Segurtasun- eta
alarma-sistemak

LANBIDE
EKIMENA

L ANBIDE E KIMENA
LANBIDE EKIMENA

Proiektuaren bultzatzaileak

Laguntzaileak

Hizkuntz koordinazioa

Egilea(k): AIZPURU RUIZ Victor
Zuzenketak: Elhuyar Hizkuntz zerbitzuak
Maketa: Itziar Etxabe
Azalaren diseinua: Naiara Beasain
2006an prestatua

Segurtasun eta Alarma-sistemak

Aurkibidea

1

ALARMA-SISTEMAK ............................................................................................................................ 2
1.1

Alarmen elementuak ................................................................................................................... 2

1.2

Prozesu zentrala ......................................................................................................................... 2
9 Elikatze-blokea ................................................................................................................. 3

2

1.3

Detektagailu sarea ...................................................................................................................... 3

1.4

Seinaleztapen elementuak ......................................................................................................... 3

1.5

Konexio sarea ............................................................................................................................. 3

SUTEEN AURKAKO ALARMAK .......................................................................................................... 4
2.1

Sutearen garapen faseak............................................................................................................ 4

2.2

Suteen aurkako alarma sistema ................................................................................................. 5

2.3

Detektagailuak ............................................................................................................................ 6
9 Detektagailu ionikoa ......................................................................................................... 8
9 Ke-detektagailu optikoa.................................................................................................. 10

2.4

Sugar detektagailu optikoa ....................................................................................................... 11

2.5

Detektagailu termobelozimetrikoa ............................................................................................ 11

2.6

Ukipenekoa (eskuzko su alarmak)............................................................................................ 12

2.7

Detektagailuak ondo kokatzeko arauak .................................................................................... 12
9 Infragorri-detektagailua.................................................................................................. 13
9 Mikrouhin-detektagailua ................................................................................................ 13

2.8

Detektagailuen kokapena eta distantziak ................................................................................. 13

2.9

Detektagailu termiko PUNTUALen kokapena........................................................................... 13

2.10 Detektagailu termiko LINEALen kokapena ............................................................................... 14
2.11 Detektagailuen arteko distantziak ............................................................................................. 14
9 Sabai lauetan................................................................................................................. 14
9 Forma irregularreko eta sabai lauko guneak ................................................................. 15
9 Sabai lau eta altuko guneak .......................................................................................... 15
9 Habeak edo habexkak begi-bistan dituzten sabaiak ..................................................... 16
9 Habedun sabaiak........................................................................................................... 16
9 Sabai inklinatuak ........................................................................................................... 17

LANBIDE EKIMENA

I

Segurtasun eta Alarma-sistemak

2.12 Detektagailuen kokapen egokiena etxebizitzetan .................................................................... 18
9 Kokapen egokienak ....................................................................................................... 18
9 Saihestu behar diren kokapenak ................................................................................... 18
2.13 Seinaleztapen elementuak ....................................................................................................... 19
9 Sirenak eta argiak.......................................................................................................... 19
9 Sirenak .......................................................................................................................... 19
2.14 Itzaltze sistemen sailkapena ..................................................................................................... 19
2.15 Itzalgaiak eta aplikatzeko era ................................................................................................... 20
2.16 Suarekiko erresistenteak diren ateak ....................................................................................... 22
2.17 Suteen aurkako alarma baten mantentzea ............................................................................... 23
9 Prozesu-zentrala ........................................................................................................... 23
9 Detektagailuak ............................................................................................................... 23
9 Elementu osagarriak...................................................................................................... 24
9 Konexio-sarea ............................................................................................................... 24
3

GASAK DETEKTATZEKO ALARMAK................................................................................................ 25
3.1

Karbono monoxidoaren detektagailua ...................................................................................... 28
9 Gasak detektatzeko alarmen mantentzea ..................................................................... 28

4

LAPURRETEN AURKAKO ALARMAK ............................................................................................... 30
4.1

Detektagailuak eta haien funtzionamendua.............................................................................. 31
9 Funtzionamenduaren oinarria ....................................................................................... 31

4.2

Lapurreten aurkako detektagailuen sailkapena ........................................................................ 32

4.3

Lapurreten eta bidegabe sartzearen aurkako segurtasun sistemak ........................................ 33

4.4

Lapurreten eta indarrez ebastearen aurkako segurtasun sistemak ......................................... 36

4.5

Sarbide kontroleko segurtasun sistemak .................................................................................. 37

4.6

Lapurreten aurkako alarmen mantentzea ................................................................................. 38
9 Mantentzearen oinarriak ................................................................................................ 38
9 Mantentzearen helburuak .............................................................................................. 39
9 Jokabide-irizpideak ........................................................................................................ 39

LANBIDE EKIMENA

II

Segurtasun eta Alarma-sistemak

5

ETXEBIZITZETARAKO OINARRIZKO SEGURTASUN SISTEMA .................................................... 42
5.1

Etxebizitza bateko bideo atezaina ............................................................................................ 42
9 Proiektuaren aurkezpena .............................................................................................. 43
9 Instalazioaren funtzionamendua ................................................................................... 43
9 Bideo-atezainak instalatzeko eskema ........................................................................... 44
9 Bideo-atezainen instalazioak ......................................................................................... 46
9 Arazo-taula eta konponbideak ....................................................................................... 47
9 Instalazioaren aurrekontua ............................................................................................ 47

5.2

Etxebizitzan jarritako alarma sistemak ..................................................................................... 48
9 Proiektuaren helburua ................................................................................................... 48
9 Suteen aurkako alarma ................................................................................................. 50
9 Lapurreten aurkako alarma ........................................................................................... 56
9 Instalazioaren aurrekontua ............................................................................................ 60

6

HIZTEGI TEKNIKOA........................................................................................................................... 62

7

GAIAREN ARIKETA PRAKTIKOAK ................................................................................................... 64

LANBIDE EKIMENA

III

SEGURTASUN ETA
ALARMA-SISTEMAK

LANBIDE EKIMENA

1

Ekipo eta Instalazio Elektroteknikoak

1 ALARMA-SISTEMAK
Alarma-sistemen helburua da pertsonak, lokalak eta objektu baliotsuak babestea. Hiru dira alarmasistema funtsezkoenak; honako hauek, hain zuzen ere:
9

Suteen aurkako alarmak

9

Gasak detektatzeko alarmak

9

Lapurreten aurkako alarmak

Suteen aurkako alarma-sistemek suaren sorburua ahalik eta azkarrena hauteman behar dute, lehenbailehen su horren aurka ekiteko eta haren ondorioak gutxiagotzeko.
Gasak detektatzeko alarmek gas-isuria hasieran hauteman behar dute, eta hornidura eten behar dute
berehala. Gainera, detektaturiko arazoa adierazi behar dute.
Lapurreten aurkako alarmek lokalak babestu behar dituzte, jabea dagoenean zein ez dagoenean.

1.1

Alarmen elementuak

Alarma–sistema mota guztiek oinarrizko lau bloke dituzte, nahiz eta, alarma motaren arabera, blokeek
elementu ezberdinak izan. Hauek dira bloke horiek:

1.2

9

Prozesu-zentrala

9

Detektagailu-sarea

9

Seinaleztapen-elementuak

9

Konexio-sarea

Prozesu zentrala

Instalazioaren oinarria da, sistemaren benetako burmuina baita. Alarma-sistema guztietan, prozesuzentralaren lan egiteko era berdina izan ohi da.
Prozesu-zentralak detektagailuek igorritako seinaleak jasotzen ditu. Datu horiek aztertu ostean, egoerari dagokion irtenbidea erabakitzen du; esate baterako, soinuen alarma-sistema aktibatzea, argi-seinalea
aktibatzea, etab.
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Elikatze-blokea
Prozesu-zentralak alarmaren beste elementu guztiak elikatu behar ditu, eta, aldi berean, elementu
horien funtzionamendu zuzena bermatu behar du. Elementu horiek guztiak elikatzeko, prozesu-zentraletan
elikatze-blokea dugu.
Elikatze-blokeak gutxienez 36 orduan etenik gabe funtzionatu behar du. Hori bermatzeko, eta bereziki
sare nagusiaren etenaldiak saihesteko, instalazioa metagailu-baterien bidez elikatzen da.

1.3

Detektagailu sarea

Segurtasun-sistemaren bizkarrezurra da, eta egunaren 24 orduetan etengabe lanean ari dela bermatu
behar da. Detektagailuen bidez, alarma-sistemak kontrolatzen duen eremuko datuak jasotzen ditu, eta datu
horien aldaketen arabera, alarma piztuko da edo ez.
Detektagailu-sarearen elementuak hainbat motatakoak izan daitezke, detektatzen duten eraren
arabera; hala ere, prozesu-zentralari seinaleak igortzeko, bide bera erabiliko dute kasu guztietan. Detektagailuek seinale elektrikoak igortzen dizkiote prozesu-zentralari, horrek prozesatu eta egoerari dagokion
erantzun egokiena erabaki dezan. Seinalea, berez, detektagailuak elikatzen dituen korrontearen aldaketa
izan daiteke; beste hainbat kasutan, detektagailuak elikatzen ez duen beste zirkuitu baten egoeraren
aldaketa da (NC zirkuitua irekitzen denean edo NO zirkuitua ixten denean).

1.4

Seinaleztapen elementuak

Elementu hauek prozesu-zentralak kontrolatzen ditu, eta alarma-sistemaren egoeraren berri ematen
digute; batez ere, piztuta edo itzalita dagoen jakiteko erabiltzen dira.
Seinaleztapen-elementuak mota askotakoak izan daitezke: argidunak, soinudunak, telefonoaren edo
irrati-seinale baten bidez laguntza-mezuak igortzen dituztenak, etab.

1.5

Konexio sarea

Sare honen bidez, sistemaren elementu guztien arteko lotura elektrikoa lortzen dugu. Konexio-sarearen
elementuak mota askotakoak izan daitezke: kable paraleloa, kable ardazkidea, irrati-uhinak, eta, bereziki,
kable pantailatuko mahuka.
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2 SUTEEN AURKAKO ALARMAK
Detekzio-sistema hauek automatikoki detektatu behar dute edozein sute ahalik eta lasterrena; horrela,
epe laburrean, pertsonak eta ondasunak babesteko beharrezkoak diren neurriak (suhiltzaileei deitzea,
itzaltze automatikoaren sistema aktibatzea, etab.) abian jar daitezke.
Detekzio- eta alarma-sistemen helburu nagusia sute-fokua hautematea da. Detektagailu automatikoei
esker detektatzen dira sute-fokuak, elektronikaren abantailak erabiliz. Alarmek, berriz, suteen aurka hainbat
jarduera gauzatzeko aukera ematen dute.
Kontuan hartu behar dugu alarma mota hauek etengabeko jardunean ari direla (bai pertsonek babestutako eremuan daudenean, bai eremua hutsik dagoenean).
Suteen aurkako alarmen instalazioa nahitaezkoa da lokal publikoetan, lantegietan eta garaje guztietan,
udal-arautegiek agintzen dutenez.

