilenoa (EPR) 90 250 

7. taula. 

 

Eroale batek denbora luzean intentsitate bat jasan ondoren, goian adierazitako tenperaturara era 

egonkorrean heltzen bada, intentsitate-balio hori da eroale horrek jasan dezakeen gehienezko inten-

tsitatea. Eroale horrek intentsitate hori baino handiagoak diren korronteak jasan ditzake, baina betiere 

denbora-tarte jakin batean. 

 

Eroale batek jasan dezakeen gehienezko intentsitatea faktore hauen menpe dago: 

 

 Erabilitako material eroale eta isolatzailea 

 Eroalearen sekzioa 

 Elkartuta dagoen era eta instalazioa 

 Tenperatura 

LANBIDE EKIMENA   
 

43 



Ekipo eta Instalazio Elektroteknikoak 
 

 

Arauak eroaleak kokatzeko hainbat era jasotzen ditu: tutuan, erretiluan, elkarrekin kontaktuan, airean… 

 

Ondorengo taula honetan, aluminiozko eroaleak erabiltzen dituen zerbitzu iraunkorreko lurpeko 

instalazio batek jasan dezakeen intentsitatea adierazten da. 

 

 
34. irudia. 

 

a) Neutroa badago, bertan dago. 

b) Bi kable unipolarren kasuan, jasan dezakeen intentsitatearen balioa isolatzaile eta sekzio 

berdina dituen hirukoaren zutabeari dagokion balioa 1,25 zenbakiaz biderkatuta irteten da. 

 

Ondorengo taula honetan, kobrezko eroaleak erabiltzen dituen lurpeko zerbitzu iraunkorreko 

instalazio batek jasan dezakeen intentsitatea adierazten da. 

 

 
35. irudia. 
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Ondorengo taula honetan, galerietan kokaturik dauden aluminiozko eroaleak erabiltzen dituen zerbitzu 

iraunkorreko instalazioak jasan dezakeen intentsitatea adierazten da. 

 

 
36. irudia. 

 

Ondorengo taula honetan, galeriatan kokaturik dauden kobrezko eroaleak erabiltzen dituen zerbitzu 

iraunkorreko instalazioak jasan dezakeen intentsitatea adierazten da. 

 

 
37. irudia. 
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Ondorengo taula honetan, zerbitzu iraunkorrean eta kasu bakoitzean eroaleak jasan dezakeen 

intentsitatea (A) aurkezten da, betiere 40 ºC-ko tenperaturan eta isolamendu-tentsioa 1000 V baino 

txikiagoa duten eroaleetarako. 

 

A 
 

Pareta 

isolatzaileen 

barrenean 

doazen eroale 

isolatuak 

 
3x 

PVC 

2x 

PVC 
 

3x 

XLPE 

edo 

EPR 

2X 

XLPE 

edo 

EPR 

     

A2 
 

Pareta 

isolatzaileen 

barrenean 

doazen kable 

multieroaleak 

3X 

PVC 

2X 

PVC 
 

3X 

XLPE 

edo 

EPR 

2X 

XLPE 

edo 

EPR 

      

B 
 

Tutuetan2 

doazen eroale 

isolatuak, 

azalean 

kokatuta edo 

obran paretan 

sartuta 

   
3X 

PVC 

2X 

PVC 
  

3x 

XLPE 

edo 

EPR 

2X 

XLPE 

edo 

EPR 

  

B2 
 

Tutuetan2 

doazen kable 

multieroaleak, 

azalean 

kokatuta edo 

obran paretan 

sartuta 

  
3 

PVC 

2X 

PVC 
 

3x 

XLPE 

edo 

EPR 

 

2X 

XLPE 

edo 

EPR 

   

C 
 

Kable 

multieroaleak 

paretan3 sartuta 

   
3X 

PVC 

2X 

PVC 
 

3x 

XLPE 

edo 

EPR 

2X 

XLPE 

edo 

EPR 

   

E 
 

Kable 

multieroaleak 

airean4. 

Paretarako 

distantzia ≥ 

0,3D5

     
3X 

PVC 
 

2X 

PVC 

3x 

XLPE 

edo 

EPR 

2X 

XLPE 

edo 

EPR 

 

F 
 

Elkarrekin 

dauden kable 

multieroaleak4. 

Paretarako 

distantzia ≥ D5

      
3X 

PVC 
  

3x 

XLPE 

edo 

EPR1

 

8. taula. 
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G 
 

D5 gutxieneko 

distantziara 

dauden kable 

unipolarrak 

        
3X 

PVC1  

3x 

XLPE 

edo 

EPR 

mm2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Kobrea 

1,5 

2,5 

4 

6 

10 

16 

25 

35 

50 

70 

95 

120 

150 

185 

240 

300 

11 

15 

20 

25 

34 

45 

59 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

11,5 

16 

21 

27 

37 

49 

64 

77 

94 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

13 

17,5 

23 

30 

40 

54 

70 

86 

103 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

13,5 

18,5 

24 

32 

44 

59 

77 

96 

117 

149 

180 

208 

236 

268 

315 

360 

15 

21 

27 

36 

50 

66 

84 

104 

125 

160 

194 

225 

260 

297 

350 

404 

16 

22 

30 

37 

52 

70 

88 

110 

133 

171 

207 

240 

278 

317 

374 

423 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

96 

119 

145 

188 

230 

267 

310 

354 

419 

484 

18 

25 

34 

44 

60 

80 

106 

131 

159 

202 

245 

284 

338 

386 

455 

524 

21 

29 

38 

49 

68 

91 

116 

144 

175 

224 

271 

314 

363 

415 

490 

565 

24 

33 

45 

57 

76 

105 

123 

154 

188 

244 

296 

348 

404 

464 

552 

640 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

166 

206 

250 

321 

391 

455 

525 

601 

711 

21 

1. 25 mm2 –ko sekziotik gora. 

2. Instalazioetarako kanaletak eta zirkularrak ez diren konduktuak ere bai. 

3. Edo zulatu gabeko erretiluetan. 

4. Edo zulatutako erretiluetan. 

5. D kablearen diametroa da. 

8. taula (Jarraipena). 

 

Taularen inguruko ohartxo batzuk: 

 

1. Zirkuitu monofasikoak 2x-rekin identifikatzen dira, eta trifasikoak 3x-rekin. 

2. Etxebizitzetako instalazioetan erabiltzen den sistema ohikoena B instalazio mota da. 

3. Jarraian, adibide batzuk egingo ditugu taularekin, betiere tenperatura 40 ºC-koa dela suposatuz. 

 
a) H05V-1x10F eroaleak erabiltzen dituen zirkuitu monofasikoa eta kableak azalean kokatuta. 

B lerroan begiratu beharko dugu, 2x-PVC (monofasikoa) aurkitu eta zutabe horretan beherantz 

joan 10 mm2-ko sekzioari dagokion intentsitatea aurkitu arte. 

Im= 50 A 

 
b) Obran tutupean jarritako H07R-3x25F eroalearekin eraikitako zirkuitu trifasikoa. 

B2 lerroan begiratu beharko dugu, 3x-XLPE (trifasikoa) aurkitu eta zutabe horretan beherantz 

joan 25 mm2-ko sekzioari dagokion intentsitatea aurkitu arte. 

Im= 88 A 
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3.6 Eroale batek jasan dezakeen gehienezko intentsitatearen zuzenketa faktorea 
 

Eroale batek jasan dezakeen gehienezko intentsitatearen balioak (taulan azaltzen dira) zuzenean 

erabili ahal izateko, kableek airean instalatuta egon behar dute, eta tenperaturak 40 ºC–koa izan beharko 

du. Ezaugarri horiek betetzen ez badira, jarraian azaltzen diren zuzenketa-faktoreen taula erabili beharko 

da. Hala, intentsitateen taulako balioei jarraian azaltzen den taulako zuzenketa-faktore egokia aplikatu 

beharko zaie. 

 

Taula honetan, tenperaturaren arabera aplikatu beharko diren zuzenketa-faktoreak azaltzen dira: 

 

Isolatzailea Tenperatura 
(ºC) PVC XLPE / EPR 

10 1,40 1,26 

15 1,34 1,23 

20 1,29 1,19 

25 1,22 1,14 

30 1,15 1,10 

35 1,08 1,05 

40 1,00 1,00 

45 0,91 0,96 

50 0,82 0,90 

55 0,70 0,83 

60 0,57 0,78 

70 - 0,64 

80 - 0,45 

9. taula. 

 

Adibidea 

H05RR-3x16K motako eroaleak erabili dira instalazio bat egiteko, kableak paretan sartuta doaz, eta 

funtzionamendu-tenperatura 80 ºC da. Zein da jasan dezakeen gehieneko intentsitatea? 

 
Emaitza. 

Lehenengo pausoa da intentsitateen taulan kable horri dagokion gehieneko intentsitatea topatzea. 

In=70 A 

Jarraian, zuzenketa-faktoreen taulan, 80 ºC-ko tenperaturari dagokion zuzenketa-faktorea bilatuko 

dugu. 

Zf=0,45 
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Beraz, eroaleak errealitatean jasan dezakeen intentsitatea honako hau da: 

70 x 0,45= 31,5 A

 

Taula honetan, instalazio motaren arabera, hau da, elkarrekin doazen zirkuitu kopuruaren funtzioaren 

arabera, aplikatu beharreko zuzenketa-faktoreak ditugu: 

 

 ZIRKUITU EDO KABLE MULTIEROALE KOPURUA 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

ZUZENKETA-
FAKTOREA 1,00 0,80 0,70 0,65 0,60 0,55 0,55 0,50 

10. taula. 

 

Adibidea 

H05VV-3x10K motako eroaleak erabili dira instalazio bat egiteko, kableak paretan sartuta doaz eta 3 

zirkuitu doaz kable horietan. Zein da jasan dezakeen gehieneko intentsitatea? 

 

Emaitza 

Lehenengo pausoa da intentsitateen taulan kable horri dagokion gehieneko intentsitatea topatzea. 

In=40 A 

Jarraian, zuzenketa-faktoreen taulan, 3 zirkuitu elkarrekin doazenean dagokion zuzenketa-faktorea 

bilatuko dugu. 

Zf=0,7 

Beraz, eroaleak errealitatean intentsitate hau jasan dezake: 

40 x 0,7= 28 A

 

3.7 Eroaleen sekzioak aukeratzea 
 

Barne-zirkuitu bateko kasu errazena eta adierazgarriena hartuko dugu, hau da, hartzaile bakarra 

duen zirkuitua. Hau dakigu zirkuitu horretaz: 

 

 Izaera (monofasikoa edo trifasikoa, hartzaile mota) 

 Elikadura tentsioa 

 Zirkuituaren luzera (ABKNtik hartzailea dagoen punturaino) 

 Potentzia eta potentzia-faktorea 
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38. irudia. 

 

Ondoren, sekzioa aukeratzeko jarraitu beharreko pausoak azalduko ditugu: 

 

1. Hartzailearen intentsitatea edo korronte nominala kalkulatuko dugu. 

ϕ⋅
=

cos0U
PIn   (monofasikoan) 

ϕ⋅⋅
=

cos3 U
PIn   (trifasikoan) 

 

2. Aurrez zehaztuta ez badago, instalazio mota aukeratuko dugu, adibidez: 

 Tutu barruan banaka, PVCz isolaturik eta 750 V-eko isolamendu-tentsioa duten 

kobrezko eroaleak. 

 Mahukan, erretiluan, polietileno erretikulatuz isolatuta eta 1000 V-eko isolamendu-

tentsioa duten kobrezko eroaleak. 

 Eta abar. 

 

3. In kalkulatu ondoren, taulan dagokion sekzioa aukeratzen da, betiere sekzio horri dagokion 

gehienezko intentsitatea kalkulatutako In-ren gainetik hurrengoa dela ziurtatuz. 

 

4. Sekzio horretarako tentsio-jauskera kalkulatzen da. 

Jauskera jasan dezakeena baino handiagoa bada, jarraian dagoen hurrengo sekziora 

pasatzen da, eta berriz kalkulatzen da. 

Oharrak: 

 

 Hartzailea motor elektriko bat denean, intentsitatea 1,25.In erabili behar da. 

 Hartzaileak deskargazko lanparak direnean, lehen azaldu dugun moduan (2.2 puntuan) joka-

tu beharko da. 
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Adibidea 
 

Irudiko instalazioan eroale unipolarrak erabiltzen dira motorra elikatzeko, eta eroaleak paretan 

loturiko tutuan barrena doaz. Zein da zirkuituak behar duen gutxieneko sekzioa? 

 

 
39. irudia. 

 

Emaitza. 

 

WP 22,22222
9,0

20000
==  

AIn 76,33
95,04003

22,22222
=

⋅⋅
=  

 
Aurreko atalean ikusi dugun moduan, hartzailea motor elektriko bat denean, In bider faktore zuzen-

tzailea (1,25) egiten da. Horri esker,eroaleak motorrek martxan jartzean duten gainkontsumotik babesten 

dira eroaleak. 

1,25.In=42,2 A 

 
Datu hori dugula, taulan begiratuko dugu eroaleek onar dezaketen balioa. B lerroan begiratu beharko 

dugu, paretan loturiko tutuen lerroan. Isolatzailea PVCa denez, 4. zutabea aukeratuko dugu, motor trifasi-

koa baita. Aukeratu beharreko eroaleak 42,2 A baino gehiago jasateko aukera izan beharko du, eta, hortaz, 

10 mm2-ko sekzioa aukeratuko dugu. 

Iodm= 44 A>42,2 A 

V
SU

LPCt 27,2
1040044
1822,22222

=
⋅⋅
⋅

=
⋅⋅γ
⋅

=  

 
Kasu honetan, gehienezko tentsio-jauskera % 5ekoa da, hau da, 20 V-ekoa. Beraz, onartuen ba-

rruan dago eta aukeratu dugun eroale-sekzioa egokia da. 

S=10 mm2 duten 4 eroale. (H07V-4x10F) 
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Adibidea 
 

Irudiko instalazioan, kalkulatu deskarga-lanparak elikatzeko behar den gutxieneko eroaleen sekzioa. 

Kontuan izan mahuka airean eta 45 ºC-ko tenperaturan dagoela. 

 

 
40. irudia. 

 

Emaitza. 

S=10000 . 1,8=18000 VA  (Deskarga-lanparak direlako.) 

P=18000 . 0,9=16200 W 

AI 98,25
90,04003

16200
=

⋅⋅
=  

4 mm2-ko mahuka nahikoa da hasiera batean ( 27 A>25,98 A). 

 

Orain, tenperaturagatik dagokion zuzenketa-faktorearekin frogatu beharko dugu. 

Iodm= 27 . 0.91= 24,57 A 

 

Intentsitate hori errealitatean pasatu behar dena baino txikiagoa da (24,57 <25,98). Beraz, hurrengo 

balio normalizatua aukeratu beharko da, hau da, 6mm2-koa, eta berriz frogatu beharko da,. 

Iodm= 36 . 0,91= 32,76 A >25,98 A 

 

Ondoren, tentsio-jauskera jasan daitekeen frogatu beharko da. 

VCt 76,2
640044

1816200
=

⋅⋅
⋅

=  

69,0%100
400

76,2
=⋅=tC < % 3 

 

Beraz, mahuka hau aukeratuko dugu: H07VV-4x6H 
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Adibidea 
Kalkulatu banakako deribazioaren sekzioa, datu hauek ezagututa: 

 

 Oinarrizko elektrifikazioa (5750 W). 

 Kontagailu guztiak puntu batean kokatuta. 

 12 m-ko luzera du lineak. 

 Obran jarritako tutuetan eroale unipolarrak daude. 

 

Emaitza. 

 

Ve 3,2
100
230.1

==  

292,5
230.3,2.44

5750.12.2
..
..2 mm
Ue
PLS ==

γ
=  

 

Beraz, S = 6 mm2 sekzioa aukeratuko dugu. 
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44  IINNSSTTAALLAAZZIIOO  SSIISSTTEEMMAAKK  
 

Hemen azalduko ditugun instalazio-sistemak UNE 20460-5-52 arauaren printzipio nagusietan oina-

rritzen dira. 