2.1

Sutearen garapen faseak

Sutea txikia denean, helburu nagusia hura itzaltzea da, pertsonak eta ondasunak babesteko. Horretarako, detekzio-sistema eraginkorra izatea erabat beharrezkoa da. Detekzio sistemak bi eratakoak dira:
automatikoak eta pertsona bidezkoak.
Suteetan lau fase bereizten dira:
1. fasea: ordu batzuk iraun ditzake. Fase honetan, tenperatura igotzearekin batera, usaimenaren
bidez edo prozedura elektronikoen bidez bakarrik detektatzen diren ke ikusezinak sortzen dira.
2. fasea: lehenengoa baino laburragoa da. Fase honetan, ke eta gas ikusgaiak sortzen dira,
ikusmenaren bidez edo sistema fotoelektrikoen bidez detektatzen direnak. Tenperaturak gora
egiten du nabarmenki eta etengabe, sutze-punturaino heldu arte.
3. fasea: sutze-puntura iritsitakoan, hiru ondorio larri izaten dira: lehenengoa, sugarrak sortzea;
bigarrena, kea ugaltzea, eta, hirugarrena, tenperatura-igoera izugarria. Detekzioa ikusmenaren, sistema fotoelektrikoen eta izpi infragorrizko kaptadoreen bidez lortzen da.
4. fasea: suak indarra hartzen duenean, sortzen duen beroa dela eta, hedatu egiten da. Mailaren
sentsore termikoak edo belozimetrikoak erabiltzen dira fase honetan dauden suteak
detektatzeko.
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Suteen aurkako oinarrizko instalazioetan, bloke hauek ditugu:

Sute--detektagailua

Prozesu
zentrala

Erantzuna

Akustikoa

Esku sakagailua
Optikoa
Elikatze-iturria
Seinale-igorgailua

2.2

Suteen aurkako alarma sistema

Alarma-zentralen egitekoa da alarma mota aurkitzea, zehaztea eta jasotako seinaleen arabera jokatzea. Beraz, prozesu-zentralak garunaren lana egiten du: sarrera-elementuak erabiltzen ditu eta irteera-elementuetan eragiten du.
Hauek dira sarrera-elementu horiek:
9

Detektagailu automatikoak

9

Sakagailuak

9

Beste alarma-zentral batzuen seinaleztapena

2.1. irudia. Suteen aurkako prozesu-zentralaren funtzionamendu-diagrama.
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Sarrera-elementuek jasotzen dituzten seinaleen arabera, prozesu-zentralak zenbait elementuri eragiten die; irteera-elementuak deitzen zaie, eta hauek dira:
9

Ikusteko eta entzuteko moduko seinaleak abisatu egiten du.

9

Ateak: suaren kontrako ateak itxi egiten dira. Eremuak zatikatzeko eta isolatzeko aukera
ematen dute.

9

Kebideak: ireki egiten dira ke toxikoak kanporatzeko.

9

Itzaltzeko bitartekoak: ur-ponpak eta abar abian jartzen dira.

9

Kanpoko zerbitzuei abisatzen diete.

9

Beharrezkoa den lekuetan, argindarra eten egiten da.

Bestalde, zentral horiek badute energia elektrikoaren ordezko sistema ere; sistema horrek dituen bateria batzuen bidez, hainbat denboran lana autonomiaz egiteko modua izango du zentralak (ikus 2.2. irudia).

2.2. irudia. Prozesu-zentrala.

Sistema elektronikoen bitartez sarrera- eta irteera-ekipoak jar daitezke. Kanalizazioak eta horien
osagarriak (deribazio-kaxak...) babesteko, neurri zorrotzak hartu behar dira sistema horiek instalatzeko.

2.3

Detektagailuak

Suteen aurkako alarma-sistemek zenbait detektagailu behar dituzte kea, sua edo tenperaturaren igoera
azkarra detektatzeko. Hautemateaz gain, sua aurkitu ere egin behar da, sua non dagoen jakin, eta, ondorioz, hari egokiro aurre egiteko. Prozesu-zentralari dagokio eginkizun hori.
Detektagailuak bi motatakoak izan daitezke: alde batetik, automatikoak daude, eta, bestetik, pertsonek
sakatuta funtzionatzen dutenak.
Detektagailu automatikoek etengabeko zaintza-lana egiten dute, eta sutea hasi bezain laster ekiten
diote bere eginkizunari. Su-arriskua dagoen lekuetan jarri behar dira detektagailuak.
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Detektagailuen sailkapena honako hau da:
`

`

Jardun motaren arabera
9

NC edo NO kontaktua

9

Tamper-a

Lan motaren arabera
9

Detektagailu ionikoak. Ikusten ez den kea eta gas toxikoa detektatzen dituzte.

9

Ke- eta sugar-detektagailu optikoak. Ikusten den kearekiko sentikorrak dira, eta,
batzuk, baita sugarrekiko ere. Erradiazio infragorriak ere hautematen dituzte.

9

Gehieneko tenperaturaren detektagailuak. Aurretik finkatutako tenperatura-muga
gainditu dela hauteman, eta horren berri ematen dute.

9

Detektagailu termobelozimetrikoak. Tenperatura-aldaketak detektatzen dituzte (adibidez, tenperatura 8 ºC igotzea minutu batean).

9

Ukipenekoa. Eskuzko sakagailuak.

2.3. irudia. Suteen kontra babesteko erabiltzen diren detektagailuak.

Detektatzen duten fenomenoaren arabera ere sailka daitezke detektagailuak:
9

Ke-detektagailuak

9

Errekuntzako gasak hautematen dituen detektagailua

9

Tenperatura-detektagailuak

9

Sugar-detektagailuak
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Funtzionatzeko era kontuan hartuta, detektagailu arruntena kontaktuaren araberakoa da: kontaktua
normalean itxia duena (NC); edo kontaktua normalean irekia duena (NO).
Detektagailua eta prozesu-zentrala lotzen dituen zirkuitu elektrikoa ireki edo itxi egiten da kontaktuen
bidez. Behin zentralak irekitze- edo ixte-prozesu hori detektatzen duenean, alarma piztuko da.
NC kontaktua duten detektagailuak, eremu jakin batean daudenean, seriean konektatzen dira zirkuitu
elektriko baten bidez. NO kontaktua duten detektagailuak, berriz, paraleloan konektatzen dira.
9

Tamper zirkuitua. Zirkuitu honek bermatzen du sisteman sabotaje edo esku-sartzerik ez egotea;
adibidez, bolumetriko bat ireki, etab. Horrelakorik gertatuko balitz, alarmak joko luke. Horregatik,
zirkuitu hori etengabe zelatan dago, alarma aktibatu gabe badago ere.
Tamper sistemarekin funtzionatzen duten detektagailuen funtzionamendua intentsitate-aldaketan
oinarritzen da. Normalean, zelatan daudenean, intentsitate txikia xurgatzen dute. Zerbait detektatuz
gero, detektagailuak intentsitate handiagoa xurgatzen du, eta, horren ondorioz, alarma pizten da.

Detektagailu ionikoa
Detektagailu ionikoa sutearen lehenengo fasean sortzen diren ke ikusezinak detektatzeko erabiltzen
da. Beraz, sugarrak sortu eta tenperatura handiegia izan baino lehenago, sutea detektatzeko gai da.
Oinarrizko funtzionamendua erradiazio-iturri batean datza. Erradiazio-iturri horrek detektagailuan bertan dauden bi ganbera ionizatzen ditu. Ganbera bat, barrukoa, erabat isolatuta dago; bestea, kanpokoa,
airearekin kontaktuan dago.
Normalean intentsitate berdina igarotzen da bi ganbera horietan zehar. Kea airean denean, kanpoko
ganberan sartzen da, eta ganbera horren eroankortasuna handitu egiten da, eta, beraz, intentsitatea txikitu.
Kanpoko ganberaren eta barruko ganberaren intentsitateak ezberdinak badira, detektagailuan dagoen
zirkuitu elektronikoak hautematen du, eta seinale bat igortzen dio prozesu-zentralari. Seinale hori detektatutakoan, alarma piztu egiten da.
Detektagailu ionikoak sabaian jartzen dira. Detektagailu egokiena hautatzeko, hornitzaileen katalogoak
ikusiz zehaztu beharko da zenbat eta zein motatako detektagailuak jarri behar diren. Detektagailu mota
sabaiaren garaiaren araberakoa izango da, eta, kopurua, lokalaren azalaren araberakoa.
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Detektagailuen zirkuitua 2 edo 4 kablekoa izan daiteke, hornitzailearen arabera. Kable horien oinarrizko zereginak honako hauek dira:
9

Detektagailuak elikatzea 24 V-eko korronte zuzenarekin

9

Intentsitate-aldaketaren berri igortzea prozesu-zentralari
`

Erabilera

Detektagailu ionikoak honako lokal hauek babesteko erabili ohi dira:
9

Informatika-gelak

9

Material plastiko, zelulosa- eta paper-biltegiak

9

Agiritegiak

9

Korridoreak

Ez dira jarri behar kea egon ohi den lokaletan:
9

Sukaldeetan

9

Soldadura-lantokietan

9

Aparkalekuetan
`

Instalazioa

Detektagailu ionikoak konektatzeko, konexio-eskema hau erabili behar da:

+VCC
ZENTRALA
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Kontuan hartzekoak:
9

LBE (linea-bukaerako erresistentzia). 4K7 edo 2K7 Ω.

9

Linea. Prozesu-zentrala konektatzen da dagokion irteeran; haren polaritatea indiferentea da.
LBEa paraleloan kokatzen zaio.

9

3. lineako sarrera-kablea.

9

4. lineako irteera-kablea.

9

1. lanpararako irteera; lanparako polo negatiboan konektatzen da.

9

2. lineako sarrera-irteerako kable komuna.

Irudian ikusten ditugun 3 eta 4 puntuak detektagailuaren buruaren bidez loturik daude, barnean; beraz,
linea etenez gero edo burua kenduz gero, linea-konexioa eten egingo da. 3 puntura lineako bi kableetako
bat heltzen da. 4tik hurrengo detektagailuaren 3ra kable bat doa, eta horrela hurrenez hurren. 2 puntuan
lineako beste kablea konektatzen da; detektagailu guztietan komuna da. Lineako azkeneko detektagailuan,
2 eta 4 puntuen artean, LBEa kokatu behar da.

Ke-detektagailu optikoa
Detektagailu honek labirinto txiki beltz bat dauka. Labirinto horren mutur batean flash-lanpara bat dago,
eta bestean zelula fotoelektriko bat; horrela, lanpararen argia ez zaio zelula fotoelektrikoari heltzen. Labirintoa erabat itxita dago eta kanpoko argiak ez dauka barrura sartzerik.
Flash-lanparak distirak igortzen ditu, 2,5 s-ko maiztasunarekin. Lokaletan kea dagoenean, labirintoan
sartzen da. Ke horri esker, argi-distirak zelula fotoelektrikoraino iristen dira, eta horren barruko erresistentzia aldatzen dute. Erresistentziaren aldaketa hori dela eta, zirkuituaren intentsitatea ere aldatu egiten da.
Prozesu-zentralak intentsitate-aldaketa hori detektatzen duenean, alarma pizten da.
`

Erabilera

Detektagailu mota hauek plastiko-biltegietan jartzen dira bereziki; sua piztu baino lehenago jartzen dira,
kea eta beste zenbait motatako gasak isurtzen dituzten materialekiko babesa lortzeko.
Lurruna eta hautsa dagoen lokaletan ez dugu horrelako detektagailurik jarri behar, alarma faltsuak
sortzen baitira.
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2.4

Sugar detektagailu optikoa

Errekuntza batean sugarrek erradiazio infragorri eta ultramoreak igortzen dituzte. Erradiazio horiek,
ultramoreetan, argi ikusgaiaren ertzetatik 1 nm-raino kokatzen dira, eta, infragorrietan, 1 mm-raino; aldakorrak dira.
Sugar-detektagailu optikoak erradiazio horren aldaketak hautematen ditu, detektagailu fotoelektriko
baten bidez. Konexio-eskema eta kanpoko itxura arestian jorratutako detektagailuenen antzekoak dira,
baita beharrezko detektagailu-kopurua zehazteko metodoa ere (hornitzaileen katalogoak ikusi).

2.5

Detektagailu termobelozimetrikoa

Detektagailu honek bi zati ditu, kanpokoa eta barrukoa, eta biek erresistentzia bana daukate. Kanpoko
erresistentziak, NTC erresistentzia denez (hau da, tenperaturaren araberako erresistentzia), balioa aldatzen du suteak eragindako tenperatura-aldaketarekin. Barruko zirkuituan erresistentzia iraunkorra da, eta bi
zirkuituek tentsio bera dute.
Kanpoko erresistentzia aldatzen denean, erresistentziatik iragaten den korrontearen intentsitatea ere
aldatu egiten da. Barruko zirkuituaren eta kanpoko zirkuituaren intentsitatearen balioak erkatu egiten dira,
eta, ezberdinak badira, sutea dagoela adierazten du; beraz, prozesu-zentralari seinale hori igorriko zaio,
alarma pitz dadin.
Detektagailu termobelozimetrikoak 5 ºC/min eta 20 ºC/min bitarteko tenperatura-aldaketak hautemateko gauza dira; hala ere, aldaketa motela bada (eguzkiak edo berogailuak eragindakoa), ez daukate
detektatzerik.
Detektagailu mota hau da egokiena oso bizkor indartzen diren suetan, eta, kasu horietan, detektagailu
ionikoen ordez jartzen dira.
`

Erabilera

9

Garajeak

9

Produktu kimikoen biltegiak
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2.6

Ukipenekoa (eskuzko su alarmak)

Detektagailu hauei izu-sakagailuak deitzen zaie, eta norbaitek sakatuz gero, aktibatu egiten dira.
Ezinbestekoak dira alarma-instalazio guztietan. Su-alarmen eskuzko sistemek hainbat sakagailu izan behar
dituzte, alarma-seinalea nahita eragin eta kontrol- eta seinaleztapen-zentralera igortzeko (etengabe zaintzapean egon behar du zentralak). Horri esker, aise bereiz daiteke zein eremutan sakatu duten sakagailua.
Sakagailuen eskuzko sistemaren elikatze-iturriek, horien ezaugarriek eta zehaztapenek sistema automatikoen elikatze-iturrien ezaugarri berak bete behar dituzte. Iturri sekundario bera eduki dezakete bi
sistemek.
Alarma-sakagailuak jarri behar dira, nonahi daudela ere, horietara iristeko tarterik luzeena 25 metrokoa dela.
Sakagailu horiek plastiko edo beira baten bidez babestuta daude, sasi-kontaktuak saihesteko. Sua
denean, babesle hori puskatu edo mugitu egin behar da sakagailua sakatzeko.
Honako irudi honetan ikus daiteke nolakoa den detektagailu hauen konexio-eskema:

680

C

BAI

SAKAGAILUA

2.7

Detektagailuak ondo kokatzeko arauak

Jeneralean, detektagailua jartzeko kokagune egokiena hautatzeko, hiru kondizio logiko hartu behar
dira kontuan:
1. Aire-korronterik ez izatea
2. Zuzeneko argirik ez izatea
3. Kokagune-garaiera handiegia ez izatea
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Baina, mikrouhin- eta infragorri-detektagailuetan, aipatutakoez gainera, beste arau batzuk bete behar dira:

Infragorri-detektagailua
1. Detekziogunean ez da izan behar ez aire-girogailurik ez berogailurik.
2. Detektagailuaren aurrean dauden hormen kolorea ondo aukeratu behar da, lapurrak ondo
bereizteko.
3. Detektagailuak ez dira kokatu behar eguzkiaren izpi zuzenen pean.
4. Detektagailuaren euskarriak bibrazioak isolatu behar ditu.
5. Detektagailuaren argi-sortak eta lapurren sarbidearen norabideak elkarzutak izan behar dute.

Mikrouhin-detektagailua
1. Eremu horretan beste mota bateko detektagailurik badago, mikrouhinen akzio-erradioa murriztu
egin behar da.
2. Errezelen edo beste objektu batzuen mugimenduak detektagailuak aktiba ditzake.
3. Detektagailuen argi-sortak ez du fluor-argirantz zuzendu behar. Detektagailuen eta fluor-argien
arteko gutxieneko distantzia 2 m-koa izango da.

2.8

Detektagailuen kokapena eta distantziak

Kokapenari dagokionez, Eraikinetako Oinarrizko Araua (NBE-CPI-81) eta haren aldaketa (NBE-CPU-82)
dira nagusiak.
Apunte hauetan Ipar Amerikako NFPA-72E-1982 arauaren laburpena ere agertzen da, gure legearen
barruan jorratu ez diren puntuak azaltzeko.
Tenperatura altuko tokietarako, tenperatura finkoko detektagailuak eta termobelozimetrikoak hautatzerakoan, tara-tenperaturaren eta sabaian espero diren giro-tenperatura maximoen arteko tarte bat hartu
beharko da kontuan, detektagailua babesteko.

2.9

Detektagailu termiko puntualen kokapena

Sabaian ipini behar dira, alboko hormatik gutxienez 100 mm-ra. Alboko hormetan ere ipin daitezke,
sabaitik 100-300 mm arteko distantziara. Hala ere, kokapena hautatzerakoan, salbuespen batzuk aintzat
hartu beharko ditugu:

LANBIDE EKIMENA

13

Ekipo eta Instalazio Elektroteknikoak

1. salbuespena. Sabaian hormen arteko habexka trinkoak baditugu, detektagailuak habexken
oinarrian ipini beharko ditugu.
2. salbuespena. Lokalean habeak 300 mm baino gutxiago nabarmentzen badira sabaitik eta
zentroen arteko distantzia 2,4 m baino txikiagoa bada, detektagailuak habeen oinarrietan koka
daitezke.
Sabaia

Hemen onargarria
Hemen inoiz ez
Detektagailuaren goiko aldea
hemen onargarria

Alboko
horma

2.4. irudia. Detektagailu termiko puntualen kokapena.

2.10 Detektagailu termiko linealen kokapena
Sabaian edo alboko hormetan kokatu behar ditugu, gehienez sabaitik 500 mm-ko distantziara.

2.11 Detektagailuen arteko distantziak
Sabai lauetan
Bi arau hauetatik bat jarraitu behar da:
a. Detektagailuen arteko distantziak ez du gainditu beharko legezko erakundeek finkatutako distantzia homologatua. Norabide perpendikularra hartuta, alboko hormaren eta detektagailuen
arteko distantzia maximoak homologatutako distantziaren erdia izan behar du.
b. Sabaiko edozein puntutatik detektagailu hurbilenerainoko distantzia, gehienez, instalatu behar
diren detektagailuen distantzia homologatua baino 0,7 aldiz handiagoa izan daiteke. Arau hori
korridoreetarako eta gune irregularretarako da egokia.

LANBIDE EKIMENA

14

Etxebizitzetako eta Eraikinetako Instalazio Bereziak

Forma irregularreko eta sabai lauko guneak
Kasu honetan, detektagailuen arteko tartea homologatutako distantzia baino handiagoa izan daiteke;
hala ere, detektagailu batetik alboko hormako puntu aldenduenerako edo haren babespean dagoen ertz
baterako gehieneko distantziak ez du izan behar distantzia homologatua baino 0,7 aldiz handiagoa.

2.5. irudia. Detektagailu termikoen arteko distantzia, forma irregularreko eta sabai lauko guneetan.

Sabai lau eta altuko guneak
3 eta 9,1 m bitarteko sabaietan, detektagailuen arteko distantzia homologatuaren ehuneko jakin batera
jarri beharko dira, garaieraren arabera. Beraz, zenbat eta garaiera handiagoa, orduan eta distantzia txikiagoa eskatzen da.

SABAIAREN ALTUERA
(m-tan)

HOMOLOGATUTAKO
DISTANTZIAREN EHUNEKOA

0-3

% 100

3 - 3,66

% 91

3,66-4,27

% 84

4,27-4,88

% 77

4,88-5,49

% 71

5,49-6,10

% 64

6,10-6,71

% 58

6,71-7,32

% 57

7,32-7,93

% 46

7,93-8,54

% 40

8,54-9,15

% 34
2.1. taula.
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Taula hori, dena den, ez dugu detektagailu hauekin erabili behar, efektu metatzailearen bidez lan
egiten baitute:
a. Tenperaturarekin aldatzen den erresistentzia elektrikodun kablea duten tenperatura
finkoko detektagailu termikoak.
b. Hodi pneumatikoa duten detektagailu termobelozimetrikoak.
c.

Detektagailu termoelektriko termobelozimetrikoak.

Hiru kasu horietan, hornitzailearen gomendioak jarraitu behar dira, behar bezala kokatzeko eta
tartekatzeko.

Habeak edo habexkak begi-bistan dituzten sabaiak
Bi detektagailu termikoren arteko distantziak, habexkekiko angelu zuzenean neurtuta, ez du izan
behar sabai lauentzat homologatutako distantziaren % 50 baino handiagoa.