 

Tokian tokiko instalazioaren kanalizazio mota hautatzeko orduan, UNE 20460-5-52 arauan eroale eta 

kableentzat azaldutako xehetasunen artean aproposena hartuko dugu aintzat, betiere kanpo-baldintzak 

kontuan hartuta. 

 

4.1 Agindu orokorrak 
 

Hona hemen instalazio-sistemei buruzko baldintza orokorrak: 

 

 UNE 20460-5-52 arauan agertzen diren kanalizazioak erabili behar dira instalazioetan. 

 Tutu edo hodi bakoitzean zirkuitu bat baino gehiago instala daiteke, eroale guztiak tentsio 

izendatu gorenarentzat isolatuta badaude. Egoera hori sarritan gertatzen da hartzaile bat 

baino gehiago dituzten makinak elikatzeko kanalizazioetan. 

 Potentzia-zirkuituak eta tentsio oso baxuko segurtasuneko zirkuituak (TOBS) ez dute kanali-

zazio berean joan behar, kasu hauetan izan ezik: batetik, eroaleak edo kable guztiak tentsio 

izendatu gorenarentzat isolaturik badaude; eta bestetik, eroaleak beren tentsio 

izendatuarentzat isolaturik badaude eta horrez gain banaturiko konpartimentuan instalaturik 

badaude hodian eta banaketak isolamendu egokia bermatzen badu. 

 

 Antolamendua 
 

Kasuren batean kanalizazio elektrikoa eta bestelako kanalizazioak gertu badaude, haien kanpo-

gainazalen arteko distantziak gutxienez 3 cm-koa izan behar du. Berokuntza, aire beroa, lurruna edo kea 

daramaten hodietatik gertu badaude kanalizazio elektrikoak, horien tenperatura arriskutsua izatera ez 

heltzeko moduan egin behar dira instalazioak. Hori lortzeko, bi bide daude: haien arteko distantzia egokia 

izatea edo pantaila berogaitzak ipintzea. 

 

Kondentsazioak eragin ditzaketen kanalizazioen (lurrunaren, uraren, gasaren … hodiak) azpitik ez da 

kanalizazio elektrikorik jarri behar. Baina halakorik gertatuz gero, kanalizazio elektrikoak kondentsazioaren 

efektuetatik babesteko neurriak ezarri beharko dira. 

 

Kanalizazio elektrikoak eta bestelako motetakoak batera joan daitezke kanalizazio berean edo 

eraikinaren hutsunean, baldin eta kondizio hauek aldi berean betetzen badira: 
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1. Zeharkako kontaktuen aurkako babesa ITC-BT-24 jarraibidean agertzen den sistemaren 

baten bidez ziurtatzea, eta elektrikoak ez diren hodi metalikoak eroale moduan hartzea. 

2. Kanalizazioak era egokian babestea kanalizazio elektrikoen eta beste kanalizazio batzuen 

hurbiltasunak eragiten dituen arriskuetatik, eta bereziki kasu hauek aipatzen dira: 

 Likido bero baten hodia gertu izateak eragin dezakeen tenperatura-igoera. 

 Kondentsazioa. 

 Likidoaren hodian gerta daitekeen matxuraren ondoriozko uholdea. Hustea bermatzeko 

xehetasunak eman behar dira. 

 Korrosioa, likido korrosiboa duen hodiren batean matxuraren bat gertatzen bada. 

 Leherketa, likido sukoia daraman hodian matxuraren bat gertatzen bada. 

 Hodi baten konponketa, bai matxura bai mantentze-lanak direla eta, besteetan 

kalteak sortu gabe egin daiteke. 

 

 Eskuragarritasuna 
 

Kanalizazioak kokatuko dira beren konexioen ikuskapena, maniobra eta sarrera ahalbidetzeko moduan. 

Konpartimentuetako edo bilgarrietako ekipoen muntaiek azaldutakoa gauzatzea ahalbidetu behar dute. 

 

 Identifikazioa 
 

Kanalizazio elektrikoetan, zirkuitu eta elementu elektrikoek era egokian identifikatuta egon behar dute, 

edozein mementotan konponketak, transformazioak … egin ahal izateko. Bestalde, neutroa, dagoenean, 

beste eroaleetatik erraz ezberdindu beharko da. 

 

Kanalizazioak era askotara ezberdintzen dira: izaeragatik, kanalizazioa bera osatzen duten eroaleen 

motagatik, dimentsioengatik eta ibilbidearengatik. Kanalizazioak identifikatzea zaila denean, instalazioaren 

planoa ezartzen da; horrela, uneoro identifika daitezke etiketen edo abisu-seinale ezabaezinen bidez. 

 

4.2 Kondizio bereziak 
 

Kable edo eroale motaren sailkapenaren arabera instalatzen diren kanalizazio-sistemek 11. taulan 

agertzen den informazioarekin bat etorri behar dute, betiere kanpo-eraginak eta dagokion kanalizazioaren 

arauaren zehaztapenak bat badatoz. 
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Instalazio-sistemak 

Eroaleak eta kableak Finkapen 
gabe 

Finkapen 
zuzena Hodiak

Kanalak 
eta 

moldurak

Sekzio 
zirkularra 
ez duen 
hodia 

Eskailera-
itxurako 

erretiluak 
Erretilu 
eusleak 

Isolagailuen 
gainean 

Segurtagai-
luarekin 

Eroale biluziak - - - - - - + - 
Eroale isolatuak - - + * + - + - 

Multipolarrak + + + + + + 0 + Estalkidun 
kableak Unipolarrak 0 + + + + + 0 + 

+: Onartua     -: Onetsi gabea. 
0: Normalean ez da erabiltzen. 
*: Eroale isolatuak onartzen dira, baldin eta estalkia tresna baten bidez irekitzen bada edo eskuz irekitzeko indar handia egin behar bada, 
eta kanalak IP4X edo IPXXD babes-maila badu. 

11. taula. Kanalizazioen hautaketa. 

 

Taula aztertuz gero, ondorio hauek atera ditzakegu: 

 

 Eroale biluziek aukera bakarra daukate isolamenduen gainean ipintzeko. 

 Estalki bakarra duten eroale unipolarrak eta estalki osagarria dutenak (unipolarrak edo mahuka 

eran) ezberdintzen dira. 

 

Kokapenaren arabera, aldiz, kanalizazio-sistemek 2. taula honekin bat etorri beharko dute. 

 

Instalazio-sistemak 

Kokapenak Finkapen 

gabe 
Finkapen 

zuzena 
Hodiak

Kanalak 

eta 

moldurak

Sekzio 

zirkularra 

ez duen 

hodia 

Eskailera 

itxurako 

erretiluak 

Erretilu 

eusleak 

Isolagailuen 

gainean 
Segurtagailu-

arekin 

Eskuragarriak + + + + + + - 0 Eraikinaren 

hutsuneak Eskuraezinak + 0 + 0 + 0 - - 
Obrako kanala + + + + + + - - 
Lurperatuak + 0 + - + 0 - - 
Egituretan sartuak + + + + + 0 - - 
Gainazaleko muntaian - + + + + + + - 
Airekoa - - * + - - + + 
+: Onartua     -: Onetsi gabea. 

0: Normalean ez da erabiltzen. 

*: Ez dira erabiltzen, instalazio laburretan eta makinak elikatzeko ez bada. 

12. taula. Kanalizazioen kokapena. 
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Araudiak (BTEE) honako instalazio-sistema hauek definitzen ditu: 

 

 Babes-tutuetan doazen eroale isolatuak. 

 Horman zuzenean finkaturiko eroale isolatuak. 

 Lurperatutako eroale isolatuak. 

 Egituretan zuzenean sarturiko eroale isolatuak. 

 Airean doazen eroaleak. 

 Eraikinaren hutsuneetan doazen eroale isolatuak. 

 Babes-kanaletan doazen eroale isolatuak. 

 Moldura azpietan doazen eroale isolatuak. 

 Erretiluan edo erretilu euslean doazen eroale isolatuak. 

 Aurrefabrikaturiko kanalizazio elektrikoak. 

 

Guzti horietatik, lau hauek bakarrik azalduko ditugu:  

 

 Horman zuzenean finkaturiko eroale isolatuak. 

 Eraikinaren hutsuneetan doazen eroale isolatuak. 

 Moldura azpian doan eroale isolatua. 

 Erretiluan edo erretilu euslean doazen eroale isolatuak. 

 

 Horman zuzenean finkaturiko eroale isolatuak 
 

Kanalizazio mota hori ezarriko da eroaleen tentsio izendatua 1000 V-ekoa (0,6/1 kV) bada gutxienez; 

eroaleek estaldura izan behar dute. Kanalizazioa eroale mota hauek osa dezakete: estaldura itxia duten 

eroale zurrunak, isolamendu minerala duten eroale blindatuak edo eroale malguak. Instalazio mota hori 

UNE 20460-5-52 arauaren arabera egingo da. 

 

Kanalizazioa gauzatzeko orduan, kondizio hauek hartu behar dira kontuan: 

 
 Eroaleak briden, besarkaderen edo lepokoen bitartez finkatu behar dira. Ondoz, eroaleen 

arteko distantziak 0,4 m baino txikiagoa izan beharko du.  

 Eroalearen diametroa D dela suposatzen badugu, kurba-forma dutenen kurbadura-erradioak 

gutxienez 10 D izan beharko du. 

 
Eroaleen muturrek estankoak izan behar dutenean, deribazio- edo erregistro-kax erabiliko dira. Kaxa 

horietan bertan egiten dira lotuneak eta konexioak. Kaxa horiek estalki desmuntagarriz horniturik egon 

behar dute, babes mekanikoa, isolamendua eta eskuraezintasuna ahalbidetzeko; beharrezkoa izanez 

gero, ikuskatzeko aukera eman behar dute. 
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 Eraikinaren hutsuneetan dauden eroale isolatuak 
 

Kanalizazio horiek osatzeko, eraikinetako hutsuneetan doazen eroale isolatuak erabiltzen dira. Eroale 

horiek bai babes-tutuan bai hormetara zuzenean finkaturiko isolagailuan joaten dira. 

 

Zati hauek osatzen dituzte eraikinaren hutsuneak: hormak, habeak, sabaiak edo forjatuak; forma hauek 

hartzen dituzte: 

 

 Hodi jarraituak. Honelako hodiak ezin dira erabili aldi berean beste betebehar batzuetarako 

(aireztapena …) 

 Bi azalera paraleloren arteko espazioa (sabai aizunak edo aire-kameraz hornituriko horma). 

 

Hutsune horiek baliagarriak dira eroaleak ipintzeko, ezaugarri hauek betetzen badituzte: 

 

 Hutsunearen sekzioa gutxienez tutu edo hodiaren edo eroalearen kanpoaldekoa baino 4 

aldiz handiagoa izatea. 

 Dimentsio txikiena gutxienez tutu edo eroalearen diametroaren bikoitza izatea, eta neurri 

txikiena 20 mm izatea. 

 

Kanalizazio elektrikoak dituen hutsunea banatzen duten hormek kanalizazioak aurreikusitako akzioe-

tatik babesteko besteko sendotasuna izan behar dute.  

 

Hutsuneen barnean dauden lazguneak eta haien norabide-aldaketak saihestea aholkatzen da, ahal 

bada. 

 

Kanalizazioak egoera onean mantentzea aholkatzen da, hormaren, sabaiaren… zatiren bat ez 

apurtzeko. Lotune eta konexioek eskuragarri izan behar dute dagokien kaxetan. 

 

Filtrazioa (lurra garbitzean ura sartzeagatik), jarioak (likidoak garraiatzen dituzten hodien gertutasu-

nagatik) eta kondentsazioak (hutsunearen beheko partean ura pilatzeagatik) direla medio hutsuneetan 

ura sartzea eragotzi behar da. Kanalizazioek neurri horiek ez badituzte betetzen, lokal hezeetarako eza-

rritako zehaztapenak bete beharko dituzte. 

 

 Moldura azpian doan eroale isolatua 
 

Moldura azpian arteketan doazen kablez osatzen da kanalizazio mota hau. Ezin da edozein lekutan 

erabili, honelako lekuetan bakarrik: lehorrak edo - aldi batez hezeak eta hautseztatuak. 

 

Kableen tentsio izendatuak gutxienez 450/750 V-ekoa izan behar du. 
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Molduren ordez ateetan astragaloak edo zokalo artekatuak ipin daitezke, betiere molduretarako 

ezarritako baldintzak beteta. 

 

 
41. irudia. 

 

Moldurek baldintza eta zehaztapen hauek bete beharko dituzte:  

 

 Arteken neurriek bertatik eroale edo kableak arazo gabe instalatzeko adinakoak izan behar 

dute. Printzipioz, arteka bakoitzean ez da jarri behar eroale bat baino gehiago; halaber, arteka 

beretik eroale bat baino gehiago joan daiteke baldin eta zirkuitu berekoak badira eta artekaren 

neurriak egokiak badira. 

 Artekak gutxienez 6 mm zabal izan behar du arteka zeharkatzen duen kable zurrunaren 

sekzioa 6 mm2–koa edo txikiagoa bada.  

 

Moldura horiek instalatzeko, zehaztapen hauek izan behar dira kontuan: 

 

 Moldurek ez dute etendurarik izan behar, eroaleen babes mekanikoa bermatzeko. Norabide-

aldaketetan, arteken angeluek kamutsak izan behar dute. 

 

 Kanalizazioak sabaiaren mailan edo juxtu zokaloaren gainean koka daitezke. Sabairik eta 

zokalorik ez dagoenean, molduraren beheko parteak gutxienez lurretik 1,5 cm-ra egon behar 

du. 

 

 Zokalo artekatua erabiltzen bada, eroale isolatu baxuena gutxienez lurraren gainetik 1,5 cm-

ra izan beharko da.  

 

 Kanalizazio elektrikoen eta bestelako kanalizazioen (ura, gasa…) arteko gurutzamendua ezin 

denean eragotzi, kasu horietarako bereziki diseinaturiko moldura erabili beharko da; edo 

hobeto, gurutzamenduaren bi aldeetatik ateratzen den hodi zurrun landatua. Gurutzatzen diren 

kanalizazioen arteko distantzia ezberdina da, erabiltzen dugun metodoaren arabera. Lehenen-

goan, moldura berezien kasuan, gutxieneko distantzia 1 cm-koa da, eta bigarrenean, 3 cm-koa. 
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 Eroaleen konexioak eta deribazioak torlojuz loturiko konexio-gailuekin edo antzeko sistemaren 

batekin egin behar dira. 

 

 Moldurak ez dira horman guztiz sartu behar, eta ez dira estali behar paperez edo beste edo-

zein materialez; molduren estaldurek airean gelditu behar dute. 

 

 Egurrezko moldura erabili behar bada, hormak behar adina lehor izan behar duela hartu behar 

da kontuan. 

 

 Erretiluetan dauden eroale isolatuak 
 

UNE 20460-5-52 arauaren arabera, bakarrik eroale isolatu unipolarrak edo multipolarrak erabil dai-

tezke. Normalean, instalazio mota hori lokal handietan, industrialdeetan eta horrelakoetan erabiltzen da. 

 

 
42. irudia. 

 

4.3 Eraikinaren elementuak zeharkatzea 
 

Kanalizazioak ezin dira edozein modutan igaro elementu batetik bestera, badaude baldintza zehatz 

batzuk: 

 

 Kanalizazioen igarotzean zehar ez da loturak egin behar. 

 Kanalizazioak arazo mekanikoetatik, eragin kimikoetatik eta hezetasun-arazoetatik babestuta 

egon behar dute luzera guztian. 

 Hezetasun-maila ezberdina duten bi lekuren arteko elementuan zehar hodiak badaude, 

hezetasun gutxieneko lekuan urik ez sartzeko eta urik ez pilatzeko moduan egin behar da. 

Aldiz, hezetasun-maila berekoak badira, pasabidea zabaldu daiteke, bakoitzari dagokion 

banaketa errespetatzen bada. 

 Pasabidearen bi aldeetan ditugun kanalizazioak guztiz ezberdinak badira, instalazio-kondizio 

zorrotzenak dituen lokaletik egingo da igarotzea. 