Habexkak bistan

Detektagailuak
babesteko
beheko aldean

2.6. irudia. Detektagailu termikoak. Detektagailuen kokapena habexkak bistan daudenean.

Habedun sabaiak
Habeak ez badira sabai azpitik 100 mm baino gehiago nabarmentzen, sabai laua balitz bezala hartuko
dugu. 100 mm baino gehiago ateratzen badira, detektagailu termikoen arteko distantziak ez du izan behar
sabai laukoetarako (lehen aipatutako forma erregular edo irregularrekoak) distantziaren bi heren baino
gehiagokoa.
Habeak 460 mm baino gehiago ateratzen badira eta horien zentroen arteko distantzia 2,4 m baino
gehiagokoa bada, bi habeen arteko eremu hori bereizitzat hartuko dugu.
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Sabai inklinatuak
`

Bi isurkiko estalkia

Lehenengo, irudian ikusten den moduan, detektagailu-ilara bat ipini behar da. Detektagailu-ilara hori
kokatzeko, sabaiko erpinetik horizontalki neurtutako distantzia maximoak 0,9 m-koa izan behar du. Detektagailu gehigarriak beharrezkoak badira, detektagailu kopurua eta haien arteko distantzia zehazteko,
bi aldagai hauek hartuko ditugu kontuan:
9

Sabaiaren proiekzio horizontala

9

Sabaiaren eraikuntza mota

S = Detektagailuen arteko distantzia
D = Detektagailua
2.7. irudia. Detektagailu termikoak. Detektagailuen banaketa sabai inklinatuetan, bi isurkiko estalkiarekin.

`

Zerra-hortz estalkia

Puntu altuenetik horizontalki neurtuta (irudian ikusten den bezala) eta distantzia maximoa 0,9 m-koa
izanik, detektagailu-ilara bat kokatu behar da. Detektagailuen arteko distantziak eraikin motaren araberakoa izan behar du.
Detektagailu gehiago behar badira, libre geratzen diren lekuetan jarri beharko dira.

S = Detektagailuen arteko distantzia
D = Detektagailua
2.8. irudia. Detektagailu termikoak. Detektagailuen banaketa sabai inklinatuetan, zerra-hortz estalkiarekin.
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2.12 Detektagailuen kokapen egokiena etxebizitzetan
Atal honetan azalduko dugu oro har detektagailuak non jarri behar diren eta non jarri behar ez diren
zuzen funtziona dezaten. Ez dago detektagailuak edozein lekutan jartzerik. Etxebizitza bateko geletan
detektagailuak kokatzeko, baldintza logiko batzuk bete beharko dira. Azter ditzagun.

Kokapen egokienak
9

Sukaldean, alarma faltsuak saihesteko, detektagailu termobelozimetrikoak ipintzen dira; detektagailu horiek ez dituzte keak detektatzen, baina bai bat-bateko tenperatura-igoerak.

9

Egokiena da suteren bat sortzeko arriskua duten geletako ateetan detekzio-terminalak
kokatzea.

9

Zuk edo zure senideek logeletako ateak ixten badituzue lo egiteko, logela bakoitzean detektagailu gehigarri bat ipintzea da onena. Ateak irekita badaude, tokirik egokiena logelatik hurbilen dagoen korridorea da.

9

Etxebizitza batean erretzen bada, detektagailua ke-kontzentrazio handirik sortzen ez den
tokiren batean kokatu behar da, alarma faltsuak saihesteko.

9

Ke-detektagailua sabaiaren erdian kokatzea da egokiena, ertzetan airea “hilda” gelditzen baita
eta ez da mugitzen. Kearen sarrera oztopa dezakeen edozein dekoraziotatik (ate, lanpara,
moldura...) gutxieneko 30 cm-ko distantzia errespetatzea komeni da.

9

Detektagailu-instalazioa oztopatzen duen haberen bat edo beste elementuren bat badago
sabaian, detektagailua horman ipini beharko da, sabaitik gehienez 30 cm-ko distantziara, eta
ertzetatik gutxienez 15 cm-ko distantziara.

Saihestu behar diren kokapenak
9

Ez dira jarri behar komunetan, dutxetan, garajeetan eta ur-lurruna edo beste ke batzuk erraz
pilatzen diren tokietan.

9

Normalean gela baino beroago edo hotzago egoten diren gainazalak ere saihestu behar dira.
Adibidez, argizuloak edo ganbera gabeko kanpoko hormak.

9

Ez dira jarri behar berogailu, haizagailu, aire-girogailu, leiho edo aireztapen-zuloen gainean edo
horietatik hurbil; elementu horiek aire-korrontearen norabidea alda dezakete, eta, aldi berean,
tenperatura-aldaketa handiak sortzen dituzte.
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2.13 Seinaleztapen elementuak
Sirenak eta argiak
Alarma-abisua komunikatzeko, kontrol-postu batetik berariazko seinalea (nahita sortua) igortzea ahalbidetu behar du sistemak. Entzuteko eta ikusteko modukoa izan behar du seinaleak, baldin eta entzun behar
den lekuan 60 dB(A)-etik gorako zarata badago.
Seinalearen soinu- eta ikuste-mailek hura instalatuta dagoen sute-sektore bakoitzean entzun eta
ikusteko modukoak izan behar dute.

Sirenak
Bi motatakoak dira, eraikinaren kanpoaldean kokatzen direnak eta barrualdean kokatzen direnak.
Normalean, 12 V-eko KZeko elikatze-tentsioarekin funtzionatzen dute, eta merkatuan dauden ia
alarma mota guztietan erabil daitezke.
`

Erabilera

Sirenak edozein lokaletan jar daitezke:
9

Hotelak

9

Lantokiak

9

Industriak

9

Garajeak

9

Etxebizitzak
`

Instalazioa

Elementu hori muntatzea arras erraza da. Sirena horman jarritakoan, bi kableak konektatu behar
dira. Polaritatea kontuan izan behar da, eta kablearen sekzioak 1,5 mm2-koa izan behar du.

2.14 Itzaltze sistemen sailkapena
Sistemak sutea detektatu ondoren, instalazioaren erantzunen artean, sutea itzaltzeko sistemak ditugu.
Atal honetan, gaur egungo itzaltze-sistemen sailkapen orokorra aurkezten da.
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a) Itzalgaien arabera, honako hauek onesten dira:
9

Ura, ur-zurrusta bidez eta ur-laino bidez

9

Apar fisikoa

9

Hauts kimiko lehorrak BC eta ABC (erabilera anitzekoak)

9

Karbono dioxidoa (CO2)

9

Karbono dioxidoa ez diren beste gai gaseoso batzuk

9

Hauts kimiko bereziak

9

Halon sistemak: gaur egun debekatuta dago, ingurumenerako kaltegarria baita

b) Gauzatze-eraren arabera:
9

Sistema erdifinkoak. Itzalgaia eroanbide batean zehar garraiatzen da, eta, mahuka baten
bidez, su gainean botatzen da.

9

Sistema finkoak. Itzalgaia eroanbide batean zehar garraiatzen da, eta, eroanbideari atxikita
dauden muturtxoen bidez, su gainean botatzen da.

9

Sistema mugikorrak. Ibilgailu motordun baten bidez, itzalgaia garraiatu eta su gainean
botatzen da.

c) Eragintzaren arabera:
9

Eskuzkoa

9

Automatikoa

9

Eragintza bikoitzekoa

d) Jardun-eremuaren arabera:
9

Partziala

9

Erabateko urpetzekoa

2.15 Itzalgaiak eta aplikatzeko era
Taula honen bidez ikus daitezke itzalgaien aplikazio egokiena eta aplikatzeko era. Taula ulertzeko,
jakin behar da erregai motaren arabera sailkatzen direla suak, handia baita haien eragina.
Hona hemen su motak, UNE 23-010-76 estandarraren arabera:
9

A, solidoak

9

B, solido koipetsuak eta likidoak

9

C, gasak

9

D, metalak
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ITZALGAIAK
Itzaltzeko
sistema

Aplikatzeko
era

Kontuan hartzekoak

Ura

Hoztea

Ur-zurrusta.
Ur lainoztatua

Apar fisikoa

Hoztea. Itotzea:
oxigenoaren eta
erregaiaren
arteko kontaktua
galarazten du.

BC
normala

ABC
erabilera
anitzekoak

Hauts kimikoak

Itzalgaia

Karbono (IV)
oxidoa (elur
karbonikoa)

Beste zenbait gai
gaseoso

Su mota bakoitzari dagokion
aplikazioa
A

B

C

D

Andelak hoztea;
elektrizitate-eroaleak
dira.

Ona

Ona
Bai Lainoztatua

INOIZ
EZ

INOIZ
EZ

Gai aparduna

Alkoholaren aurkako
apar berezia den.

Ona

Ona

INOIZ
EZ

INOIZ
EZ

Itotzea.
Kate-erreakzioa
galaraztea.

Sodio
bikarbonatoa

Ez erabili C motako suetan.
Ontzia hoztu 1.000 ºC
edo ºK arte.

INOIZ
EZ

Ezin hobea

Ona

INOIZ
EZ

Itotzea. Kate-erreakzioa
galaraztea.

Amonio
bisulfatoa

Materiala 1.000 ºC
edo ºK-era heldu arte
erabiltzekoa.

Ona

Ona

Ona

INOIZ
EZ

Onargarria

Onargarria

INOIZ
EZ

INOIZ
EZ

Onargarria

Onargarria

INOIZ
EZ

INOIZ
EZ

Itotzea

Oxigenoa
murriztea. Kate-erreakzioa
galaraztea.

Elektrizitate-eroale txarra.
Ez ditu instalazioak
zikintzen.
Airearekin
Tenperatura baxuek
kontaktuan
kalteak eragiteko
lurruntzen den
arriskua.
gas likidotua
Aurretik pertsonak
ebakuatu behar dira.
Instalazio elektrikoetan
erabiltzen da.

Erabat
ureztatzea.
Era
askotakoak:
hidrofluoroa,
karbonoak,
argona,
nitrogenoa.

Elektrizitaterik ez dute
eroaten. Ez dute
hondakinik uzten.