 Hodia sabaiaren bitartez igarotzen bada, hodia itxiera estanko baten bidez buxatu beharko 

da, eta haren muturra lurretik 10 cm-ra edo zokaloaren altuerara aterako da. Beste edozein 

sistema erabiltzen bada, era berea itxi behar da material erregaitz batekin. 
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4.4 Babes hodiak 
 

Babes-hodiak izan daitezke: 

 

 Hodia eta osagarri metalikoak 

 Hodia eta osagarri ez-metalikoak 

 Hodiak eta eranskailu konposatuak (metalikoak + ez metalikoak) 

 

Hodi edo tutuen sailkapena arau hauei jarraituz ezartzen da: 

 

UNE-EN 50086-2-1 Hodi zurrunen sistema 

UNE-EN 50086-2-2 Hodi kurbagarrien sistema 

UNE-EN 50086-2-3 Hodi malguen sistema 

UNE-EN 50086-2-4 Hodi lurperatuen sistema 

 

Ondoren, hodi mota batzuk zehatzago aztertuko ditugu. 

 

 Hodi malguak 
 

 Hodi kurbatua edo zimurtua. PVCz egina. Geroago ikusiko dugunez, horman sartzeko era-

biltzen da; horregatik, dauzkan artekek finkapen handiagoa ahalbidetzen dute. Bere babes-

maila 5ekoa, IP54, da. 

 Hodi indartua edo gogortua. PVCz egina. Aurrekoaren moduan, artekak ditu, baina, horrez 

gain, geruza bikoitza du; horrek talkarekiko erresistentzia handiagoa eta 7ko babes-maila ema-

ten dio. Hodi horiek, bai kurbatua bai indartua, flexio-indarraren eraginak behin eta berriz jasa-

teko diseinaturik daude. Batzuetan atal mugikorrak dituzten elementuetan erabiltzen dira 

(makinak). 

 

 Hodi zurrunak 
 

 Plastikozko hodia. PVCz egina. Gainazaleko instalazioetarako erabiltzen da. Hodiak kurba-

tzeko teknika bereziak erabiltzen dira, eta haien norabide-aldaketak dagokien osagarri zeha-

tzekin (kurbak, T erako deribazioak…) egiten dira. Beste hodi batekiko lotura era kiribilduan 

egiten da. Haien babes maila 7, IP54, da. Haien bukaerak biribilduak dira, eroaleak errazago 

pasatzeko eta galerak saihesteko. 

 Metalezko hodia. Altzairuz edota aluminiozko eta magnesio edo zinkezko aleazioz egiten 

da, eta gainazalerako erabiltzen da. Aurrekoaren moduko ezaugarriak ditu. 
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Hona hemen horietako hodien irudi batzuk: 

 

 
43. irudia. 

 

 Babes-kanalak (kanaletak) 
 

PVCz edo aluminiozko aleazioz eginak. Gainazaleko instalazioetarako erabiltzen dira. Haien arteko 

konexioak angeluekin, ukondoekin …egiten dira, eta horrek aukera zabalak ematen dizkio edozein 

instalaziori. 

 

Babes-kanala da eroaleak edo kableak pasatzeko hormako profila, eta estalki edo tapa desmun-

tagarria du. Kanal batean dagoen dauden eroaleen kopurua zehazteko, bi gauza hartuko dugu aintzat: 

ibilbidea erraza izatea eta osagarriak gaineratzeko aukera. 

 

Eginkizun berezietarako erabiliko diren kanalek baldintza bereziak bete beharko dituzte, kasu bakoi-

tzerako zehaztutakoak. Gainera, sua ez hedatzeko modukoak izan behar dute kanal guztiek. 

 

Babes-kanalak instalatzeko eta kokatzeko, kontuan hartu behar dugu: 

 

 Kanalizazioaren ibilbidea egin behar da lerro bertikalak eta horizontalak edo lokala mugatzen 

duten hormen ertzarekiko paraleloak diren lerroak jarraitzen. 

 

 Eroankortasun elektrikoa duten kanalak (aluminiozkoak edo antzekoak) lur-hartunera konek-

tatu behar dira, eta haien eroankortasun elektrikoa mantentzea ziurtatu behar da. 

 

 Kanalen estalkiak eskuragarri gelditu behar du beti. 
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Bi motatakoak dira, estalkia zabaltzen dugun moduaren arabera: 

 

1. Estalkia erreminta gabe zabaltzen bada, babes-maila IP4X baino txikiagoa izan daiteke, 

eta estaldura estankoko eroaleak jar daitezke. Eroaleak unipolarrak edo mahukan batuak 

izan daitezke, eta tentsio izendatua 300/500 V-ekoa da. 

2. Estalkia erremintarekin zabaltzen bada, haien babes maila gutxienez IP4X da, eta 

ezaugarri hauek betetzen dituzte: 

 450/750 V-eko tentsio izendatua duten eroale isolatuak erabil daitezke. 

 Barnean etengailuak, korronte-hartuneak, aginte- eta babes-gailuak… jar ditzakegu, 

baldin eta fabrikatzailearen jarraibideekin bat badatoz. 

 

 

44. irudia . 45. irudia. 

 

4.5 Hodien ezaugarriak instalazioen arabera 
 

 Hodi finkoen gainazaleko instalazioa 
 

Hodiak zurrunak izatea komeni da, eta kurbagarriak kasu berezietan jartzen dira. 

 

ITC-BT-21 jarraibidean jasotzen dira hodiei dagozkien gutxieneko baldintzak. 

 

Taula honetan, hodi edo tutuen kanpo-diametroak agertzen dira: gainazaleko hodien instalazioa. 
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Hodien kanpo–diametroa (mm) 

Eroale kopurua Eroale unipolarren 
sekzio izendatua 

1 2 3 4 5 

1,5 

2,5 

4 

6 

10 

16 

25 

35 

50 

70 

95 

120 

150 

185 

240 

12 

12 

12 

12 

16 

16 

20 

25 

25 

32 

32 

40 

40 

50 

50 

12 

12 

16 

16 

20 

25 

32 

32 

40 

40 

50 

50 

63 

63 

75 

16 

16 

20 

20 

25 

32 

32 

40 

50 

50 

63 

63 

75 

75 

- 

16 

16 

20 

20 

32 

32 

40 

40 

50 

63 

63 

75 

75 

- 

- 

16 

20 

20 

25 

32 

32 

40 

50 

50 

63 

75 

75 

- 

- 

- 

13. taula. Hodien gutxieneko kanpo-diametroa, eroaleen  
sekzioaren eta kopuruaren arabera. 

 

Kontuan izan behar dugu hodien diametroak eroaleak edo kableak erraz sartu eta ateratzeko 

adinakoa izan behar duela. 

 

Adibidez, zirkuitu monofasiko bat badaukagu, fasearekin, neutroarekin eta horiez gain babes-eroale 

batekin; guztira 3 eroale ditugu, eta haien sekzioa 2,5 mm2 bada, hodiaren gutxieneko diametroa 16 mm da. 

 

Hodi berean 5 eroale baino gehiago edo sekzio ezberdineko eroaleak badaude, haren barne-sekzioak 

gutxienez eroaleek okupatzen duten sekzioaren 2,5 aldiz izan behar du. Gogoratu behar da eroale uni-

polar batek okupatzen duen sekzioa bere kanpo-diametroari dagokiona dela, isolamendua barne. 
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46. irudia. 

 
Adibide praktiko bat eginen dugu: 

 

Babes-hodi batean 2,5 mm2-ko 4 eroale eta 1,5 mm2-ko beste 3 eroale daude. Kalkula ezazu 

gainazaleko instalaziorako gutxieneko kanpo-diametro egokia, isolamenduaren lodiera 1,2 mm bada. 

 

 Lehenengo, eroale guztiak kontuan hartuta, kalkulatu irteten den sekzioa. 

 

 
 

1,5 mm2-koarena, 

 

mmSd 38,15,144
=

π
⋅

=
π

=  

 
beraz,  

 
D=d+2e=1,38+2*1,2= 3,78 mm 

 
Eta eroale guztiek behar duten sekzioa: 
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2
22

22,11
4
78,3

4
mmDSt =π=π=  

 

2,5 mm2-koarena, 

 

mmSd 78,15,244
=

π
⋅

=
π

=  

 

 

hala, 

 

D=d+2e=1,78+2*1,2= 4,18 mm 

 

Beraz, eroale guztien sekzioa: 

 

2
22

72,13
4
18,4

4
mmDSt =π=π=  

 

 Ondoren, lehen esan moduan, 2,5 zenbakiaz biderkatuko dugu. 

 

Orain, sekzio totala kalkulatu eta biderketa eginen dugu: 

 

St= 3*11,22+4*13,78= 88,78 mm2

S’= 2,5*88,78=221,95 mm2

 

 Kalkulatu dugun sekzioaren diametroa kalkulatu. 

 

mmSD 81,1695,2214'4
=

π
⋅

=
π

=  

 

 Eta azkenik, taulako diametro normalizatuen artetik, D diametroaren hurrengo handiena 

hartuko dugu. D barne-diametroa denez, lodiera ere orekatzen da. 

 

Beraz, gure adibideari egokitzen zaion diametroa  D=20 mm. 

 

Taulan begiratzen badugu, bi gauza ikus ditzakegu: batetik, lorturiko emaitza bat datorrela taulako 

gutxieneko diametroarekin, eta, bestetik, diametro horrekin bost arte gehi dezakegula sekzioa handienaren 

eroale kopurua. Instalazio-sistema guztientzat egiaztatzen da hori. Eroaleak mahuka batean badaude, 

babes-hodiaren sekzioak gutxienez mahukarenak baino 2,5 aldiz handiagoa izan behar du. 
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 Hodi landatuen instalazioa 
 

Instalazio hori eraikinen hutsuneetan, hormetan, lurrean, sabai aizunean edo obrako kanaletan 

sartutako hodiei dagokie. Instalazio mota honetan, hodiak zurrunak eta malguak dira, eta bete beharreko 

gutxieneko baldintzak ITC-BT-21 jarraibidean agertzen dira. 

 

 
47. irudia. 

 

 
48. irudia. 

 

 
49. irudia. 
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Aholkuak aurreko adibidekoak modukoak dira. Hauek dira hodien gutxieneko kanpo-diametroak: 

 

Hodien kanpo–diametroa (mm) 

Eroale kopurua Eroale unipolarren 
sekzio izendatua 

1 2 3 4 5 

1,5 

2,5 

4 

6 

10 

16 

25 

35 

50 

70 

95 

120 

150 

185 

240 

12 

12 

12 

12 

16 

20 

25 

25 

32 

32 

40 

40 

50 

50 

63 

12 

16 

16 

16 

25 

25 

32 

40 

40 

50 

50 

63 

63 

75 

75 

16 

20 

20 

25 

25 

32 

40 

40 

50 

63 

63 

75 

75 

- 

- 

16 

20 

20 

25 

32 

32 

40 

50 

50 

63 

75 

75 

- 

- 

- 

20 

20 

25 

25 

32 

40 

50 

50 

63 

63 

75 

- 

- 

- 

- 

14. taula. Hodien gutxieneko kanpo-diametroa eroaleen sekzioaren eta  
kopuruaren arabera, hodi landatuen kasuan. 

 

Hodi berean 5 eroale baino gehiago edo sekzio ezberdineko eroaleak badaude, hodiaren barne-

sekzioak gutxienez eroaleek okupatzen duten sekzioa 3 aldiz da. Gogora dezagun eroale unipolar batek 

okupatzen duen sekzioa bere kanpo-diametroari dagokiona dela, isolamendua barne. 

 

 Aireko hodien bidezko kanalizazioak 
 

Kanalizazio mota horiek makinen elikaduran edo mugikortasun murriztuko lekuetan erabiltzen dira. 

 

Hodi malguak erabiltzen dira kanalizazio hauetan, eta gutxieneko babes-maila IP42 da. 

 

Sistema hori gehienez 16 mm2-ko sekzio izendatua duten eroaleekin bakarrik erabiltzea gomendatzen 

da. Hodien diametroak, lehen esan moduan, eroaleen sarrera eta irteera erraz egiteko modukoa izan behar 

du. 
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Taula honetan, gutxieneko kanpo-diametroak agertzen dira: 

 

Hodien kanpo–diametroa (mm) 

Eroale kopurua Eroale unipolarren 
sekzio izendatua 

1 2 3 4 5 

1,5 

2,5 

4 

6 

10 

16 

12 

12 

12 

12 

16 

20 

12 

16 

16 

16 

25 

25 

16 

20 

20 

25 

25 

32 

16 

20 

20 

25 

32 

32 

20 

20 

25 

25 

32 

40 

15. taula. Hodien kanpo-diametroa, eroaleen sekzioaren  
eta kopuruaren arabera. Airetiko instalazioak. 

 

Hodi berean 5 eroale baino gehiago edo sekzio ezberdineko eroaleak badaude, hodiaren barne-

sekzioak gutxienez eroaleek okupatzen duten sekzioa 4 aldiz izan behar du. Gogora dezagun eroale 

unipolar batek okupatzen duen sekzioa bere kanpo diametroari dagokiona dela, isolamendua barne. 

 

4.6 Hodien edo tutuen instalazioa eta kokapena 
 

Babes-hodien kanalizazioetan kontuan hartu beharreko baldintza orokor nagusiak aipatuko ditugu 

ondoren: 

 

 Kanalizazioaren ibilbidea egin behar da lerro bertikalak eta horizontalak edo lokala mugatzen 

duten hormen ertzarekiko paraleloak diren lerroak jarraitzen. 

 

 Hodiari ongi datorkion osagarriak erabili behar dira hodiak lotzeko; hala, eroaleen babesak 

ez du etenik. 

 

 Estankotasun-lotura egiteko berotan kurbagarriak diren hodi zurrunak erabiltzen baditugu, 

berotan mihizta daitezke, eta gero kola berezi batekin estali behar da lotura. 

 

 Hodietan eginiko kurbek jarraituak izan behar dute, eta ez dute sortu behar sekzio-murrizketa 

onartezinik. Gutxieneko kurbadura-erradioa, kasuan kasuko eta dagokion araua betez, fabrika-

tzailearen araberakoa da. 
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 Eroaleak erraz sartu eta atera behar dira hodietatik, behin hodiak eta beren osagarriak kokatu 

ondoren. Horretarako, beharrezko erregistroak era egokian ezarri behar dira. Erregistro horien 

arteko distantziak, ibilbide zuzenetan, ez du izan behar 15 m baino gehiagokoa, eta jarraian 

dauden bi erregistroren artean gehienez 3 kurba egon daitezke. Hodiak eta osagarri guztiak 

ipini ondoren sar behar dira eroaleak. 

Erregistro horiek erabilera bat baino gehiago izan dezakete, hau da, eroaleak sartzea eta 

ateratzea eta, era berean, deribazio edo lotura kaxa moduan. 

Eroaleen arteko loturak kaxen barnean egiten dira, eta material isolatzailez eta sukoiez 

eginak izan behar dute; metalezkoak badira, aldiz, korrosioaren aurka babestuak izan behar 

dute. Kaxa horien neurriak beharrezko eroaleak aise sartzeko modukoa izan behar du. 

Kaxen sakonerak hodi handienaren diametroa baino % 50 gehiago izan behar du, gutxienez 

40 mm-koa. Diametroa edo alde txikiena gutxienez 60 mm-koa izan daiteke.  

Eroaleen arteko loturan eroaleak ez dira kiribildu edo bihurritu behar; aldiz, banaka edo 

blokean muntaturiko konexio-borneak erabili behar dira. Beraz, etxean erabiltzeko konexio-

borne horiek arauak ezarritakoarekin bat etorri behar dute. Konexio-bridak ere erabil 

daitezke.  

 

 Eroaleak instalatzeko orduan, hodi metalikoen ertzak era egokian babestuko dira. Izan ere, 

hodien ertzen marruskadura dela eta, haien muturretako isolamendua hondatu egin daiteke. 

Ertzak babesteko,, ertzak biribil daitezke, edota ertzak biribilduta dituen pita edo ahoko 

baten bidez sar daitezke deribazio-kaxan. 

Isolamendurik ez duten hodi metalikoetan, kontuan izan behar dugu kondentsazio-arazoak 

izan ditzakegula. Beraz, hodi horien ibilbidea zehazteko, bi xehetasun hartuko ditugu kontuan: 

ebakuazioa eta hodien barruko aireztatze egokia, kasuan kasuko sistema aproposarekin 

(adibidez, “T” batekin, besoetako bat erabili gabe). 