2.2. taula. Itzalgaien ezaugarriak.
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2.16 Suarekiko erresistenteak diren ateak
Suarekiko erresistenteak diren ateen egitekoa da isolamendu termikoa ematea eraikin barruko guneei
(banatuta badaude) eta, suterik gertatuz gero, hartatik babestea. Hona hemen ate horien zenbait ezaugarri:
9

Egonkortasuna

9

Hermetikotasuna

9

Isolamendu termikoa

Ezaugarri horiei guztiei dagokien proba egiten zaie ateei. Probaren emaitzak aztertu ondoren, haren
iraupenaren araberako erresistentzia-maila esleitzen zaie ateei. Hasierako letrekin (SE, suarekiko erresistentea) egin behar da izendapena; ondoren, probaren iraupena ipini behar da. Hona hemen adibide bat:
SE-60, suarekiko erresistentea 60 minutuan.
Suaren kontrako ateek beren eginkizuna behar bezala betetzeko adina elementu osagarri eduki behar
dute. Urrutitik —alarma-zentraletik, adibidez— aktibatzeko modukoak izan behar dute mekanismoek. Hauek
dira osagarriak:
`

Izuaren aurkako barra. Atea edozein egoeratan irekitzea bermatzen duen mekanismoa da.
Atea irekitzeko, aski da barraren edozein guneri bultzada txiki bat egitea.

`

Ixte-selektoreak. Orri bikoitzak dituzten ateetarako dira, orriak ordena egokian ixten direla
bermatzeko.

`

Atea ixtekoak. Atearen itxiera iraunkorra bermatzeko mekanismoa.

`

Bentosa elektromagnetikoa. Atea irekita edukitzeko erabiltzen da. Suterik gertatuz gero,
askatu egiten du atea, ixteko mekanismoa abian jar dadin.

Bi eratakoak dira suaren kontrako ateak:
`

Gidaridun atea. Orri batekoak edo bikoak.

`

Ardatz-formako ateak. Orri bateko edo biko ateak.
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2.17 Suteen aurkako alarma baten mantentzea
Hona hemen kontuan hartu beharrekoak:

Prozesu-zentrala
9

Egiaztatu zentralaren elikatzea koadro orokorretik zuzenean eta berariaz datorrela, eta sarrerako tentsioa zuzena dela.

9

Egiaztatu sare nagusia eteten denean bateria hasten dela lanean.

9

Bateriaren bizitza, gutxi gorabehera, urtebetekoa izan ohi da. Hala ere, haren kargak lehenago
huts egin lezake. Bateriaren aldaketak funtzionamendu egokia ziurtatzen du.

9

Egiaztatu bateriak emandako sarrera-tentsioa zuzena dela.

9

Egiaztatu instalazio-linea bakoitzaren tentsioa.

9

Eragin su-alarma bat instalazio-linea bakoitzean, eta egiaztatu honako datu hauek:
a) Seinale akustikoa badabilela
b) Prozesu-zentralean alarma-seinalearen argiak pizten direla
c) Modulu guztietako irteera-tentsioa zuzena dela

Detektagailuak
9

Ireki detektagailu guztiak eta egiaztatu prozesu-zentralean matxura-argiak pizten direla.

9

Egiaztatu detektagailu guztien kokapena egokia dela.

9

Egiaztatu detektagailuak ez daudela tenperatura altuen pean (< +50 ºC).

9

Egiaztatu detektagailuen benetako kokapena eta proiektuarena bat datozela.

9

Ke-detektagailuek erresistentzia galtzen dute denbora pasatu ahala, eta hornitzaileek 10
urtetik behin aldatzea gomendatzen dute.

9

Aldian behin, egiaztatu detektagailuen funtzionamendua egokia den. Hori egiteko, tresnaren
erdiko partea sakatu behar da, eta alarmak sutea izango balitz bezala joko du.

9

Detektagailua garbitu egin behar da noizbehinka, gutxienez hilabetean behin. Erabili eskuila
leun edo xurgagailu bat kea sartzen den arteketatik hautsa kentzeko, baina tresna horiekin
ez da detektagailuaren barneko aldea garbitu behar. Horretarako, hautsa kentzeko bereziak
diren aire konprimituzko sprayren bat erabili behar da.
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Elementu osagarriak
9

Egiaztatu esku-sakagailu guztiak ondo finkatuta daudela

9

Egiaztatu sirenak dagozkien lekuetan kokatuta daudela

9

Egiaztatu sirena guztiak badabiltzala

9

Egiaztatu sirenen soinu-maila egokia dela, lokaleko bazter orotan entzun dadin

Konexio-sarea
9

Egiaztatu linea ororen amaierako tentsioa

9

Egiaztatu linea ororen amaierako erresistentzia

9

Egiaztatu instalazioko lineak eta proiektuan diseinatuak bat datozela

LANBIDE EKIMENA

24

Etxebizitzetako eta Eraikinetako Instalazio Bereziak

3 GASAK DETEKTATZEKO ALARMAK
Hainbat gas-detektagailu ditugu, detektatu nahi dugun gasaren arabera. Aurreko atalean, ke- eta gasdetektagailu bat azaldu dugu; airea baino astunago edo arinagoak diren gasak hautemateko zenbait detektagailuk ere funtzionamendu berdina dute.
Mota askotakoak izan daitezke; adibidez, sistema autonomoek alarma erantsita dute, eta etxebizitzetako gasak detektatzeko erabiltzen dira. Kokagunearen arabera, batzuk sabaian kokatu behar dira,
eta beste batzuk horman edo lurrean.
Detektagailu horiek guztiek gas mota baten gehiegizko kontzentrazio arriskutsuen abisua ematen dute,
eta informazio hori prozesu-zentralari igortzen diote.
Atal honetan aztertuko ditugun alarmek etengabe dihardute lanean. Industrietan eta lokal publikoetan
gas kutsagarrien maila kontrolatu behar denean, horrelako alarmak erabiltzen dira. Gas horien artean,
karbono monoxidoa da aipagarriena.
Dakigunez, karbono monoxidoa errekuntza- eta eztanda-motorrek sortzen dute, oxigenoarekin nahasitako erregaia erre edo lehertzen denean.
Alarma mota honen instalazio ohikoena motor-ibilgailuen garajeetakoa da. Garaje horiek, normalean,
sotoetan izan ohi dira; beraz, ez da izaten leihorik ezta aire korronterik ere gas-kontzentrazioa saihesteko.
Garaje publiko batean CO-aren alarma-sistema baten proiektua eta instalazioa aurrera eramateko,
kontuan hartu behar dira, alde batetik, lokalaren aire-erauzgailu mota, eta, beste alde batetik, suteen
kontrako babes eta prebentzioko udal-arautegia.
CO-aren alarma-sistema baten detekzio-sistema instalatuko den lokaleko airearen etengabeko azterketan oinarritzen da. CO-aren kantitatea ppm-tan (milioiko parteak) neurtu behar du instalazioak, eta beharrezkoa denean, erauzketa-sistema edo alarma aktibatzen du.
9

Eraikinetako Oinarrizko Araua (NBE-CP/96, Suteen aurkako babes-arautegia)

9

Behe-tentsioko arautegi elektroteknikoa

9

Udal-arautegia, etab.
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Espainiako legeriak hiru motatako neurketak agintzen ditu, gasaren kontzentrazioaren arabera.
Honako hauek:
a) Kontzentrazioa 30 ppm baino handiago bada, beharrezkoak dira barruko airearen mugimendua bermatzeko erauzgailu motelak.
b) Kontzentrazioa 50 ppm baino handiago bada, arestian aipatutako erauzgailuek abiadura maximoarekin funtzionatuko dute.
c) Kontzentrazioa 30 ppm baino handiago bada, jendea azkar atera dadin babestutako lokaletik,
seinale akustikoak eta ikus-seinaleak aktibatu behar dira.

KONTZENTRAZIOA

DENBORA

ONDORIOAK

20 ppm
400 ppm
800 ppm
1.600 ppm
3.200 ppm
6.400 ppm
12.800 ppm

2-3 h
1-2 h
45 min
3h
30 min
10-15 min
1-3 min

Buruko min txikia
Buruko min handia
Goragalea eta gorputz-dardarak
Heriotza
Heriotza
Heriotza
Heriotza

Gehienetan, CO-a detektatzeko instalazioen elementuak hauek izaten dira:
9

CO-aren detektagailuak

9

Prozesu-zentrala

9

Elikatze-iturria

9

Sistemaren erantzuna: sirena, aire-erauzgailua, etab.

CO-aren
detektagailuak

Prozesu-zentrala

Elikatze-iturria

Erantzuna

Akustikoa

Aire-erauzgailua
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Sistema osoa, bloketan ikusita, honela geratuko litzateke:
`

Detektagailuek seinalea bidaltzen diote prozesu-zentralari. Prozesu-zentralari dagozkion
balioak aurrez finkatu eta kalibratu dira fabrikan bertan.
Bi kalibrazio-maila daude. Txikienak gizakientzat arriskutsua ez den maila adierazten du, eta
50 ppm ingurukoa da. Maila hori gainditu ondoren, prozesu-zentralak ez du seinale akustikorik
aktibatuko, baizik eta alarma-sistemarekin instalatutako aire-erauzgailuaren motorrak aktibatuko ditu.
Bigarren maila 100 ppm-tan dago finkatuta Espainiako BOEn. Maila hori gainditu ondoren,
alarma-sistemak soinuzko eta argizko seinaleak aktibatu behar ditu.

`

CO-aren mailaren jarraipena bistaratze- eta kontrol-blokean egiten da, alarmaren oinarrizko
blokean, hain zuzen ere. Bloke horretan argi batzuk ditugu, erauzketa edo alarmaren aktibazioa azaltzen dutenak; eta kommutadoreak ere badaude, seinale akustikoa eteteko edo zentraleko kontrolguneak indargabetzeko.

Irudian daukagu alarma baten konexio-eskema. Irudi honetan ikus dezakegu prozesu-zentrala eta CO-aren
detektagailuak elkartzen dituzten eroaleak, eta nola dauden konektatuta. Beheko aldean, aireztapen-motorren konexioa dago; hori errele edo kontagailu baten bidez egingo da, motorraren potentziaren arabera. Beheko aldean, gune bakoitzeko konexioa ikus daiteke.

CO-aren detektagailua
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3.1

Karbono monoxidoaren detektagailua

Karbono monoxidoaren detektagailuak erdieroaleez osaturik daude, bereziki SnO2-z. Erdieroaleak gas-kontzentrazio txikia xurgatzen duenean, haren eroankortasuna handitu egiten da. Egoera horren ondorioz,
detektagailuaren zirkuitu elektrikoa desorekatu egingo da, eta prozesu-zentralak, desoreka hori detektatuta, alarma piztuko du.
Detektagailuek galda-elementu bat daukate, tenperatura egokia izan dadin; eta karbono aktibatuko
irazkiak ere badituzte, beste gas batzuen interferentziak saihesteko. Gas-kontzentrazioa 50 ppm-tik
gorakoa denean jardun dezakete.

Gasak detektatzeko alarmen mantentzea
Hona hemen kontuan hartu beharrekoak.
a) Prozesu-zentrala
9

Egiaztatu prozesu-zentralerako sarrera zuzena dela.