Irisgarri dauden hodi metalikoak lurrera konektatzen dira, eta horrez gain, beren eroankortasun 

elektrikoa mantendu behar da. Hodi metaliko malguei dagokienez, bata bestearen jarraian 

dauden lur-konexioen arteko distantzia gehienez 10 m-koa izatea komeni da. 

Hodi metalikoak inolaz ere ezin dira erabili babes edo eroale neutro moduan. 

Orain arte aipatu ditugun zehaztapenak orokorrak dira instalazio mota guztietarako, baina 

mota bakoitzak bere ezaugarri bereziak ere baditu, horiez guztiez gain. Beraz, lehen aipatu 

ditugun instalazio mota bakoitzari dagozkion zehaztapenak azalduko ditugu labur. 
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 Hodi finkoen gainazaleko muntaketa 
 

Ondoko zehaztapenak hartuko ditugu kontuan: 

 

 Hodiak gainazalera egokitu behar dute, beharrezko osagarriak erabiliz. 

 Hodiak hormara edo sabaira brida edo besarkadera bitartez finkatu behar dira, eta beren 

arteko distantzia gehienez 0,5 m-koa izan daiteke. Kaxen edo aparatuen sarreretan bi 

aldeak finkatu behar dira. 

 Hodiak zuzen lerrokatuta badaude, gehienez % 2 desbidera daitezke ardatzetik. 

 Ahal den kasuetan, artekak lurretik 2,5 m-ra kokatuko dira; horrela, ez da arazo mekanikorik 

izango. 

 

 Hodi landatuen muntaketa 
 

 Eraikinaren hutsuneetan erretenak egiteko orduan, ez ditugu sabaia eta hormak arriskuan 

jarriko. Erretenen neurriak gutxienez izan behar du hodiak 1 cm-ko geruza batez estalita gel-

ditzeko modukoak. Angeluetan, lodiera hori 0,5 cm arte txikiagotzen da. 

 Behe-solairuetako instalazio elektrikoak ez dira forjatuaren eta estalkiaren artean egin behar. 

Eta solairu bereean egiten bada instalazio hori, baldin eta hodiak gutxienez 1 cm-ko lodie-

rako hormigoizko geruza batez estaltzen badira, estalkiaz gain. 

 Norabide-aldaketak badaude, aukera hauek ditugu: hodiak era egokian kurbatzea, besoak 

ipintzea edo “T”ak (erregistro estalkidunak) erabiltzea. 

 Behin obra bukatu ondoren, erregistro- edo konexio-kaxen estalkiek eskura eta desmunta-

tzeko moduan gelditu behar dute. Kaxa horiek hormarekin edo sabaiarekin lautu behar dira 

ez badaude toki itxi batean. 

 Hormetan kokaturiko hodi horizontalak lurretik eta sabaitik gehienez 50 cm-ra egotea 

gomendatzen da, eta bertikalak, ertzetatik gehienez 20 cm-ra. 

 

 Aireko hodien bidezko muntaketa 
 

Makinak edo mugikortasun murritzeko elementuak elikatzeko bakarrik erabil daitezke, aurrefabrikaturiko 

kanalizazioetatik eta sabaira finkaturiko deribazio-kaxetatik. Hodiaren luzerak gehienez 4 m izan behar du, 

eta lurretik gutxienez 2 m-ra egon behar du. Arreta berezia izan behar dugu konexioak egiteko orduan. 
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55  EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  BBAARRNNEEKKOO  ZZIIRRKKUUIITTUU  EELLEEKKTTRRIIKKOOAAKK  
 

Etxebizitza bateko instalazio elektrikoa indar elektrikoaren banaketa eta erabilera ziurtatzen duten 

elementuek osatzen dute. 

 

Etxebizitzetan, indar elektrikoa erabiltzean segurtasun-neurriak bermatu behar dira bai erabiltzailea 

babesteko, bai sarea babesteko. Horretarako, kontuan izan behar ditugu erabiliko diren tresna eta 

aparatuen potentzia eta ezaugarriak. 

 

Barne-instalazioak Behe-tentsioko Erregelamendu Elektroteknikoak (BTEE) zehaztutakoaren 

arabera gauzatzen dira. Erregelamendu hori Industria Ministerioak onartzen eta berrikusten du. 

 

Oro har, etxebizitzetako elektrizitate-instalazioetan gehienez 250 V erabil ditzakegu, eta normalean 

230 V. Tentsio handiagoak onartzen dira hartzaile berezientzat, baldin eta haien ezaugarriek eskatzen 

badute. 

 

5.1 Elektrifikazio mailak 
 

Etxebizitza berrietan, bi elektrifikazio-maila bereizten dira: 

 

 Oinarrizkoa 

 Goi-mailakoa 

 

Lehen esan dugunez, egon badago hori arautzen duen legedia, baina legedi hori oso zabala denez, 

esango dugu elektrifikazio-mailei dagokiena ITC-BT-25, 26 eta 27 jarraibideetan agertzen dela. 

 

Ondorengo orrian, elektrifikazio-maila bakoitzari dagozkion ezaugarri batzuk agertzen dira, errazago 

uler daitezen. 
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ZIRKUITUAREN 
ERABILERA SEKZIOA 

 

5.2 Oinarrizko elektrifikazioa 
 

Elektrifikazio-maila honetan aurreikusitako gutxieneko potentzia 5750 W-ekoa da. Argindarraren 

hornidura 230 V-etan izanik, bi aurreikusitako potentzia ditugu etengailu automatiko nagusiaren arabera: 

 

25 A-ko EAN 5750 W 

32 A-ko EAN 7360 W 
 

Aipaturiko legedia aintzat harturik, elektrifikazio-maila honetan honako zirkuitu hauek ditugu: 

 

1.Z Argiztapen-puntuen elikadura 

2.Z Erabilera anitzeko entxufeak edo korronte-hartuneak, baita hozkailua ere 

3.Z Sukalde elektrikoaren eta labearen elikadura 

4.Z Garbigailua, ontzi-garbigailua eta ura berotzeko termo elektrikoa 

5.Z Komuneko entxufeak eta sukaldeko entxufe osagarriak 

 

Beraz, oinarrizko elektrifikazioa duen etxebizitza batek bost zirkuitu bereizi ditu. 
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Taula hauetan agertzen diren datuak BTEEtik ateratakoak dira, bereziki ITC-BT-25etik, eta elektrifikazio-

maila honen ezaugarri batzuk adierazten dira: 

 

Zirkuitu-
zk. 

Zirkuituaren 
erabilera 

Gehieneko 
potentzia 
onargarria 

(W) 

EAT 
(A) 

Eroaleen 
gutxieneko 

sekzio 
(mm2) 

Hodiaren Ø 
(mm) 

1. Z Argiztapena 2300 10 1,5 16 

2. Z Erabilera anitzeko 
entxufeak 3680 16 2,5 20 

3. Z Sukaldea + labea 5750 25 6 25 

4. Z Garbigailua+ontzi-
garbigailua+termoa 4600 20 4 20 

5. Z 
Komuneko entxufeak 

eta sukaldeko 
entxufe osagarriak 

4600 16 2,5 20 

16. taula. 

 

Oso garrantzitsua da bi potentzia mota hauek bereiztea: aurreikusitako potentzia eta potentzia 
onargarria. Aurreikusitako potentzia inoiz ez da onargarria baino handiagoa. 

 

Potentzia onargarri horiek zirkuitu bakoitzari dagozkionak dira, eta erraza da nondik ateratzen diren 

argitzea: 

 

ϕ⋅⋅= cosIVP  

 

non,  

 V=230 V, sareko tentsioa den 

 I= EATari ezarritako intentsitatea den 

eta cosφ= 1 dela suposatzen den 

 

LANBIDE EKIMENA   
 

74 



Barneko Instalazio Elektrikoak 
 

 

Ondorengo taulan (17. taula), beste ezaugarri batzuk azaltzen dira: 

 

Zirkuitu-
zk. 

Aurreikusitako 
potentzia 

hartuneko (Pu) 
(W) 

Aldiberekotasun-
faktorea  

(Fs) 

Erabilera-
faktorea 

(Fu) 

Zirkuitu 
bakoitzean 

gehienez egon 
daitezkeen 
hartuneen 
kopurua 

Hartune 
motak 

1. Z 200 0,75 0,5 30 Argi-puntua 

2. Z 3450 0,2 0,25 20 
16 A-ko 
oinarria 
2P+LH 

3. Z 5400 0,5 0,75 2 
25 A-ko 
oinarria 
2P+LH 

4. Z 3450 0,66 0,75 3 
16 A-ko 
oinarria 
2P+LH 

5. Z 3450 0,4 0,5 6 
16 A-ko 
oinarria 
2P+LH 

17. taula. 

 
Argi eta garbi ikus daiteke aurreikusitako potentzia eta potentzia onargarria ez direla formula edo 

adierazpen berdinarekin kalkulatzen. Aurreikusitako potentzia espresio honen bidez kalkulatuko dugu: 

 
suup FFPnP ⋅⋅⋅=  

 
non, 

Fu eta Fs erabilera-faktorea eta aldiberekotasun-faktoreak diren. 

 
 Erabilera-faktoreak adierazten digu, aurreikusitako potentzia totala kalkulatzeko orduan, 

hartune edo argi-puntu batetik zein ehuneko hartu behar dugun kontuan; zirkuitu bakoitzak 

bere ehunekoa du. 

Adibidez, taulan begiratuz gero, sukalde elektriko bati dagokion potentzia aurreikusia 

5400 W-ekoa da, baina potentzia horretatik kantitate hau bakarrik hartuko dugu kontuan: 

5400*0,75=4050 W. Eta horrela egingo litzateke zirkuitu guztiekin. 

 Aldiberekotasun-faktoreak, aldiz, honako hau adierazten digu: zirkuitu bakoitzetik, instalatu 

diren argi-puntu edo hartune guztietatik, zein ehuneko izan behar dugun kontuan. 0,5eko 

faktorea bada, % 50eko ehunekoa esan nahi du. 

Hemen ez dugu aipatu, baina zirkuitu batek hartune bakarra elikatzen badu faktorea, bat da 

(Fs=1). 

Adibidez, 1. zirkuituan 20 argi-puntu baditugu, 15 bakarrik izango ditugu kontuan, 20*0,75=15 

baita. 
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Kalkuluak horrela egiteko arrazoia da era horretan kalkulatzen diren potentziak antzekotasun handia 

dutela errealekin. 

 

Aipamen horietaz gain, garrantzitsuak dira ohar hauek: 

 

 Eroaleak kobrezkoak dira, eta gutxieneko sekzioa 16. taulan agertzen dena da. 

 Zirkuitu bakoitzeko tentsio-jauskera gehienez % 3 da, eta beraz, horrek, eroalearen sekzioa 

ere baldintzatzen du. 

 Tentsio-jauskera kalkulatzeko orduan, formulan EATaren intentsitatea ipiniko dugu; distan-

tziarako, berriz, EATtik urrutien dagoen puntua hartuko dugu. Adierazpena honela geratzen 

da: 

 

S
ILC a

t ⋅γ
⋅⋅

=
2

 

 

L eta Ia lehen adierazitakoak dira, eta γ eroalearen materialaren eroankortasuna da (kobrearentzat 44). 

 

 Aginte- eta babes-kaxa nagusia 
 

Hasieran adierazi dugun moduan, oinarrizko elektrifikazioan 5 zirkuitu nagusi ditugu, irudian ikus 

daitekeen moduan. 

 

 
50. irudia. 

 

Kaxako elementuei buruzko argibide batzuk emango ditugu: 

 

 EAN eta ED independenteak dira eta PKEk ez du behin ere EANa ordezkatuko. 

 EDaren intentsitatea gutxienez EANarenaren modukoa da, eta bere sentikortasuna gehienez 

30 mA. 
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BTEEn xehetasun eta aholku batzuk ditugu, eta jarraian azalduko ditugu. 

 

1. Arauak aholkatzen du 4. zirkuitua bi edo hiru (hobe) zirkuitu independentetan banatzea, 

hau da, hiru azpizirkuitu hauek izango genituzke: 

4. Z.1-Garbigailua 

4. Z.2-Ontzi-garbigailua 

4. Z.3-Termo elektrikoa 

Beraz, banaketa hori egingo balitz, aginte- eta babes-kaxa nagusian 7 EAT ipiniko genituzke. 

Kasu horretan, 4. Z hedatzen badugu, eroaleen sekzioa ere txikitzen da, eta, 4 mm2 izan 

beharrean 2,5 mm2 izan daiteke. Hedapen hori egiteak ez du eragiten goi-mailako 

elektrifikaziora pasatzea, ezta etengailu-diferentzial osagarria ipini behar izatea ere. 

Nahiz eta hasiera batean termo elektrikoa ez instalatu, haren hartunea ipiniko dugu, 

beste edozein erabileratarako (gas-galdara...). 

Ondoren, elektrifikazio-maila horri dagokion eskema dago ikusgai: 

 

 
51. irudia. 

 

 

2. Etengailu baten bidez piztu eta itzaltzen diren argi-aparatuen hartuneak (gau-

mahaietako lanparak edo zutikako lanparak…) 1. zirkuitukoak dira.  
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3. Argi-puntua da etengailu edo kommutadoreen bidez eragiten zaien luminaria bat edo 

gehiago (paraleloan jarrita). Luminaria horiek guztiak batera piztu eta itzaltzen dira. Argi-

puntuak babes-eroalea du. 

4. Mikrouhin-labearen hartunea 5. zirkuituaren barne egongo da. 

5. Hidromasaje-bainuontzia izatekotan, 5. zirkuituan sartu beharko litzateke, eta baldintza 

berezietan instalatu beharko litzateke. 

6. Etxebizitza-sarrerako txirrina 1. zirkuitukoa dela jotzen da. 

7. 1. zirkuitua, 2. zirkuitua eta 5. zirkuitua zirkuitu bat baino gehiagotan banatu nahi badira, 

nahiz eta erabilera-puntuen kopuruak gehienekoa ez gainditu, zehaztasun hauek aintzat 

hartu beharko ditugu: 

 Eroaleen gutxieneko sekzioa eta 16. taulan agertzen den EATaren intentsitatea 

mantentzen dira.  

 Etengailu diferentzial (ED) osagarri bat ipiniko da. 

Baldintza horietaz gain, gogoan izan behar dugu ez dela gainditu behar 17. taulan 

agertzen den hartune kopurua. 

 
Eskema honetan, 1. eta 2. zirkuitua bitan banatuta daude; beraz, ED osagarri bat dugu. 

 

 
52. irudia. 
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 Erabilera-puntuak 
 

BTEE araudian zehazten denez, oinarrizko elektrifikazioan, gela bakoitzean gutxienez erabilera-puntu 

hauek izan beharko dira. 
 