9 Garbitu zentrala kanpoko eta barruko aldetik.
9 Egiaztatu zentralaren elikatze-koadro nagusitik zuzenean eta berariaz datorrela, BTAk
agintzen duen moduan.
9 Egiaztatu bateriaren sarrera-tentsioa zuzena dela.
9 Egiaztatu instalazio-linea bakoitzaren tentsioa.
9 Egiaztatu prozesu-zentralaren LED diodo guztiak badabiltzala.
9 Eragin detektagailu baten alarmari, kea erabiliz, eta egiaztatu hauek:
a) Seinale optikoa agertzen dela dagokion moduluan.
b) Alarma akustikoa pizten dela zentralean.
c) Dagozkion aireberritze-sistemak pizten direla.
d) Egiaztatu errele-armadurek eta kontaktuek ondo funtzionatzen dutela.
e) Egiaztatu linea guztien intentsitatea, geldialdian edo alarman, hornitzailearen datuekin bat datorrela.
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b) Detektagailuak
9

Ireki detektagailu guztiak, eta garbitu kanpotik eta barrutik

9

Beharrezkoa bada, doitu sentikortasuna

9

Egiaztatu detektagailu bakoitzari dagokion LEDa pizten dela detektagailu hori aktibatzen denean

9

Egiaztatu detektagailuen kokapena zuzena dela (aire-korrontetik urrun)

9

Egiaztatu detektagailuen benetako kokapena eta proiektuarena bat datozela

c) Lineak eta konexio-sarea
9

Egiaztatu linea ororen amaierako tentsioa

9

Egiaztatu linea ororen amaierako erresistentzia

9

Egiaztatu lotuneak

9

Egiaztatu instalazioko lineak eta proiektuan diseinatuak bat datozen
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4 LAPURRETEN AURKAKO ALARMAK
Lapurreten kontrako babesean hainbat sistema aurki ditzakegu, zinpeko zaintzaile batetik hasi eta ahal
diren sistema guztiak elkartzeraino. Atal honetan jorratuko ditugun sistemek ez dute pertsonarik behar
babestu beharreko lekuetan.
Lapurreten aurkako segurtasun-sistema baten proiektua egiteko, aurretik, bi aldagai hartu behar ditugu
kontuan; alde batetik, babes-mailak aukeratu behar dira, eta, beste alde batetik, zein eremutan aplikatuko
den segurtasun-sistema.
Horren arabera, segurtasun-sistemak honela sailka daitezke:
9

Lapurreten eta bidegabe sartzearen aurkako segurtasun-sistemak

9

Lapurreten eta indarrezko ebasteen aurkako segurtasun-sistemak

9

Sarbide-kontrolaren segurtasun-sistemak

9

CCTV zaintza eta segurtasun-sistemak

Instalazio baten babesa guneka egiten da. Normalean, hiru gune hauek izan ohi dira:
9

Eraikinaren inguruak

9

Babestutako gunearen sarbideak

9

Babesgunea bera

Lehenengo gunean, ateak, solairuak, leihoak, hormak, hesiak, langak, etab. babestu behar dira. Ateetan
eta leihoetan kolpeen eta irekitzeen aurkako detektagailu elektromekanikoak kokatzen dira. Sistema erabat
osatzeko, infragorri bidezko detekzioa, ultrasoinuak, detekzio magnetikoa edo zaintza-kamerak erabiliko dira.
Bigarren gunean, sarbideak (pasabideak, ateak, igogailuak, etab.) babestu behar dira. Horretarako,
infragorri bidezko detekzioa, mikrouhinak, ultrasoinuak, kontaktu magnetikoak, kontaktu fotoelektrikoak,
etab. erabiliko dira.
Hirugarren gunean, babestu behar den toki nagusian, gauza baliodunak ditugu (diru-kutxak, bitxiak, margoak, etab.). Horretarako, arestian aipatutako sistema batzuk erabiltzen dira, baita bibraziodetektagailuak ere.
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4.1

Detektagailuak eta haien funtzionamendua
Funtzionamenduaren oinarria

Detektagailuen jarduera nagusiak hauek dira:
1. Leku bat zaintzea
2. Edozein alarma-egoera hautematea
3. Alarma-egoeran egonik, prozesu-zentralari seinalea igortzea
Detektagailuek, oro har, bloke-eskema hau daukate:

Kontrola
Proba

Alarma
DETEKTAGAILUA
Sabotajea

Elikatzea

Akats-abisua

9

Kontrol-seinalea. Detektagailu guztiek ez daukate seinale hau. Seinale honen bidez, prozesuzentralean bertan egiazta daiteke detektagailuaren egoera.

9

Proba-seinalea. Detektagailu guztiek ez daukate seinale hau. Seinale honen bidez, prozesuzentralean bertan egiazta daiteke detektagailua aktibo dagoen.

9

Alarma-seinalea. Detektagailu guztiek daukate. Nazioarteko arautegiak agintzen duen moduan,
detektagailu hauek tentsiorik gabeko NC (normalean itxita) kontaktuen bidez funtzionatzen
dute. Detektagailua pausagunean dagoenean, zirkuitua itxita dago, eta zirkuitua irekiz gero,
alarma piztu egiten da. Detektagailu batzuek NO (normalean irekia) kontaktuak ere badauzkate.
Prozesu-zentralak etengabe aztertzen du kontaktu horien egoera, eta, egoera horren arabera,
alarma piztu behar duen edo ez.
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9

Sabotaje-seinalea. Seinale honen bidez, prozesu-zentralean bertan hauteman daiteke detektagailua manipulazioren bat pairatzen ari den edo ez. Detektagailu guztiek ez daukate honelako
seinalerik, baina, manipulaziorako arriskurik badago, ezinbestekoa da.

9

Elikatze-seinalea. Detektagailua prozesu-zentraletik elikatzen da, korronte zuzeneko 12 V-eko
tentsioaren bidez.

9

Akats-abisuen seinalea. Detektagailu guztiek ez daukate seinale hori. Normalean, NC kontaktu
batean datza, eta horren bidez, detektagailuaren funtzionamendu txarren seinalea heltzen zaio
prozesu-zentralari.

4.2

Lapurreten aurkako detektagailuen sailkapena

UNE 108-210 (2) araua erabiliz, detektagailuak honela sailka daitezke.
1. Presiozkoak (detektagailuaren gainean)
a) Alfonbrakoa
b) Bandakoa
c) Kapazitiboa
d) Hidraulikoa
e) Pneumatikoa
2. Higidurakoak (lapurrarena)
a) Optikoak
9

Infragorri-langa

9

Bideo-sentsorea

9

Laser-langa

b) Akustikoak
9

Ultrasoinuak

c) Elektromagnetikoak
9

Mikrouhin-langa

9

Kapazitibo elektromagnetikoa

9

Eroale-akoplamendua

9

Doppler radarra

9

Uhin-giden akoplamendua
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3. Desplazamendukoak (detektagailuarena)
a) Kontaktu magnetikoa
b) Hari eroale tenkatuak
c) Kontaktu elektromekanikoa
4. Hausturakoa (detektagailuarena edo babestutako objektuarena)
a) Zinta eroalea
b) Sare eroalea
c) Zuntz optikoa
5. Bibraziokoa (detektagailuarena edo babestutako objektuarena)
a) Mikrofonoduna
b) Kable mikrofonikoa
c) Piezoelektrikoa
d) Geofonoa
e) Inertziala
6. Garraiokoa (detektagailuarena edo babestutako objektuarena)
a) Etiketaduna
7. Manipulaziokoa (detektagailuarena)
a) Matxardaduna
b) Sakagailuduna
8. Tenperaturakoa (detektagailuarena eta babestutako objektuarena)
a) Termikoa

4.3

Lapurreten eta bidegabe sartzearen aurkako segurtasun sistemak

Segurtasun-sistema guztietan, lehenbizi, instalazio bakoitzeko betebeharrak zein diren aztertu behar
da. Arrisku-maila zehaztu behar da, honako baldintza hauek kontuan hartuz:
9

Babestu nahi denaren kokalekua

9

Babestu nahi denaren ingurunea

9

Gizakien zaintza dagoen edo ez

9

Beste edozein ezaugarri berezi
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Abiapuntu moduan, oinarrizko segurtasun-plana garatu behar da. Segurtasun-plan horrek gutxienezko arrisku-mailak bete behar ditu, fidagarritasun-marjinak gaindituz.
Lapurreten aurkako sistema baten oinarrizko eskema da irudikoa:

PROZESU
ZENTRALA

Etengabeko
elikatzea

Akustikoa eta optikoa
Sistemaren
erantzuna
Igorpena

Detektagailu
bolumetrikoak

Detektagailu
sismikoak

Haustura- eta irekitze-detektagailuak

Prozesu-zentrala sistemaren osagai garrantzitsuena da. Zentralaren hiru eginkizun nagusiak hauek dira:
9

Detektagailuek igorritako informazioa jasotzea

9

Jasotako informazio hori memorian gordetzea, edozein mementotan aztertzeko aukera izan dadin

9

Egoera bakoitzari dagozkion ekintzak aktibatzea

Bestalde, sistemaren beste osagai guztiak elikatu behar ditu. Bi elikatze-iturritatik heltzen zaio energia,
hornidura elektrikoa bermatzeko.
Gaur egun, merkatuan alarma-eskaintza ugari dago, eskema berdina garatzen dutenak. Esate baterako, etxe-kita, zentral mugatua, oinarrizko zentrala edo zonetako zentralak. Horrelako instalazioetan
askotako detektagailuak kokatu behar dira. Erabilgarrienak aztertuko ditugu:
`

Haustura- eta zabaltze-detektagailuak

Kristalen bat hautsi edo ateren bat irekitzen bada, lapurra sartu baino lehen hautematen dute.
Normalean ez dute energiarik xurgatzen, eta detekzio eraginkorra bermatzen dute sarbideetan (ateak,
leihoak, etab.).
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9

Kontaktu magnetikoak

9

Bibrazio-kontaktuak

9

Kontaktu mikrofonikoak

9

Etengabeko kontaktuak
`

9

Detektagailu bolumetrikoak

Infragorriak. Errezeletakoak, sabaikoak, linealak, abanikoak. Babestutako gunean lapurren
presentzia dela-eta gertatzen diren tenperatura-aldaketak detektatzen dituzte.

9

Radarrak. Ez dute tenperatura-aldakatarik detektatzen, mugimendua baizik.