GELA ZIRKUITUA MEKANISMOA GUTXIENEKO KOP. AZALERA/LUZERA 

SARRERA 1. Z Txirrinaren sakagailua 1 - 

1. Z 
Argi-puntua 

10 A-ko etengailua 
1 
1 

- 

ATONDOA 

2. Z 
16 A-ko oinarria 

2P+LH 
1 - 

1. Z 
Argi-puntua 

10 A-ko etengailua 
1 
1 

10 m2arte, bi S>10 m2 bada 
Argi-puntu bakoitzeko bat 

EGONGELA 

2. Z 
16 A-ko oinarria 

2P+LH 
3(1)

6 m2-ko bat, eta 
biribiltzekotan, hurrengo 

zenbaki osora arte 

1. Z 
Argi-puntua 

10 A-ko etengailua 
1 
1 

10 m2 arte, bi S>10 m2 bada 
Argi-puntu bakoitzeko bat 

LOGELAK 

2. Z 
16 A-ko oinarria 

2P+LH 
3(1)

6 m2-ko bat, eta 
biribiltzekotan, hurrengo 

zenbaki osora arte 

1. Z 
Argi-puntua 

10 A-ko etengailua 
1 
1 

- 

BAINUGELAK 

5. Z 
16 A-ko oinarria 

2P+LH 
1 - 

1. Z 
Argi-puntua 

10 A-ko 
etengailua/kommutadorea 

1 
1 

5 m-tik 5 m-ra bat 
Sarbide bakoitzean bat 

KORRIDOREAK 

2. Z 
16 A-ko oinarria 

2P+LH 
1 5 m arte, bestela (L>5m) bi 

1. Z 
Argi-puntua 

10 A-ko etengailua 
1 
1 

10 m2 arte, bi S>10 m2 bada 
Argi-puntu bakoitzeko bat 

2. Z 
16 A-ko oinarria 

2P+LH 
2 Ke-erauzgailua eta hozkailua 

3. Z 
25 A-ko oinarria 

2P+LH 
1 Sukaldea/l abea 

4. Z 
16 A-ko oinarria 

2P+LH 
3 Garbigailua,ontzi-garbigailua 

eta termoa 

SUKALDEA 

5. Z 
16 A-ko oinarria 

2P+LH 
3(2) Sukalde-gainekoaren gainean 

TERRAZA/JANTZIGELA 1. Z 
Argi-puntua 

10 A-ko etengailua 
1 
1 

10 m2 arte, bi S>10 m2 bada 
Argi-puntu bakoitzeko bat 

1. Z 
Argi-puntua 

10 A-ko etengailua 
1 
1 

10 m2 arte, bi S>10 m2 bada 
Argi-puntu bakoitzeko bat FAMILIABAKARREKOEN 

GARAJEA ETA BESTE 
ERABILERA BATZUK 2. Z 

16 A-ko oinarria 
2P+LH 

1 10 m2 arte, bi S>10 m2 bada 

(1) Telebistaren instalazioa aurreikusten den lekuan, oinarri bat baino gehiago daude, baina zenbatzeko orduan, 17. taulan, 
   bat dela joko da. 
(2) Hartuneak edo entxufeak harraskaren eta gaineko sukaldearen gainetik 0,5 m-ko plano bertikalek mugatzen duten bolumenetik 
   kanpo ezarri behar dira. 

18. taula. 
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18. taulan “etengailua” azaltzen da, baina argi-puntuari eragiteko “gailua” edo “gailu multzoa” (kommu-

tadoreak) adierazten du. 

 

Taula honetan agertzen diren erabilera-puntuak kontuan harturik, zirkuitu bakoitzerako aurreikusitako 

gutxieneko potentziak kalkula ditzakegu; horretarako, aurretik (17. taulan) azaldutako faktoreak eta aurrei-

kusitako potentziak erabiliko ditugu. 

 

5.3 Goi-mailako elektrifikazioa 
 

Etxebizitza batek goi-mailako elektrifikazioa du baldin eta ondoren aipatuko diren baldintzetatik bat 

betetzen badu: 

 

 Azalera erabilgarria 160 m2 baino handiagoa bada. 

 

 Aire girotua instalatzea aurreikusita badago. 

 

 Berogailu elektrikoa instalatzea aurreikusita badago. 

 

 Lehorgailua instalatzea aurreikusita badago. 

 

 Automatizazio-sistemak instalatzea aurreikusita badago. 

 

 Argiztapen-zirkuituko (1. zirkuitua) erabilera-puntuak 30 baino gehiago badira. 

 

 Erabilera anitzeko korronte-hartuneak (2. zirkuitua) 20 baino gehiago badira. 

 

 Komuneko korronte-hartuneak eta sukaldeko hartune osagarriak (5. zirkuitua) 6 baino 

gehiago badira. 

 

Elektrifikazio-maila honetan aurreikusitako gutxieneko potentzia 9500 W-ekoa da. 

 

Beraz, goi-mailako elektrifikazioan aurreikusten diren potentziak hauek dira: 

 

40 A-ko EAN 9500 W 

50 A-ko EAN 11500 W 

63 A-ko EAN 14490 W 
 

Elektrifikazio-maila honetan, oinarrizko elektrifikazioan aipatutako bost zirkuituez gain, hauek ere 

baditugu: 
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6.Z 1. zirkuituaren osagarria (30 erabilera-puntutik gora) 

7.Z 2. zirkuituaren osagarria (20 korronte-hartunetik gora) edo etxebizitzaren azalera 160 m2 

baino handiagoa bada. 

8.Z Berogailu elektrikoarentzat aurreikusita badago. 

9.Z Aire girotuarentzat aurreikusita badago. 

10.Z Lehorgailu independentearentzako korronte-hartunea. 

11.Z Automatizazio-sistema, segurtasunaren eta energiaren kudeaketa teknikoa aurreikusita 

badago. 

12.Z 3. eta 4. zirkuituen osagarria aurreikusita dagoenean edo 5. zirkuituaren osagarria aurrei-

kusita dagoenean, baldin eta 6 hargune baino gehiago badaude. 

 

Ondorengo taulan, azaldutako zirkuitu berrien baldintzak eta zehaztasunak ikus ditzakegu. 

 

Zirkuitu-
zk. 

Zirkuituaren 
erabilera 

Gehieneko 
potentzia 
onargarria 

(W) 

EAT 
(A) 

Eroaleen 
gutxieneko 

sekzioa 
(mm2) 

Hodiaren 
Ø (mm) 

8. Z Berogailua 5750 25 6 25 

9. Z Aire girotua 5750 25 6 25 

10. Z Lehorgailua 3680 16 2,5 20 

11. Z Automatizazio-
sistemak 2300 10 1,5 16 

19. taula. 

 

Zirkuitu-
zk. 

Aurreikusitako 
potentzia 

hartuneko (Pu) 
(W) 

Aldiberekotasun-
faktorea  

(Fs) 

Erabilera-
faktorea 

(Fu) 

Zirkuitu 
bakoitzean 

gehienez egon 
daitezken 
hartuneen 
kopurua 

Hartune 
motak 

8. Z - - - - - 

9. Z - - - - - 

10. Z 3450 1 0,75 1 
16 A-ko 
oinarria 
2P+LH 

11. Z - - - - - 

20. taula. 
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20. taula aztertuz gero, ohartuko gara 8, 9 eta 11. zirkuituetan ez dela zehazten gehieneko hartune ko-

purua. Horren arrazoia zera da: ekipo horiek aparteko instalazio finko baten bidez elikatzea aurreikusten 

da, instalazio horren bidez elikatu beharrean. 

 

 Aginte- eta babes-kaxa nagusia 
 

19. taulan eta 20. taulan adierazitakoa aintzat hartuta eta aurreko atalean oinarrizko elektrifikazioa-

rentzat egindako proposamena ere kontuan hartuta, elektrifikazio-maila honetan 12 zirkuitu ditugula esan 

dezakegu. Batzuetan, domotikako zirkuitua (11. zirkuitua) gaineratu daiteke. 

 

Gogorarazi beharrekoa da 5 zirkuituka etengailu diferentzial bat ipiniko dugula aginte- eta 

babes-kaxa nagusia zehazteko orduan. 

 

Etengailu diferentzial orokorra ipin dezakegu, 30 mA baino sentikortasun handiagokoa ( adibidez 300 

mA), baina horrek desabantailak ditu: besteekiko deskonexio-atzerapena eragiten du zirkuituren batean 

jario handia dagoenean. 

 

Normalean, domotikako zirkuitua (11. zirkuitua) TOBSan jartzen da transformadorearen bidez, eta ez 

du diferentzialik behar.  

 

 Erabilera-puntuak 
 

Oinarrizko elektrifikaziokoei lehen aipaturikoak (berogailua, aire girotua eta lehorgailua) gehitzen 

zaizkie. Ez ditugu ezberdinduko 1. eta 6. zirkuituak eta 2. eta 7. zirkuituak; 1. eta 2. zirkuitu moduan ager-

tuko dira denak. 

 

GELA ZIRKUITUA MEKANISMOA GUTXIENEKO 
KOP. AZALERA/LUZERA 

SARRERA 1. Z Txirrin sakagailua 1 - 

1. Z 
Argi-puntua 

10 A-ko etengailua 
1 
1 

- 

ATONDOA 

2. Z 
16 A-ko oinarria 

2P+LH 
1 - 

21.taula. 
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GELA ZIRKUITUA MEKANISMOA GUTXIENEKO 
KOP. AZALERA/LUZERA 

1. Z 
Argi-puntua 

10 A-ko etengailua 
1 
1 

10 m2 arte, bi S>10 m2 bada 
Argi-puntu bakoitzeko bat 

2. Z 
16 A-ko oinarria 

2P+LH 
3(1) 6 m2-ko bat, eta biribiltzekotan, 

hurrengo zenbaki osora arte 

8. Z Berogailu-hartunea 1 10 m2 arte, bi S>10 m2 bada 

EGONGELA 

9. Z Aire girotuaren hartunea 1 10 m2 arte, bi S>10 m2 bada 

1. Z 
Argi-puntua 

10 A-ko etengailua 
1 
1 

10 m2 arte, bi S>10 m2 bada 
Argi-puntu bakoitzeko bat 

2. Z 
16 A-ko oinarria 

2P+LH 
3(1) 6 m2-ko bat, eta biribiltzekotan, 

hurrengo zenbaki osora arte 

8. Z Berogailu-hartunea 1 - 

LOGELAK 

9. Z Aire girotuaren hartunea 1 - 

1. Z 
Argi-puntua 

10 A-ko etengailua 
1 
1 

- 

5. Z 
16 A-ko oinarria 

2P+LH 
1 - 

BAINUGELAK 

8. Z Berogailu-hartunea 1 - 

1. Z 
Argi-puntua 

10 A-ko 
etengailua/kommutadorea 

1 
1 

5 m-tik 5 m-ra bat 
Sarbide bakoitzean bat 

2. Z 
16 A-ko oinarria 

2P+LH 
1 5 m arte, bestela(L>5m) bi 

KORRIDOREAK 

8. Z Berogailu-hartunea 1 - 

1. Z 
Argi-puntua 

10 A-ko etengailua 
1 
1 

10 m2arte, bi S>10 m2 bada 
Argi-puntu bakoitzeko bat 

2. Z 
16 A-ko oinarria 

2P+LH 
2 Estraktorea eta hozkailua 

3. Z 
25 A-ko oinarria 

2P+LH 
1 Sukaldea/labea 

4. Z 
16 A-ko oinarria 

2P+LH 
3 Garbigailua,ontzi-garbigailua 

eta termoa 

5. Z 
16 A-ko oinarria 

2P+LH 
3(2) Sukalde-gainekoaren gainean 

8. Z Berogailu-hartunea 1 - 

SUKALDEA 

10. Z 
16 A-ko oinarria 

2P+LH 
1 Lehorgailua 

TERRAZA/JANTZIGELA 1. Z 
Argi-puntua 

10 A-ko etengailua 
1 
1 

10 m2 arte, bi S>10 m2 bada 
Argi-puntu bakoitzeko bat 

1. Z 
Argi-puntua 

10 A-ko etengailua 
1 
1 

10 m2arte, bi S>10 m2 bada 
Argi-puntu bakoitzeko bat FAMILIABAKARREKOEN 

GARAJEA ETA BESTE 
ERABILERA BATZUK 2. Z 

16 A-ko oinarria 
2P+LH 

1 10 m2 arte, bi S>10 m2 bada 

(1) Telebistaren instalazioa aurreikusten den lekuan, oinarri bat baino gehiago daude, baina zenbatzeko orduan, 17. taulan, 
bat dela joko da. 
(2) Hartuneak edo entxufeak harraskaren eta gaineko sukaldearen gainetik 0,5 m-ko plano bertikalek mugatzen duten 
bolumenetik kanpo ezarri behar dira. 

21.taula. (Jarraipena) 
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5.4 Gutxieneko baldintzak eta erosotasuna 
 

Orain arte aztertutako arauetan, segurtasun elektrikoa bermatzeko gutxieneko erabilera-puntuei 

buruzko eskakizunak ikusi ditugu. Etxebizitzetan energia elektriko gehiago erabiltzeak eta pertsona guztien 

egoerak aintzat hartzeak aldaketak eragiten dituzte. Beraz, diseinatzeko orduan kontuan hartu behar dira 

erabiltzaileen banakako beharrak eta mugak (zaharrak, elbarriak…) eta etorkizuneko eskaerak. 

 

Guzti hori kontuan hartuta, aholku hauek emango ditugu: 

 

 Instalazioa diseinatzeko unean, garrantzitsua da behar adina aurreikuspen (eroale hutsak ins-

talatu, kaxa nagusian hutsuneak utzi aurrerago gailuren bat ipini nahi bada…) egitea; hartara, 

konponketarik egin gabe egin daiteke zabalkuntza. 

 

 Gutxienekoa baino hartune (argi-puntuak, erabilera anitzekoak, komunean eta sukalderako 

osagarriak) gehiago aurreikustea. Horrela, erabiltzailearen beharrei erantzuteaz gain, instala-

zioaren segurtasuna hobetzen da luzapenak ez direlako erabiltzen eta aurrerago egin beha-

rreko birmoldaketak saihesten direlako. 

 

 Zirkuitu kopurua murriztea zirkuitu bakoitzeko hartune kopuru handiena ipiniz; horrek ez du 

esan nahi aurrezten gaudenik, segurtasuna kolokan jartzen baizik. Beraz, kasu honetan, 

egokiena da zirkuitu kopurua handitzea eta oinarrizko elektrifikaziotik goi-mailakora pasa-

tzea; hartara, konfort handiagoa lortzeaz gain ez dugu kontsumoa handitzen. 

 

 Solairu bat baino gehiago daukan etxebizitza batek (familiabakarrekoak) aginte- eta babes-

kaxa bat du solairu bakoitzeko. Horrela, solairu bakoitzeko zirkuituak babestuta ditugu, eta 

nagusia beheko solairuan egongo da. 

 

 Ez dugu ezer aipatu lorategia duen etxebizitza batek bete behar dituen eskakizunei buruz. 

Lorategiak, etxebizitzak duen instalazioaz gain, bere zirkuitua du. Kanpoan egongo diren har-

tuneentzako oinarriak 30 mA-ko diferentzial batekin babestu behar dira; diferentzial horiek ez 

dira barrukoak. Lorategiko elementu elektrikoek (oinarriak, etengailuak eta luminariak) IP44 

babes-maila dute. 
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5.5 Etxebizitza barneko instalazioa egiteko zehaztapen orokorrak 
 

ITC-BT-26 jarraibidea baldintza orokorrei buruzkoa da; baldintza horiek etxebizitzetarako, bulegoe-

tarako edo beste edozein lokaletarako izan daitezke, eta aipamen hauek egiten dira: 

 

1. Erabilera-tentsioa: badakigu elikadura monofasikoan 230 V dela eta trifasikoan 230/400 V dela. 

Banaketa-eskema TT motakoa da (ITC-BT-08). 

 

2. Lur-hartunea: eraikin berri guztietan babesteko lur-hartunea izan behar da. Lur-hartunea ezin da 

edozein lekutan jarri, toki jakin batzuetan jarri behar da: babes-kaxa nagusiaren lekuan, konta-

gailuak zentralizatuta dauden lekuan, igogailuaren egituraren oinarrian…. Lurreko linea nagusiak 

eta bere deribazioek elikadura-linea nagusiak eta banakako deribazioko lineak dauden kanalizazio 

berberean izan behar dute. Lurreko linea nagusia kobrezko eroalez osatua da, haren sekzioa eta 

babes-eroaleen sekzioa berdinak dira ITC-BT-19 jarraibidean ezartzen denaren arabera; 

gutxieneko sekzioa 16 mm2 da. Aldiz, lurreko linea nagusiaren deribazioa osatzen duten eroaleen 

sekzioa babes-eroaleenaren berbera da, betiere ITC-BT-19 jarraibideak adierazten duenarekin bat. 

 

3. Zeharkako kontaktuak saihesteko babesa: masa guztiak lurrera konektatuz egiten da, eta 

lehen azaldutako gailuak erabiltzen dira. 

 

4. Aginte- eta babes-kaxa nagusia: aurretik esan dugunaz gain, kontuan izan behar dugu hemen 

dugula pletina edo bornea lurreko linea nagusiaren deribazioaren eta instalazioko babes-eroaleen 

arteko konexioa egiteko. 

Gainera instalatzaileak letra ezabaezinekin egindako plaka bat izan behar du kaxak, eta datu 

hauek adierazi behar ditu: bere izena edo izen komertziala, instalazio-data eta etxebizitzaren 

EANari dagokion intentsitatea. 

 

 
53. irudia. 
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5. Eroaleak: eroale aktiboak kobrezkoak eta isolatuak dira, eta 450/750 V-eko gutxieneko tentsioa 

ezartzen zaie. 

Babes-eroaleak ere kobrezkoak izan behar dira, besteen isolamendu berdinekoak dute. Haien 

sekzioa aktiboenaren modukoa denez (16 mm2 arte), kanalizazio berdina (tutuak, mahuka…) 

erabiliko dute. 

Eroaleak erraz identifikatu behar dira. Ezin dira izan edozein koloretakoak: babes-eroaleak berde-

horiak dira, neutroa, urdin argia, eta faseko eroalea, beltza edo marroia. Beste faseren bat behar 

bada, grisa erabiltzen da. Ezin dugu eroale neutro bera erabili zirkuitu ezberdinetarako. 

Hauek erabiltzen dira gehien: 

 H07V-U 

 H07V-R 

 H07V-K 

 

6. Instalazio-sistemak: eroaleak honela koka daitezke: 

a) Paretan sarturiko instalazioak: 

 Tutu malguan doazen eroale isolatuak. 

 Tutu kurbagarrian doazen eroale isolatuak. 

b) Gainazaleko instalazioak: 

 Tutu kurbagarrian doazen eroale isolatuak. 

 Tutu zurrunean doazen eroale isolatuak. 

 Itxitako babes-kanaletan doazen eroale isolatuak. 

 Aurrefabrikatuta kanalizazioak. 

 

7. Konexioak: oro har esan dezakegu korronte-oinarriak ezin direla paraleloan ipini. Deribazio-

kaxak gertu ipinita, oinarri bakoitzera helduko dira kanalizazioak, baina badago salbuespen bat: 

elkarren ondoan egonik eroale bakoitzarentzat borne bikoitzak izatea. Oinarri arautuak erabiliko 

ditugu, hots, C2a, C3a edo ESB-25-5a.  

 

5.6 Komuneko instalazioa 
 

ITC-BT-27 jarraibideak dutxak (normalak edo aurrefabrikatuak), bainuontziak (normala edo 

hidromasajekoa) eta antzeko aparatuak dituzten lekuak arautzen ditu. 

 

Jarraibide hori bai etxebizitzetan bai bainuak, dutxak… dituzten leku edo lokaletan aplikatu behar da. 

Lokal horien instalazio elektrikoa garatu baino lehen, 0, 1, 2 eta 3 bolumenak hartu behar dira kontuan; 

jarraian, bolumen horiek azalduko ditugu. 
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Tratamendu medikoetarako edo elbarrientzako dutxa edo bainuontzia duten lekuek baldintza bere-

ziak bete behar dituzte. 

 

Industrialdeetako larrialdietarako dutxek besteen moduko arauak bete behar dituzte. 

 

Gogora dezagun bolumenak banatzean sabai aizunak eta trenkadak ez direla trabatzat hartzen. 

 

 Bolumenen sailkapena 
 

 0 bolumena 
 

Edozein bainuontziren edo dutxaren barneko guneari dagokiona. 

 

Baina dutxa plater gabea bada, 0 bolumena lurrak eta lurretik 0,05 m-ra dagoen plano horizontalak 

mugatzen duten espazioa da. Horrelakoetan, bi aukera izan ditzakegu: 

 

a) Dutxaren difusorea erabiltzean mugitzen bada, 0 bolumena bi modu hauetara mugatu 

daiteke: lehenengoa, horman dagoen ur-hartunetik 1,2 m-ko erradioaren inguruan 

osatzen duen plano bertikalarekin edo pertsona batek dutxatzeko beharko lukeen 

lekuak ixten duen plano bertikalarekin. 

b) Dutxaren difusorea finkoa bada, 0 bolumena difusoretik 0,6 m-ko erradioaren 

inguruan osatzen den planoak mugatzen duena. 

 

 1 bolumena 
 

Kasu hauetan erabiltzen da: 

 

a) 0 bolumenaren gainetik eta 2,25 m-ra dagoen plano horizontalaren artean gelditzen 

den gunea; eta 

b) Bainuontziaren edo dutxaren inguruko plano bertikala eta horien azpian dagoen espa-

zioa, baldin eta sarbidea erremintak erabili gabe egin badaiteke. Edo dutxa plater 

gabekoa bada, beste bi kasu hauetan: 

 Difusorea mugitzen bada, 1 bolumena bi modu hauetara mugatu daiteke: 

lehenengoa, hormako ur-hartunetik 1,2 m-ko erradioaren inguruan osatzen duen 

plano bertikalarekin edo pertsona batek dutxatzeko beharko lukeen lekuak ixten 

duen plano bertikalaz. 

 Difusorea ez bada mugitzen, difusorearen inguruan 0,6 m-ko erradioa eginez 

sortzen den planoak mugatzen duena. 
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 2 bolumena 
 

Ondoren azaltzen diren bi guneek mugatzen dute: 

 

a) 1 bolumenetik kanpoko planoaren eta 0,6 m-ra dagoen planoaren artean dagoen 

espazioa. 

b) Lurrak eta lurraren gainetik 2,25 m-ra dagoen plano horizontalaren artean dagoen 

espazioa. 

 

Kontuan izan behar dugu sabaiaren altuera 2,25 m baino gehiago denean, muga lurretik 3 m-ra 

dagoela, eremu hori 2 bolumen gisa hartzen dela, 1 bolumenaren gainean baitago. 

 

 3 bolumena 
 

Bi gune hauek mugatzen dute: 

 

a) 2 bolumenetik kanpo eta 2,4 m-ra dagoen plano bertikalaren artean dagoen 

espazioa. 

b) Lurrak eta lurraren gainetik 2,25 m-ra dagoen plano horizontalaren artean dagoen 

espazioak. 

 

Kontuan izan behar dugu sabaiaren altuera 2,25 m baino gehiago denean, muga lurretik 3 m-ra 

izanik, eremu hori 3 bolumen gisa hartzen dela, 2 bolumenaren gainean baitago. 

 

Erreminta bidez sar daitekeen bainuontzi edo dutxa azpiko gunea 3 bolumena dela jotzen da, baldin 

eta zona edo gune horren babes-maila IPX4 bada. 

 

Hidromasaje-bainuontziaren edo kabinaren azpiko eremua ez da sailkapen honetan sartzen. 

 

Araudi zaharrean, debeku bolumena zeritzen oraingo 0 eta 1 bolumenei, eta babes-bolumena, gutxi 

gorabehera orain 2 bolumena denari. 
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Irudi hauetan kasu arruntenak ikus ditzakegu: 

 

  

 

 

54. irudia .  55. irudia. 

 

 

 

 

 
56. irudia .  57. irudia. 

 

 
 

 

 

 

 
58. irudia .  59. irudia. 
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Badaude beste kasu batzuk eta ondoren beraien irudiak ikus ditzakezue: 

 

 

 
60. irudia. 

 

 

 

 

61. irudia .  62. irudia. 
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63. irudia. 

 

 Segurtasuna ziurtatzeko babesak 
 

Tentsio oso baxuko segurtasuneko (TOBS) zirkuituak erabiltzen direnean, ezarritako tentsioa edozein 

delarik, kontaktu zuzenen aurka babesteko babesak ditugu, mota hauetakoak: 

 

 Hesiak edo inguratzaileak gutxienez IP2X edo IPXXB babes-maila dute, UNE 20324 araua-

ren arabera. 

 Minutu batean alternoko 500 V-eko tentsio efikaza jasan dezakeen isolamendua. 

 

Lau bolumenetako (0, 1, 2 eta 3) zati metaliko eskuragarri guztiek eroale ekipotentzial baten bidez 

lotuta egon behar dute; 4 mm2–ko sekzioa izatea aholkatzen da. 
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Aipaturiko zati metalikoak honako hauek dira: 

 
 Hornitzeko eta husteko tutu edo hodi metalikoak (ura eta gasa). 

 Aire girotuaren eta berokuntza zentralaren hodi metalikoak. 

 Ateen eta leihoen marko metalikoak, baldin eta eraikinaren egitura edo estruktura metalikora 

lotuta badaude; baita eraikinean eskuragarri dauden zati metalikoak ere. 

 Bainuontzi eta dutxa metalikoak, hormatik eta lurretik isolatuta ez badaude.  

 
Bainuontzi eta dutxak isolatuta daudela jotzeko, bainuontziaren edo dutxaren eta eraikinaren egitura-

ren arteko isolamendu-erresistentziak gutxienez 100 kΩ-ekoa izan behar du, UNE 20460-6-61 arauaren 

arabera. 

 
Bilgarri metalikoa duten hartzaileak (I motakoak) eroale berdinera lotzen dira lurrera konektatzeko, 

baita korronte-hartuneen eta lur-hartuneen borneak ere. 

 
Deribazio-kaxak 0, 1 eta 2 bolumenetatik kanpo kokatu behar dira. 

 
Zirkuitu elektrikoak dituzten hidromasaje-bainuontziak eta kabinak instalatzean, baldintza berezi batzuk 

bete behar dira. Izan ere, aparatu horiek ipiniko diren lekuetan, tentsio baxuko eta oso baxuko ekipo elektri-

koak eta ur edo beste likido baten hodi edo andelak daude aldi berean bainuontziaren eta lurraren eta 

hormaren arteko espazioan eta kabinaren sabaiaren eta hormen eta lokalaren sabaiaren arteko espazioan. 

 
Oro har, bainuontzian edo kabinan dauden ekipo elektrikoek, elektronikoek, telefonikoek edo teleko-

munikaziokoek UNE-EN 60.335-2-60 arauko zehaztapenak bete behar dituzte, baita TOBSeko elemen-

tuek ere. 

 
Bainuontzien eta kabinen konexioak ezin dira edozein eroalerekin egin; hain zuzen, bi eroale hauetako 

batekin egin behar da: gutxienez H05VV-F zehaztapeneko estalkia duen eroalearekin edo tutu isolatuan 

barne doan kablearekin (450/750 V ezarritako tentsioko eroale isolatuz osatua). 

 
Kasu batean edo bestean, behin tutua instalatu ondoren, gutxienez IPX5 babes-maila lortu behar da 

bainuontziaren edo dutxaren konexio-kaxan. 

 
Azalera horiek mugatzen dituzten bolumenen barneko kanalizazioetan eta eroaleetan ez dira 

junturak hobesten, betiere ez badira erabili lehen esandako konexio-kaxak. 

 
Lokalaren hormetan eta lurrean egon daitezken konexio-kaxa guztiek eta instalazio elektrikoaren tutu 

edo eroaleen loturek gutxienez IPX5 babes maila izan behar dute. Erreminta bidez irekitzen dira. 

Konexio-kaxa horiek, zehazki, bainuontzi edo dutxa azpian, lokalaren horma edo sabaian, ura edo beste 

likido baten tutu edo andelak igarotzen diren kabinaren atzeko aldean edo sabaian egon daitezke. 
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Taula honetan, komunetan ipiniko diren eroaleei, mekanismoei eta bestelako aparatuei eskatzen zaien 

baldintzak edo zehaztapenak azaltzen dira. Baldintza horiek lokal publikoetan dauden komunetan ere bete 

behar dira. 

 

 BABES-MAILA KABLEATUA MEKANISMOAK(2) BESTE APARATU 
BATZUK(3)

0 BOLUMENA IPX7 

Bolumen honetan 
kokatutako aparatu 

elektriko finkoak 
elikatzeko beharrezkoa 

Debekatuta daude 

0 bolumenean bakarrik 
ipin daitezkeen 

aparatuak; gainera, 
bolumen honetako 

baldintzetara egokituak 
egon behar dute 

IPX4 

IPX2, difusore finko 
baten maila gorenetik 

gora 

1 BOLUMENA IPX5, hidromasaje-
bainuontziko ekipo 
elektrikoetan eta 

erabilera komuneko 
bainugeletan; horiek 

garbitzeko ur-zurrustak 
izan daitezke(1)

0 eta 1 bolumenetan 
kokatutako aparatu 

elektriko finkoak 
elikatzeko beharrezkoa 

Galarazita daude 
salbuespen batekin: 
TOBS zirkuituetako 

etengailuak, alternoko 
12 V edo zuzeneko 30 

V-era elikatuko 
direnak, eta elikadura-

iturriak 0, 1 eta 2 
bolumenetatik kanpo 

badaude 

TOBSen (12 V alternoan 
eta 30 V zuzenean) 

elikatutako aparatuak. 
Ur-berogailuak, dutxa-
ponpak eta dagokion 

araudia betetzen duten 
hidromasaje-

bainuontziak baimentzen 
dira, haien elikadura 
gehienez 30 mA-ko 

korronte diferentziala 
duen babesgailu 

osagarriarekin babesten 
bada 

IPX4 

IPX2, difusore finko 
baten maila gorenetik 

gora 

2 BOLUMENA IPX5, hidromasaje-
bainuontziko ekipo 
elektrikoetan eta 

erabilera komuneko 
bainugeletan; horiek 

garbitzeko ur-zurrustak 
izan daitezke(1)

0, 1 eta 2 bolumenetan 
kokatutako aparatu 

elektriko finkoak 
elikatzeko beharrezkoa 

dena eta 
bainuontziaren edo 

dutxaren azpian 
gelditzen den 3 

bolumenaren zatia 

Galarazita daude 
salbuespen batekin: 
TOBS zirkuituetako 

etengailuak edo 
oinarriak elikadura-
iturriak, 0, 1 eta 2 

bolumenetatik kanpo 
badaude. Bizar-

makinak elikatzeko 
instalazioak 

baimentzen dira 

1 bolumenean uzten 
diren guztiak; horiez 

gain, luminariak, 
haizagailua, berogailuak 

eta dagokien araua 
betetzen duen 
hidromasaje-

bainuontzien unitate 
mugikorrak, betiere 

haien elikadura gehienez 
30 mA-ko korronte 
diferentziala duen 

babesgailu osagarriz 
babesten bada 

3 BOLUMENA 

IPX5, hidromasaje-
bainuontziko ekipo 
elektrikoetan eta 

erabilera komuneko 
bainugeletan; horiek 

garbitzeko ur-zurrustak 
izan daitezke(1)

0, 1, 2 eta 3 
bolumenetan 

kokatutako aparatu 
elektriko finkoak 

elikatzeko beharrezkoa 
dena 

Oinarriak uzten dira 
soilik babestuak 

badaude bai 
isolamendu-

transformadorez, bai 
TOBSez, bai etengailu 

automatikoz; horren 
babesgailua 30 mA-

koa da gehienez 

Aparatuak uzten dira 
soilik babestuak 

badaude bai 
isolamendu-

transformadorez, bai 
TOBSez, bai etengailu 

automatikoz; horren 
babesgailua 30 mA-koa 

da gehienez 

(1) Bainugela komunak diogunean, eskoletan, kiroldegietan, lantegietan… daudenak esan nahi dugu; alegia, normalean 
publikoak erabiltzen dituenak. 

(2) Tiratzeko etengailuek dituzten kordoi isolatzaileak baimenduta daude 1 eta 2 bolumenetan, baldin eta dagokion arauak 
ezartzen dituen zehaztapenak betetzen badira. 

(3) Lur azpiko berogailuak edozein bolumenetan ipin daitezke, betiere bolumen horiek lurrera konektaturiko sare metaliko 
baten bidez estalita badaude edo tokian tokiko konexio ekipotentzial osagarri batera konektaturik dagoen estaldura 
metaliko baten bidez estalita badaude. 

22. taula. 
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5.7 Aplikazioa 
 

Ondoren, etxebizitza baten elektrifikazioa nola egiten den ikusiko dugu. Hauek dira eman beharreko 

pausoak: 

 

1. Dagokion etxebizitzaren plantaren planoa eskuratzen da. 

2. Elektrifikazio-maila xehetasunen arabera ezartzen da; pauso hauek eman behar dira: 

 Aginte- eta babes-kaxa nagusiko eskema hari bakarra egin, hor zirkuitu guztien banaketa egi-

ten baita. Horren ondoren, zehaztu elementuen (EAT, EAN, ED, hodiak eta sekzioak) neurriak, 

arauak ezartzen dituen gutxienekoak kontuan hartuta. 