`

−

Mikrouhinak

−

Ultrasoinuak
Detektagailu sismikoak

Hormek edo ganbera korazatuek jasotako erasoak hasiera-hasieratik detektatzeko erabiltzen dira.
9

Mekanikoak

9

Elektronikoak
`

Alarma-sistemaren gainerako bi elementuak

Sistema-erantzunak. Bi motatako erantzunak bereiz daitezke. Alde batetik, tokian tokiko erantzuna,
seinale akustiko edo optikoen bidez gauzatzen dena. Babestutako lokaleko barneko eta kanpoko
aldeetan ikusi eta entzuten dira seinale horiek. Beste alde batetik, gehigarri gisa, urrutiko konexioa dute
segurtasun-enpresa baten prozesu-zentralarekin.
9

Sirenak

9

Igorgailuak

Elikatze-sistema. Bi elementu ditu. Lehenengoak sare elektrikoarekin konektatzen du elikatze-iturria
bera. Bateriak dira bigarren elementua eta elikatze-iturriaren etenaldiak saihesteko erabiltzen dira.
9

Elikatze-iturria

9

Bateriak
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4.4

Lapurreten eta indarrez ebastearen aurkako segurtasun sistemak

Lapurreta-arriskuak dauden lekuetan, lapurrak uxatzeko, segurtasun-neurriak jarri behar dira. Legeak
agindutakoak ez ezik, langileen eta bezeroen segurtasuna bermatzeko beharrezkoak diren neurriak ere
hartu behar dira. Neurri horien helburu nagusia da edozein arrisku-abisu dagoenean erantzun azkar eta
zuhurra ematea da.
Indarrez ebastearen aurkako segurtasun-sistema baten oinarrizko eskema azaltzen da irudian:

Elikatze-sistema
Seinale optiko eta
akustikoak

Prozesu zentrala Lapurreta eta
espoliazioak

Erantzun-sistema

Igorpena

Jagole-kamerak

Detektagailuak

Alarma-aktibagailuak

Eta sistemaren elementu nagusiak hauek dira:
a) Prozesu-zentral. Oinarrizko elementua da, eta bi zeregin betetzen ditu.
1. Lokaletan pertsonarik ez dagoenean: detektagailuen seinaleak aztertuz gauzatzen du lapurreten aurkako babesa.
2. Lokaletan pertsonak daudenean: lapurretei aurre egiteko instalatuta dauden elementuetatik
bidalitako seinaleak aztertzen ditu eta, beharrezkoa denean, alarmak pizten ditu.
b) Alarma-aktibagailuak. Hiru motatako aktibagailuak bereiz daitezke, eta hirurak dira osagarriak.
1. Eskuz aktibatzen diren sakagailuak:
9

Irrati-seinale bidezko sakagailua

9

Esku-sakagailuak, alarmakoa eta susmokoa

9

Oinpeko sakagailuak, katigamenduzkoak eta giltzakoak

9

Boligrafo-sakagailuak

9

Txartel matxardadunak
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2. Sarbide-kontrola:
9

Arku-detektagailuak

9

Txartel-irakurgailu magnetikoa

9

Teklazko sarrailak

3. Atzerapen-sistemak:
9

Atzerapen-sarrailak

9

Atzerapen-kutxak

9

Erloju trigonometrikoak

c) Sistemaren erantzuna. Hiru multzotan sailka daitezke:
1. Seinaleztapen akustiko eta optikoa
2. Zaintzan eta filmatzeko erabiltzen diren kamerak
3. Segurtasun-enpresa baten prozesu-zentralarekiko urrutiko konexioa

4.5

Sarbide kontroleko segurtasun sistemak

Sarbide-kontroleko segurtasun-sistemetan, pertsonei (bakarka edo taldean harturik) identifikazio-sistema bat dagokie. Hori gauzatzeko, hainbat metodo dago. Hona hemen zenbait sistema, sinpleenetatik
konplexuenetaraino:
9

Tekla bidez sartzen den zenbaki-kode soila

9

Txartel baten bidezkoa

9

Aurpegiko irudi digitalaren bidezkoa

9

Hatz-marken bidezkoa

9

Etab.

Sistema hedatuenak txartel bidezkoak dira, eta mota askotako txartelak erabiltzen dira:
9

Banda magnetikokoa

9

Banda optikokoa

9

Hurbiltasunezkoa

9

Mekanikoa
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4.6

Lapurreten aurkako alarmen mantentzea

Segurtasun-sistemen etengabeko funtzionamendu zuzena bermatu behar da. Hori dela eta, instalazio
orotan mantentze-plana garatu behar da. Plan horretan hiru atal bereizten dira: mantentzearen oinarriak,
mantentzearen helburuak eta jokabide-irizpideak.

Mantentzearen oinarriak
Edozein instalaziotan, mantentzeaz arduratzen garenean, lau puntu hauek izan behar ditugu kontuan:
a) Instalazio-ekipoen zahartzea
Dakigunez, ekipo tekniko guztietan, erabilera eta funtzionamendua direla medio, osagaiak zahartu
egiten dira. Zahartzapen-prozesu horren ondorioak, bereziki, bi dira:
9

Alarma faltsuak sortzea

9

Sistemaren detekzio-ahalmena txikiagotzea

Arazo horiek gertatu baino lehen saihesteko, prebentziozko mantentze-plan zehatza garatu behar da.
Plan horretan urrats hauek egin behar dira:
1. Ekipoaren osagai guztien MIBF (meantime between failure) parametroa ezagutu. Parametro
horren arabera, osagaien iraupena jakingo dugu, eta, beraz, noiz dauden iraupenez kanpo.
2. Osagai guztien ordezkoak stockean eduki behar dira, haien iraupen-epea amaitu baino lehen.
3. Iraupen-epea amaitu baino lehen, osagaiak aldatu.
b) Inguruneko aldaketak
Alarma-sistemak instalatzen direnean, haien parametroak ingurunearen arabera ezartzen dira. Sistemaren funtzionamendu zuzena parametro horietan datza. Ingurunea aldatuta, sistemaren funtzionamendua ez dago erabat bermaturik.
Alda daitezkeen elementu aipagarrienak hauek dira:
9

Altzariak

9

Apaindura estatikoa edo mugikorra

9

Instalazio elektromekanikoak

9

Ingurunearen parametroak (tenperatura, hezetasuna, aire-korronteak, argia, etab.)

9

Hormen kolorea

9

Etab.
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Aldaketa horien ondorio nagusia alarma faltsuak dira. Horiek saihesteko, egoera berriari doitu behar
zaizkio sistemaren parametroak.
c) Ekipoen erabilera okerra
Erabilera okerraren jatorriak, normalean, bi dira:
9

Sistemaren erabilera zuzenari buruzko informaziorik ez izatea.

9

Sistemaren erabiltzailearen arduragabekeria.

d) Asmo txarreko erabilera
Horrelako erabileraren helburuak sabotajea eta mehatxua izan daitezke, eta oso larriak dira.

Mantentzearen helburuak
Arestian aipatutako faktoreak mantentze-zerbitzu onaren bidez saihesten dira. Zerbitzu horrek helburu
hauek lortu behar ditu:
a) Sistemaren fidagarritasuna. Larrialdi-egoera batean, sistemaren fidagarritasunari esker, funtzionamendu zuzena bermatuko da.
b) Alarma faltsuak ezabatzea. Ekipo-akatsak ezabatuz eta inguruneko aldaketak kontuan hartuz
lortuko dugu.

Jokabide-irizpideak
Jokabide-irizpideak bi zutabetan oinarritzen dira. Lehenengoa, sistemaren agiri teknikoa da. Bigarrena,
berriz, mantentze-zerbitzua bera.
a) Agiri teknikoak
1. Instalazioaren azkeneko agiria. Instalazioa amaitutakoan, enpresak instalazioaren azkeneko
agiria emango dio bezeroari. Agiri horretan puntu hauek azaldu behar dute:
9

Sistemaren deskribapena

9

Ekipoaren kokapenaren planoak

9

Ekipoaren ezaugarri teknikoen agiriak

9

Kable eta konexioen eskemak

9

Sistemaren fabrikazioaren eskuliburuak
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2. Erabiltzailearen eskuliburua, instalatzaileak erabiltzaileari ematen diona. Eskuliburu horretan
ekipoaren erabilera zuzena azaltzen da.
3. Erabilera- eta futzionamendu-arauak. Langileen prestakuntza sistema-jabearen ardura izango
da. Hark ezarriko ditu erabilera- eta funtzionamendu-arauak.
4. Berme-orria. Sistema instalatutakoan, bezeroak berme-epea izango du. Berme-epe horretan,
instalazio-enpresak sistemaren akats eta matxurak konpondu beharko ditu.
b) Mantentze-zerbitzua
1. Segurtasun-instalazio guztiek, legeak agintzen duenez, mantentze-eskuliburua izan behar
dute. Liburu horretan, hainbat puntu azaldu behar dira:
9

Instalatutako segurtasun-neurriak.

9

Instalazioan egindako berrikuspenak.

9

Hiru hilabetean behin egiten diren doikuntzak.

9

Poliziak eskuragarri izan behar du beti eskuliburua.

2. Mantentze motak
9 Prebentziozko mantentzea. Hiru hilabetean behin ekipo guztien berrikuspena egin ohi
da, funtzionamendu zuzena bermatzeko.
9 Mantentze zuzentzailea. Bezeroak, sistemaren matxuraren bat dela-eta, konponketa
eske deitzen duenean.
−

Behin deia jasota, laguntza teknikoa hurrengo 24 orduak baino lehen egin behar da.

−

Jaiegunetan zerbitzu bereziren bat ezarri behar da, deiei kasu egiteko.