 Ipini planoan entxufeak edo korronte-hartuneak, argi-puntuak eta etengailuak, kommuta-

doreak... 

 Egin taula bat zirkuitu bakoitzeko aurreikusitako potentziekin, kontuan izanik potentzia horiei 

dagozkien potentzia onargarriak baino txikiagoak izan behar dutela. 

 Ezarri planoan deribazio-kaxak eta aginte- eta babes-kaxa nagusia, eta zehaztu kanaliza-

zioen ibilbidea. 

 Beste taula bat eginen dugu, zirkuitu bakoitzeko tentsio-jauskerak adierazteko. 

 

Badakigu etxebizitza barneko instalazioetan tentsio-jauskera gehienez % 3koa dela. Beraz, hori kon-

tuan izanik, zirkuitu bakoitzaren gehieneko luzera kalkula dezakegu. 

 

230 V-en % 3  6,9 V da.  

 

Eta adierazpen honetan ordezkatuz, 
aI

SL
⋅

⋅⋅
=

2
449,6  

 

Emaitza hauek lortuko ditugu: 

 

S Ia L 

1,5 mm2

2,5 mm2

4 mm2 

6 mm2

10 A 

16 A 

 20 A 

25 A 

22,77 m 

23,72 m 

30,36 m 

36,43 m 

23. taula. 

 

Taulan, sekzio bakoitzari dagozkion gehieneko luzerak agertzen dira. Beraz, eroaleen luzerak, zirkuitu 

bakoitzeko, horiek baino txikiagoak edo gehienez berdinak dira. 
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Orain arte azaldutakoa egin ondoren, prest egongo gara beste eginkizun batzuetarako (aurrekontua, 

materialen zerrenda...). 

 

Hurrengo irudiko planoa etxebizitza bati dagokio, eta hor kokatuko ditugu argi-puntuak, etengailuak, 

korronte-hartuneak… 

 

Etxebizitzaren planta aztertuz gero, ez denez oso handia, esan dezakegu etxebizitza honentzat 

nahikoa dela oinarrizko elektrifikazioa. 

 

Etxebizitzaren plantaren ondoren, eskema elektrikoa dugu. Eskema horretan 5 zirkuitu agertzen dira, 

eta baita aginte- eta babes-kaxa nagusiko elementuak ere, dagozkien intentsitateekin. 

 

Hurrengo orrian, etxebizitzaren plantaren planoa dugu: 

 

 
64. irudia. 
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65. irudia. 
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66. irudia. 

 
Hasieran kontuan hartu ditugun sekzioak aproposak direla eta ez dutela potentzia onargarria gain-

ditzen ikusteko, jarraian azaltzen den taula beteko dugu gure adibideko datuekin eta 16. taulan eta 17. 

taulan zeuden datuekin. 

 
Beraz, lehenengo, zirkuitu bakoitzean aurreikusten den potentzia kalkulatuko dugu, eta ondoren 

taulan egiaztatuko dugu. 

 
Horretarako, hartune bakoitzerako aurreikusitako potentziak, 17. taulakoak, hartuko ditugu kontuan: 

 
1.Z 9·200·0,75·0,5= 675 W 

2.Z 16·3450·0,2·0,25= 2760 W 

3.Z 1·5400·1·0,75 = 4050 W 

4.Z 2·3450·0,66·0,75= 3415,5 W 

5.Z 3·3450·0,4·0,5= 2070 W 

 

Zirkuitua Erabilera-
puntuak Fs Fu

Aurreikusitako 
P(W) 

P(W) 
onargarria 

Argiztapena 9 0,75 0,5 675 2300 

Erabilera anitzeko 
entxufeak edo 

korronte-hartuneak 
16 0,2 0,25 2760 3680 

Sukaldea eta labea 1 1 0,75 4050 5750 

Garbigailua, ontzi-
garbigailua eta 

termoa 
2 0,66 0,75 3415,5 4600 

Komuneko korronte-
hartuneak eta 

sukaldeko 
osagarriak 

3 0,4 0,5 2070 4600 

24. taula. 
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66  BBAABBEESS  EELLEEMMEENNTTUUAAKK  EETTAA  SSIISSTTEEMMAAKK  
 

6.1 Babes kaxa nagusia 
 

Instalazio elektrikoetan garrantzi handia eman behar zaio segurtasunari, bai eraikitzean, konpontzean 

edo mantentze-lanak egitean. Halaber, oso garrantzitsuak dira instalazioak, pertsonak edo ekipoak babes-

teko gailuak ere. 

 

Unitate honetan, arrisku elektrikoak saihesteko erabiltzen diren gailu eta sistemak ikusiko ditugu. 

 

6.2 Arrisku elektrikoak 
 

Instalazio elektrikoak zaintzeko erabiltzen diren babes-gailuek bi helburu zehatz dituzte: bata pertsonak 

kontaktu elektrikoetatik babestea, eta bestea ondasunak eta instalazioa bera babestea. 

 

Tentsiopean dauden instalazioekin izan daitezkeen kontaktuak saihestea da babes-elementuen 

betebeharretako bat. Kontaktu horiek zuzenak edo zeharkakoak izan daitezke. Pertsonak edo animaliek 

ekipo edo material elektrikoekin izan ditzaketen kontaktuei kontaktu zuzenak deritze; aldiz, isolamendu-

akats baten ondoren tentsiopean jarri den punturen batekin izan daitekeen kontaktuari zeharkako 
kontaktu deritzo. 

 

Babes-elementuen beste betebeharretako bat ondasunak eta instalazioa bera babestea da. Hori dela 

eta, funtzionamendu desegokia dagoenean instalazioak berak deskonektatu beharko du, sute, matxura, 

edo bestelako kalterik gerta ez dadin. 

 

6.3 Kontaktu elektrikoak saihesteko babes-sistemak 
 

Pertsona edo animalia batek kontaktu edo txoke elektriko bat jaso ahal izateko, bi punturen artean 

dagoen tentsioarekin kontaktuan jarri behar du; hortaz, babes-sistemak kontaktu hori eragotzi behar du. 

Kontaktu hori zuzena edo zeharkakoa izan daiteke. 

 

 Banaketa-lineak 
 

Instalazio batentzako babes-sistema egokiena aukeratzeko, ezinbestekoa da instalazioaren elikadura 

eta lur-konexioa nola egiten diren jakitea. 
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Behe-tentsioko Erregelamendu Elektroteknikoak, 8. jarraibidean, banaketa- eta elikadura-sistemen 

lur-konexioen eskemak arautzen ditu. Hiru sistema ezartzen ditu: 

 

1. TN banaketa-eskemak hiru aukera ditu: 

 TN-S banaketa-eskema 

 TN-C banaketa-eskema 

 TN-C-S banaketa-eskema 

 

2. TT banaketa-eskema. 

 

3. IT banaketa-eskema. 

 

4. Banaketa-eskema horiek izendatzeko, letra-kode bat erabiltzen da: 

 

5. Lehenengo letra: 

 T- elikadura-sistemako puntu bat lurrarekiko konexio zuzenean jarria. 

 I- elikadura-sistemako puntu aktibo guztiak lurrarekiko isolatuta edo puntu baten eta lurraren 

arteko konexioa, inpedantzia bat tartekatuz. 

6. Bigarren letra: 

 T- lurrera zuzenean konektatzen dira masak, eta elikadura ere lurrera konektatuta badago, 

biak banatuta konektatzen dira. 

 N- lur-hartunera konektatuta dagoen elikadurako puntura konektatzen dira masak (korronte 

alternoan, puntu hori normalean neutroa izaten da). 

7. Beste letra batzuk: 

 S- neutroa eta babes-funtzioak eroale bereiziekin eginda. 

 C- neutroa eta babes-funtzioak eroale berdinarekin eginda. 

 

 TN eskema 
 

Sistema honetako eskema guztiek elikadurako punturen bat lurrera konektatua dute, oro har neutroa 

izaten da, eta instalazioko masak babes-eroale baten bitartez konektatzen dira puntu horretara. 

 

TN-S eskeman, neutroa eta babes-eroalea eroale ezberdinak dira eskema osoan. 
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67. irudia. 

 

TN-C eskeman, neutroa eta babes-funtzioak betetzen dituen eroalea berdina da eskema osoan. 

 

 
68. irudia. 

 

TN-C-S eskeman, neutroa eta babes-funtzioak eskemaren zati batean bakarrik elkartzen dira eroale 

berdinean. 

 

 
69. irudia. 

 

 TT eskema 
 

Sistema hauetan, elikaduraren puntu bat, oro har neutroa, lurrera zuzenean konektatuta dago. Eta 

instalazioko hartzaileen masak beste lur-hartune batera konektatuta daude, biak banatuta. 
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70. irudia. 

 

 IT eskema 
 

Banaketa mota honetan, elikadurak ez du lurrarekiko kontaktu zuzeneko inongo punturik, baina ins-

talazioko hartzaileen masak zuzenean lurrera konektatuta daude. 

 

 
71. irudia. 

 

 Hiru eskema mota horien aplikazioa 
 

Ezaugarri tekniko eta ekonomikoen arabera hautatu behar da eskema mota egokia, betiere puntu 

batzuk kontuan izanda: 

 
Behe-tentsioko banaketa-sare publikoak puntu bat zuzenean lurrera konektatuta izan behar duela 

agintzen du erregelamenduak. Oro har neutroa izaten da. 

 
Behe-tentsioko banaketa-sare publikotik elikatzen diren instalazio hartzaileek TT eskemak erabiltzen 

dituzte. 

 
Erabiltzailearen transformazio-zentro batetik elikatzen den behe-tentsioko instalazio baterako azal-

dutako hiru eskemetatik egokiena aukeratu daiteke. 

 
Nahiz eta a) atalean besterik esan, behe-tentsioko sare publikotik elikatzen den instalazioaren zati ba-

tean edo batzuetan IT eskema erabil daiteke. Horretarako, transformadore egokiak erabili beharko dira. 

Kasuan kasu, BTEEko 8. jarraibidean zehazten dena bete beharko da. 
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 Kontaktu zuzenen aurkako babesa 
 

a) Instalazioetako puntu aktiboetatik aldentzea. Horretarako, pertsonak instalazioko puntu 

aktiboetatik urrundu behar dira, segurtasun-eremu bat mugatuz. Eremuaren tamaina 

kasuan kasuko langileek erabiltzen dituzten erreminta edo makinen araberakoa da. 

b) Tartean hesiak edo oztopoak jartzea. Horrela, instalazioaren puntu aktiboekin usteka-

beko kontaktuak izatea saihesten da. Hesi horiek seguruak eta gogorrak izan behar dute, 

eta eroaleak izanez gero, kontaktu zuzenen aurkako babes-sistemaren bat izan beharko 

dute. Sistema honekin ez da lortzen erabateko segurtasuna. 

c) Instalazioen elementu eta zati aktiboak isolatzea. Isolamenduaren ezaugarriak egoera 

onean mantendu behar dira denboran zehar, eta kontaktuzko intentsitatea 1 mA-ra mu-

gatu behar du. Pinturak eta bernizak ez dira isolatzaile egokiak egoera horietan. 
 

 Zeharkako kontaktuen aurkako babesa 
 

Aukera egokiena hautatzeko, lokalaren izaera eta ezaugarriak hartu behar dira kontuan. 

 

a) Zirkuituak banatzea. Elikatze-sarea eta erabilera-zirkuituak banatzeko, transformadore 

isolatzaile edo sorgailu bat erabiltzen da. 
 

b) Tentsio txikiak erabiltzea. Sistema honen bitartez, pertsona batek jasan dezakeen ten-

tsioa 50 V-era mugatzen da, eta 24 V-era eremu hezea baldin bada. Arazoren bat egonez 

gero, masa baten eta lurrerako hartunearen artean tentsio hori baino handiagoa suer-

tatzen bada, automatikoki etengo da energia-iturria. 
 

c) Masak material isolatzailez estaltzea. Sistema honen oinarria masak material isola-

tzailez estaltzean datza. Hartara, edonork masa ukitzen badu, ez da tentsiopean izango. 

Sistema honi II. motako babesa ere esaten zaio. 
 

d) Elikaduraren automatikoki etetea. Instalazioa erabiltzen duten pertsonak edo animaliak 

arrisku elektrikoan jar daitezkeela aurreikusten duenean, sistema honek elikadura eteten 

du. Arrisku hori isolamendu-akats batek eragina izan daiteke, instalazioan bertan edo hari 

konektatuta dagoen edozein elementuk izan dezakeen akats baten erruz. 

Isolamendu-akats hori dela eta, akatsaren eta lurraren artean kontaktu-tentsio bat ager 

daiteke. Tentsio hori 50 V (KA) izan daiteke, edo 24 V lokal hezeetan. Argiztapen publi-

koan eta antzeko kasuetan, sistemak elikadura eten beharko du. 
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e) Lokal edo gune ez-eroaleetako babesa. Lokal horietako pareta eta zoruak lurretik 

isolatuta daude. Lurrarekiko erresistentzia hau izan beharko dute: 

 50 kΩ gutxienez, tentsio izendatua 500 V baino txikiagoa baldin bada. 

 100 kΩ gutxienez, tentsio izendatua 500 V baino handiagoa baldin bada. 

Kasu horietan, isolamendu-akats bat edo beste edozein arrazoi dela, tentsio ezberdinen 

pean dauden bi punturekin kontaktua saihestu egin behar da. Hori saihesteko, babes ego-

kiena puntu aktiboetatik aldentzea da; hori egitea ezinezkoa bada, oztopoak jarri behar 

dira. 

Ez da aurreikusten lokal horietan babes-eroalerik jartzea. 

 

f) Konexio ekipotentzialak. Isolamendu-akats bat dela eta deribazioren bat gertatzeko 

arriskua badago, elementu eta masa guztiak eroale bitartez elkartzen dira. 

Eroale ekipotentzialek masa guztiak elkartu behar dituzte, baita aldi berean eskuragarriak 

diren eroaleak ere. Hala, potentzial-diferentzia arriskutsuak saihesten dira. 

 

6.4 Aginte- eta babes-kaxa nagusia (ABKN) 
 

Erabiltzailearen banatze-linea kontagailuan hasi eta kaxa honetan amaitzen da. Kaxa honetan 

etxebizitzako zirkuitu elektrikoetako babes-elementuak daude, baita gure segurtasuna bermatzen duten 

babes-elementuak ere. 

 

 
72. irudia. 

 

Aginte- eta babes-kaxa nagusia erabiltzailearen etxebizitzan edo lokalean izaten da, banaketa-linea 

etxean sartzen den puntutik ahalik eta gertuen.  

 

Potentzia kontrolatzeko etengailua beste kaxa batean izaten da. Instalazio txikietan (etxebizitzak, 

lokal txikiak…) ABKNn itsatsita egon daiteke kaxa hori, baina funtzio guztiz ezberdinak betetzen dituzte. 

LANBIDE EKIMENA   
 

103 



Ekipo eta Instalazio Elektroteknikoak 
 

 

 
73. irudia. 

 

Kaxaren kokapena ITC-BT-17 jarraibideak zehazten du; besteak beste, ezaugarri hauek bete behar 

ditu: 

 

 Etxebizitzetan, kaxa sarrerako atearen ondoan kokatu behar da, eta inoiz ez geletan edo 

komunetan. 

 Lokaletan edo lantegietan, sarrerako atetik ahalik eta gertuen jarri behar da. 

 

 Potentzia kontrolatzeko etengailua (PKE) 
 

Erabiltzaileek kontsumitzen duten potentzia kontratatutakoaren neurrikoa dela kontrolatzeko, enpresa 

hornitzaileak gailu horiek erabiltzen ditu. Kontratatutako potentziaren gainetik kontsumituz gero, hornidura 

eteten du. Gailu horiek etengailu magnetotermikoak dira. 

 

Etengailu horien kaxa kaxa nagusiaren alboan jar daiteke instalazioak txikiak direnean, baina betiere 

bereizita jarri behar dira; kaxa zigilatu egin daiteke da. 

 

 Babes-kaxaren elementu osagarriak 
 

Instalazioaren izaeraren arabera, zirkuitu bakar bakoitzeko edo talde bakoitzeko etengailu diferentzial 

bat jar daiteke. Kasu honetan, diferentzial orokorra ken daiteke. Normala izaten da instalazio txikietan bi 

etengailu diferentzial izatea, bata argiztapenerako eta bestea entxufeetarako. 

 

Banakako zirkuituen babes-gailuak sarritan beste banaketa-kaxetan jartzen dira, instalazioa funtzio-

nalagoa egiteko asmoz. Hor hasten dira banakako zirkuituak. 
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Kaxa nagusitik irteten diren banakako zirkuitu bakoitzak bere babes-eroalea beste guztiekin batera 

darama, kanaletan edo mahuketan. 

 
Eroale horiek zeharkako kontaktuen aurkako babesarekin dute zerikusia. Gehien erabiltzen den 

banaketa-sisteman, hau da, TT sisteman, kaxa nagusiko lur-konexiora konektatzen dira babes-eroale 

guztiak. Konexio horretara, alde batetik, gailu edo elementu guztien masak konektatzen dira, eta beste 

aldetik, eraikinaren lur-hartunea. 

 
Babes-kaxak gutxienez elementu hauek ditu:  

 Etengailu automatiko nagusia (EAN). 

 Etengailu diferentziala (ED). 

 Etengailu automatiko txikia (EAT). 

 Beharrezkoa baldin bada, gaintentsioak mugatzeko gailua. 

 

 Etengailu automatiko nagusia (EAN) 
 

Etengailu hori da barne-instalazioaren hasiera; beraz, instalazioan sartzen den energia elektriko guztia 

hortik pasatzen da. Haren betebeharra banaketa-linea bera babestea da. ITC-BT-17 jarraibideak arautzen 

du. Hona hemen arau garrantzitsuenak: 

 Etena omnipolarra da. 

 Eskuarekin eragin beharko da. 

 Gainkargen eta zirkuitulaburren aurkako babesa eskaini behar du. 

 Beharrezkoa baldin bada, gaintentsioak mugatzeko gailua. 

 
Instalazio monofasikoetan etengailu bipolarrak erabili behar dira; fasea eta neutroa ebakitzen dituzte. 

Sistema trifasikoetan, aldiz, tetrapolarrak erabili behar dira, hiru faseak eta neutroa ebakitzeko. 

 
Etengailu magnetotermiko ere esaten zaie, eta gainkarga eta zirkuitulaburren aurkako babesa, biak 

batean, ziurtatzen dute. 

 
Irudian ikusten den moduan, kontrolatu nahi dugun korronteak haril primarioa zeharkatzen du, eta 

haril sekundarioa bimetalarekin konektatuta dago.  

 
Korronte elektrikoak, primariotik pasatzean, eremu magnetiko bat sortzen du. Eremu horrek bi egin-

kizun ditu: bat, paleta nukleorantz erakartzea, eta, bestea, sekundarioan induzitzen den korrontea erabiliz 

bimetala berotzea. Hori dela eta, iraupen luzeko gainkarga bat gertatzen bada, bimetalaren bitartez kontak-

tuak irekitzen dira (erreakzio termikoa). Bestalde, gainkarga handi edo zirkuitulabur bat gertatzen bada, pri-

marioak nukleoa erakartzen du, eta horren ondorioz kontaktuetan eragiten du eta irekiz egiten dira (erreak-

zio magnetikoa). 
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 Etengailu diferentziala (ED) 
 

Errele diferentzialak ere deitzen dira, eta etengailu automatiko orokorraren ondoren kokatzen dira; 

beraz, instalazioan sartzen den korronte elektriko guztia bertatik pasatzen da. 

 

Diferentzialak pertsonak eta animaliak zeharkako kontaktuetatik babesten ditu. Kontaktu zuzenen aur-

kako babes-sistemetan, babes-elementu osagarri moduan ere erabiltzen da. Hau da, masa bat isolamendu-

akats baten ondorioz tentsiopean jartzen denean, pertsona edo animalia batek ukituta ere deskargatatik 

babesteko. 

 

Sistema monofasikoetan etengailu bipolarrak erabiltzen dira. Egoera normalean, polo bietatik korronte 

berdina pasatzen da. Horrela ez bada, argi dago poloren batek lurrerako galerak dituela; orduan, etengailu 

diferentzialak kontaktuak irekitzen ditu eta elikadura eteten da. 

 

Sistema trifasikoetan gauza bera gertatzen da. Lau eroaleen artean (3 fase + neutroa) desoreka ba-

dago, lurrerako galera dagoen seinale da, beraz etengailuak kontaktuak ireki eta zirkuitua etengo du. 

 

Funtsezko bi ezaugarri dituzte, sentikortasuna (Is) eta korronte izendatua (Ia). 

 

Etengailuaren kontaktuak irekitzea eragiten duen korronte-galeraren balioari sentikortasuna deritzo. 

Sentikortasun handiko etengailuak galera txikiarekin irekiko du zirkuitua, eta sentikortasun txikikoak 

galera handia izan beharko du zirkuitua irekitzeko. 

 

Edozein zirkuitutan, kontsumo-korrontea mugatuta dago, bai goitik eta baita behetik ere. Etengailuari 

dagokion korronteak ere tarte horretan egon behar du.  

 

Zirkuituan diferentzial bakarra badago, gutxienez etengailu automatiko nagusiaren korrontea dagokio 

horri ere. 

 

Etengailu diferentzialaren funtzionamendua: 

 

Zirkuitua elikatzeko erabiltzen diren eroale guztiak (monofasikoan bi, fasea eta neutroa) nukleo toroidal 

batetik pasarazten dira. Zirkuitu horretan akats edo matxurarik ez badago, eroale guztietatik pasatzen diren 

intentsitateen batura bektorialak zero izan behar du. Batura horrek ez badu zero ematen, lurrera 

deribazioren bat dagoela esan nahi du; eta deribazio horren balioa Is (sentikortasun-intentsitatea) baino 

handiagoa bada, nukleo toroidalean dagoen haril sekundarioan korronte bat induzitzen da, eta kontaktue-

kiko lotura duenez, horiek ireki eta zirkuitua irekitzen du. 
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Etengailu horietan proba-pultsadore bat izaten da, eta aldian behin sakatzea gomendatzen da, gailua 

egoera onean dagoen ikuskatzeko. Pultsadore horri “ T “ pultsadorea deitzen zaio. 

 

T pultsadore hori sakatzen dugun bakoitzean, harekin seriean dagoen Rp erresistentziak intentsitate 

kontrolatu bat sorraraziko du. Korronte hori toroide barrutik pasatzen da L1 fasetik, baina ez N neutrotik; 

beraz, bi eroaleen artean desoreka sortzen da nukleo toroidaletik pasatzean, eta sekundarioko harilean 

induzitzen den korronteak kontaktuak irekitzen ditu. 

 

 
74. irudia. 

 

Lur-hartunea dagoen instalazioetan, isolamendu-akats bat dagoen unean bertan eteten du zirkuitua 

diferentzialak. 

 

Lur-hartunerik ez dagoenean, diferentzialak ez du isolamendu-akatsik aurreikusten, baina norbaitek 

deribazioren bat jasaten badu, diferentziala ohartu eta zirkuitua irekitzen du. 

 

 Barne-zirkuituen babes-sistemak 
 

Instalazio bateko zirkuituak gainkarga eta zirkuitulaburretatik babesteko, etengailu automatikoak eta 

fusibleak erabiltzen dira. 

 

Erabilienak etengailu automatiko txikiak dira; fusibleak salbuespen batzuetan baino ez dira erabiltzen. 

 

 Etengailu automatiko txikia 

 

Aginte- edo banatze-kaxetan jartzen dira, eta instalazioko zirkuituen hasiera izaten dira. 

Etengailu automatiko txikiaren betebeharra da etengailu bakoitzak bere zirkuitua gainkarga 

edo zirkuitulaburretatik salbu mantentzea. 
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Etengailu horien ebakidurak omnipolarra izan behar du, hau da, instalazio monofasiko 

batean –adibidez, fasea eta neutroa– biak ebaki behar ditu.  

 

Etengailu bipolarretan (2P, P+N) eta tetrapolarretan (4P, 3P+N), neutroari (N) dagokion kon-

taktuaren irekiera eta itxiera beste kontaktuen menpe dago. Etengailu horiek eskuz eta polo 

guztiak elkarrekin daudela konekta eta deskonekta daitezke. 

 

Etxebizitza eta lokal komertzialetan erabiltzen diren etengailuek 6 kA edo 10 kA-ko ebaketa-

korrontea dute, eta 25 kA-koa lantegietakoek edo industriakoek. Beraz, kasu bakoitzean 

(lokal edo lantegi), korronte horiek baino txikiagoa den edozein gainkorronte inolako arazorik 

gabe ebaki dezakete. 

 

Etengailu magnetotermikoa denez, etengailu automatiko orokorraren funtzionamendu berdin-

tsua du, eta, beraz bi funtzio ditu: bata gainkorronte mugatuetatik babestea eta bestea zirkuitu-

laburretatik babestea. Hori dela eta, gainkorronteen aurkako funtzioa duenez, eroaleek den-

bora luzean jasan dezaketen korrontea baino korronte handiagoei ez die pasatzen utziko. 

 

Bestalde, zirkuitulaburren aurkako babesa dela eta, etengailuaren ebaketa-korronteak insta-

lazioaren edozein puntutan gerta daitekeen zirkuitulaburreko korrontea baino handiagoa izan 

beharko du.  

 

Gainkorronte-efektua saihesteko deskonexio-denbora adierazten da beheko taulan, zirkui-

tuan dabilen korrontea eta etengailuari dagokion korrontea kontuan izanda. 

 

INTENTSITATEA DESKONEXIO-DENBORA  

1,13 Ia
t ≥ 1 h (Ia ≤ 63 A) 
t ≥ 2 h (Ia > 63 A) 

Kasu honetan ez da elikadura eteten. 

1,45 Ia
t < 1 h (Ia ≤ 63 A) 
t < 2 h (Ia > 63 A) 

Elikadura eten egiten da. 

2,55 Ia
1s< t < 60s (Ia ≤ 32 A) 

1s< t < 120s (Ia > 32 A) 
 

25. taula. 

 

Gainkorronte-defektuak (zirkuitulaburra) saihesteko, hiru motatako etengailu automatikoak 

ditugu, beheko taulan adierazten den moduan. 

LANBIDE EKIMENA   
 

108 



Barneko Instalazio Elektrikoak 
 

 

MOTA INTENTSITATEA DESKONEXIO-
DENBORA ERABILPENA 

3 Ia > 0,1 s 
B 

5 Ia < 0,1 s 
Hartzaile erresistiboentzat 
(sukaldeak, labeak…) 

5 Ia > 0,1 s 
C 

10 Ia < 0,1 s 
Elementu induktibo txikiak  
(motor txikiak, fluoreszenteak…) 

10 Ia > 0,1 s 
D 

20 Ia < 0,1 s 
Oso induktiboentzat eta korronte-
eskaera handiko konexioak 

26. taula. 

 

 Fusibleak 

 

Zirkuitu bateko korronteak handiak badira eta zirkuitulaburreko korronteak etengailu automa-

tikoen ebaketa-boterea gaindi badezake, fusibleak erabiltzen dira. 

 

Fusibleak gainkorronteen aurkako babesa eskaintzen du, hau da, dagokion korrontea baino 

handiagoa den korronte batek zeharkatzen duenean, berotasunak eroalea (hari metalikoa) 

birrindu du eta zirkuitua ireki egiten da. 

 

Fusiblearen apurtze-boterea hura egon ezean pasatuko litzatekeen korrontearen balio era-

ginkorrak zehazten du. 

 

Fusible bat egiteko, hari metaliko kalibratu bat suaren aurkako materialez inguraturik sartzen da 

gorputz batean (gorputz zilindrikoa adibidez). Gorputz hori erraz sartu eta ateratzen da dago-

kion oinarritik aldatzeko, ikuskatzeko… 

 

Ebakitze-ahalmenaren arabera, fusibleak bizkorrak edo motelak izan daitezke, haien fusio gra-

fikoetan ikusten denez. Hori dela eta, gainkorronte edo zirkuitulabur bat gertatzean agertzen 

den korrontea zenbat eta handiagoa izan, dagokion fusio-denbora hainbat eta txikiagoa da. 

 

Merkatuan hainbat fusible mota dago. Jarraian azaltzen den taulan, fusible erabilienak aur-

kezten dira aplikazioaren arabera sailkatuta. 
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MOTA FUNTZIOA APLIKAZIOA 

gF 
Etxeko aplikazioetan erabiltzen 
diren potentzia txikiko zirkuituak 
babesteko. 

Gainkargak eta 
zirkuitulaburrak 

gL – gG Eroaleen eta hartzaileen 
babeserako. 

Gainkargak eta 
zirkuitulaburrak 

aM 

Konexio-elementuen babeserako. 
Elementu hauek normalean beste 
babes-elementu batzuekin 
erabiltzen dira. 

Zirkuitulaburrak 

gR 
Sistema elektronikoen, 
erdieroaleen eta abarren 
babeserako. 

Gainkargak 

27. taula. 

 

6.5 Beste babes elementu batzuk 
 

 Lur-hartuneak 
 

Hauek dira lur-hartunearen helburu nagusiak: 

 

 Instalazioko edozein puntu metalikok izan dezakeen lurrarekiko tentsioa mugatzea. 

 Erremintak egoera kaxkarrean erabiltzeak dituen arriskuak saihestea. 

 Babesaren betebeharra ziurtatzea. 

 

Helburu horiek lortzeko, ager daitezkeen korronte-deribazioei lurrerako bidea errazten die, eta lurrera 

heltzean, galera sakabanatu eta arriskua desagertzen da. Hori oztoporik gabe gerta dadin, instalazioko 

txapa metalikoak lurrarekiko kontaktu elektrikoan jartzen dira eroale egoki baten bitartez, tartean fusiblerik 

edota beste babes-elementurik erabili gabe. Horretarako, instalazio horiek lurrarekiko erresistentzia ahalik 

eta txikiena izan behar dute. 

 

Babes-zirkuitu osagarri moduan erabil daiteke, eta pertsonak, animaliak, instalazio elektrikoak eta 

bertako hartzaileak babestea du helburu. 

 

Lur-hartuneen ezaugarri nagusiak hauek dira: 

 

 Elementu metaliko guztiak bertara konektatu behar dira. 

 Tartean ez du fusiblerik, ezta babes elementurik ere. 

 Beharrezkoa duen sekzioa du. 
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 Lur-konexio baten zatiak 
 

Lurra da lur-konexio baten zatirik garrantzitsuena, lurra baita deribazioak sakabanatzeko arduradun 

nagusia. Lurraren erresistentziak mugatzen du deribazioak sakabanatzeko erraztasuna. Lur mota bakoi-

tzak bere erresistibitatea dauka, eta faktore hauen menpe dago: 

 

 Lurraren izaera 

 Hezetasuna 

 Tenperatura 

 Gazitasuna 

 Lur-geruzen kokapena 

 Urtaro-aldaketak 

 Izaera elektrikodun faktoreak 

 

Lur-hartuneak elementu metalikoak izaten dira, eta une oro lurrarekiko kontaktuan egon behar du. 

Kontaktu hori ahalik eta onena izan dadin, instalazio bakoitzean kontaktu-elementu egokiena hautatu 

beharko da. Ohikoenak hauek dira: 

 

 Pika bertikalak 

 Plaka metalikoak 

 Kable eroalea 

 

 Lur-instalaziora konektatu beharreko elementuak 
 

Eraikineko elementu metaliko guztiak konektatu behar dira, eraikinaren luzapen bat bailitzan. Behe-

tentsioko Erregelamendu Elektroteknikoak dioenari jarraituz, lurrera elementu hauek konektatu beharko 

dira: 

 

 Tximistorratzaren instalazioa. 

 Telebista- eta irrati-antena. 

 Hartune elektrikoak eta metalezko izaera duen komunetako edozein elementu. 

 Iturgintzako instalazio guztiak, gas-instalazioak, hotz- eta bero-instalazioak, eraikineko ele-

mentu metaliko garrantzitsu guztiak, galdarak, igogailuak, andelak… 

 Eraikineko egitura metaliko guztiak, baita hormigoizko edozein euskarri edo oinarri ere. 
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