3. Ohiko arazoak
9

Alarma faltsuak. Asko izan daitezke alarma faltsuen zergatiak. Horietatik batzuk
identifikagarriak dira, esate baterako:
−

Ekipo desegokiak aukeratzea

−

Okerreko instalazioa eta doitzea

−

Ekipoen kalitaterik eza

−

Inguruneko aldaketak

−

Ekipoen erabilera desegokia
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9

9

9

Sistemaren funtzionamendu okerra:
−

Hornitzailearen ekoizpen-akatsa

−

Okerreko instalazioa

−

Funtzionamenduari buruzko informaziorik eza

Okerreko erabilera:
−

Hornitzaileak bezeroari informaziorik ez emateagatik

−

Bezeroaren axolagabekeriagatik

Sistemaren eta ekipoen matxurak:
−

Ekipoak kalitate txarrekoak izatea

−

MIBF parametroaren balio kaskarra

−

Okerreko instalazioa
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5 ETXEBIZITZETARAKO OINARRIZKO SEGURTASUN SISTEMA
Alarma-sistemak ikusi ondoren, benetako etxebizitza baten segurtasun-sistemaren funtzionamendua
ikustea dugu jarraipenik logikoena. Horretarako, oinarrizko segurtasun-sistema baten proiektua aurkezten
dugu atal honetan, etxebizitzaren planotik hasita.
Hauek dira gure instalazioak izango dituen segurtasun-elementuak:
9 Bideo-atezaina, etxeko sarrera zaintzeko
9 Suteen aurkako alarma
9 Gasak detektatzeko alarma
9 Lapurreten aurkako alarma
Proiektu honetan jorratu beharreko puntu nagusiak hauek dira:
9

9

5.1

Bideo-atezaina:
−

Instalazioaren aurkezpena

−

Atezainaren funtzionamendua

−

Instalazioaren eskemak

−

Instalazioaren gailuen ezaugarriak

−

Sistema-arazoen konponbideak

−

Instalazioaren aurrekontua

Alarma-sistemak:
−

Instalazioaren aurkezpena

−

Etxebizitzaren eskema orokorra

−

Instalazioaren elementuak

−

Elementuen kokagunearen eskema

−

Gela bakoitzeko zirkuitu-eskema

−

Etxebizitzaren zirkuitu-eskema

Etxebizitza bateko bideo atezaina

CCTVn oinarritutako instalazioen artean bideo-atezainetan da soilena, baina erabilgarriena eta
hedatuena da. Hori dela eta, argiketari batentzat funtsezkoa da atezain bat muntatzen jakitea.
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Proiektuaren aurkezpena
Bideo-atezain baten instalazioaren proiektua garatuko dugu. Proiektua hiru solairuko etxe baterako da,
bideo-monitoreentzako hiru terminalei buruzkoa. Agertzen diren elementuak deskribatuko ditugu, instalaziotik hasi eta gailu guztiak landu arte.
Urratsez urrats, monitorea nola erabili azalduko eta behar den informazioa aurkeztuko dugu, goitik
behera ezagut dezazun instalazioa.
Instalazio mota honek, beste atezain-sistema batzuen aldean, abantaila asko ditu:
a) Hasteko, argitu behar dugu bideo-atezainei esker etxetik ikus daitekeela nork deitzen duen,
telefonotxoa hartu gabe.
b) Irudia oso argia da; monitoreak erreguladore batzuk ditu, beharrezkoa denean irudia
hobetzeko.
c) Horrez gain, beste botoi baten bidez, eskailerako argia pitz daiteke, bisitaria ez dadin ibil
argiaren sakagailua bilatzen.
Instalazio mota hori teknika honetan jantzita dagoen pertsona batek egin beharko luke; bestela,
arriskutsu samarra izan liteke. Egokiena, dudarik gabe, tituludun argiketari batek egitea litzateke.

Instalazioaren funtzionamendua
I.

Etxebizitza batera deitzea
Bisitariak gauza bakarra egin beharko du: nahi duen solairuko botoia sakatzea; gero, erantzunaren zain egon beharko du. Solairua, normalean, etiketa txiki baten bidez zehaztu ohi da.
Atezain batzuetan, oinarrizko plakan, solairuaren letraz gain (adibidez, 2. esk.), bertan bizi
direnen izen-abizenak agertzen dira. Dei-botoia ondo ez sakatzea gerta daiteke, baina
berehala konturatuko gara, sakatzean txistu-hotsa entzuten delako.

II. Etxebizitzan deia hartzea
Deia jasotzen duen etxeko monitoreak deiaren tonuarekin joko du, eta, automatikoki, pantaila
piztuko da. Etxean ekipo gehiago egongo balitz, horietan ere gauza bera gertatuko litzateke.
III. Bisitariarekin hitz egitea
Edozein monitoretatik hitz egin daiteke bisitariarekin, aurikularra hartuz gero. Etxean monitore
gehiago badaude, automatikoki itzaltzen dira.
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IV. Atea irekitzea
Atea ireki nahi bada, atea irekitzeko botoi urdina sakatzen da, bisitariarekin hitz egiten ari
garen bitartean. Aurikularra hartu gabe ere, atea ireki daiteke, bisitariaren irudia oraindik ere
pantailan badago.
V. Elkarrizketaren amaiera
Elkarrizketa amaitu ondoren, aurikularraren besoa eseki eta monitorea automatikoki itzaliko
da. Bestela ere, 90 segundo igaro ondoren, monitorea automatikoki itzaliko da.
VI. Pizte automatikoa
Monitorea edozein mementotan konekta daiteke. Monitorearen botoia sakatuta, telekamerak
hartutako irudia ikusteko eta kaleko plakaren aurrean dagoen pertsonarekin hitz egiteko
aukera izango dugu.
Bideo-atezaina zuzen instalatzeko, haren funtzionamendua egokia den baieztatzeko eta nola konektatu
behar den ulertzeko, eskema batzuk aurkeztuko ditugu.

Bideo-atezainak instalatzeko eskema
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10 kΩ
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Bideo-atezainen instalazioak
`

Bideo-monitoreak

Instalazio mota honetako monitoreak barne-memoria dutelako bereizten dira. Memoria horretan, monitorea programatzeko erabili diren kodeak gordetzen dira. Monitore mota honetako monitore guztietan distira
eta kontrasteen kontrolak ditugu, baita ON/OFF etengailuak ere, denboraldi batean monitorea erabiltzen ez
denenerako.
Monitorea konektatu gabe badago ere, dei-txirrinak jo dezake. Txirrinaren soinua jaitsi edo deskonektatu nahi bada, monitoreari deien kit erreguladorea erants diezaiokegu.
Monitorearen deskribapena:
9

Ezaugarriak. Zaintzailerik gabeko sarrera bakarreko bideo-atezainetan erabiltzen dira; hots,
oinarrizko instalazioetan.

9

Osagarriak:
−

Atea irekitzeko botoia

−

Kaleko plakaren telekamera pizteko botoia

`

12 V-eko KZeko ate-irekigailu elektrikoa

Sistema hauek korronte zuzeneko 12 V-eko ate-irekigailu elektrikoekin bakarrik funtzionatzen dute.

OHARRA
Ate-irekigailu elektrikoak tenporizadore baten bidez funtzionatzen du; hamar segundo
igarotzen direnean atea irekitzeari utziko dio. Denbora hori pasatu ondoren, sarraila
blokeatu egingo da eta ezingo da ireki.

`

Elikatze-iturria

Sistema hauek bi motatako elikatze-iturriak erabil ditzakete, monitore-kopuruaren eta linea-luzeraren
arabera.
Ohiko aplikazioak:
9

100 etxebizitzatarako (monitore bana izanda) eraikin estandarreko instalazioetarako.

9

Beste 100 etxebizitza gehiago elikatzeko (monitore bana izanda).
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Arazo-taula eta konponbideak
Atal honetan, bideo-atezainen instalazioetako ohiko arazoak aztertzen dira, baita dagozkien konponbideak ere.
Arazo bakoitzean zer begiratu eta berrikusi behar den ikusiko dugu datozen puntuetan.
`

Ez du ezertxok ere funtzionatzen

Diagnostiko-argiak distira laburrak egin beharko ditu. Kasu horretan, “L”, “+” eta “–“ kableak
instalazioko puntu guztietan zuzen jarrita dauden baieztatu behar da. Horrelako egoeretan, normalean,
monitore batzuk ezin dira programatu.
`
9

Batzuetan, etxebizitzako plakatik egindako deiek huts egiten dute

Instalazioaren zirkuitu bakoitzaren amaieran dagoen monitorean “L” eta “+” borneen artean
10 kΩ-eko erresistentzia jarri behar da.

9

Ziurtatu kablearen luzera maximoa 200 m baino laburragoa dela.

9

Instalazioak bi hari eta ardazkidea bakarrik baditu, instalazioari beste hari bat (elikatzearen
negatiboa dena) gehitu behar zaio. Hirugarren hari hori urdina da.
`

Monitore batzuetan pizte automatikoak huts egiten du

Ziurtatu elikatze-iturriaren eta plakaren arteko distantzia oso luzea ez izatea (10 metro baino gutxiago).
Luzeagoa bada, handitu elikatze-kableen sekzioa.
`

Monitorean ez da irudia agertzen, baina deia entzuten da

Kable ardazkideak zirkuitulaburrik edo hari mozturik ote duen begiratu behar da. Monitorearen eta
telekameraren funtzionamendu zuzena ziurtatzeko, telekameraren konektorearen testa egin daiteke.

Instalazioaren aurrekontua
Adibide gisa, atal honetan azaldutako instalazioaren aurrekontua aurkezten dugu. Hemen aipatzen
diren salneurriak ez dira benetakoak. adibide gisa hartu behar dira.
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MATERIALA

KOPURUA

SALNEURRIA (eurotan)

Kaleko bideo-atezaina

1

603,06

Bideo-monitorea

3

207,95

Bideoaren elikatze-iturria

1

179,70

Ate-irekigailua

1

257,76

Bideo-atezainaren sistemaren
elementu guztiak

1.248,47

Horrelako instalazioak egiteko, beste material batzuk ere beharrezkoak dira, eta aurrekontua egiterakoan ez ditugu ahaztu behar:
9

Konexio-blokeak

9

Kableak: fasea, neutroa, lurrerakoa, ardazkidea

9

Kutxak

9

PVCzko tutuak

Material horiek guztiak kontzeptu bakar gisa hartzen dira, eta 100 euro inguru balio dute. Bukatzeko,
kontuan hartuko ditugu langileek sartutako orduak eta irteeraren gastuak:
9

10 euro orduko x 24 ordu + irteera (60 euro) = 300 euro.

AZALPENA

SALNEURRIA (eurotan)

Bideo-atezainaren sistema

1.248,47

Beste materialak

100,00

Eskulana

300,00
1.648,47

BEZa: % 16
Guztira

5.2

263,75
1.912,22

Etxebizitzan jarritako alarma sistemak
Proiektuaren helburua

Atal honetan, etxebizitza jakin bateko segurtasun-sistema azalduko dugu. Horretarako, bi alarma mota
ipiniko ditugu. Alde batetik, suteak eta gasak detektatzeko alarma-sistema jarriko dugu; bestalde, lapurretak eta indarrez ebasteak saihesteko alarma-sistema definituko dugu.
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Laburbilduz, segurtasun-sistema horren oinarrizko elementuak hauek dira:
9

9

Suteak eta gasak detektatzeko alarmaren elementuak
−

Prozesu-zentrala

−

Gas-detektagailua, sukaldean

−

Ke-detektagailuak, gela guztietan

−

Alarmari dagokion sirena

Lapurreten aurkako alarmaren elementuak
−

Prozesu-zentrala

−

Haustura- eta irekitze-detektagailuak, leihoetan

−

Infragorri-detektagailuak, gela guztietan

−

Alarmari dagokion sirena

−

Etxebizitzaren planoa

Proiektua hasteko, etxebizitzaren planoa eskuratuko dugu. Planoaren arabera erabakiko dugu zein
motatako alarma jarri behar den, alarma-zentralen kokagune egokia zein den, zenbat detektagailu jarri
behar ditugun eta zein den bakoitzari dagokion kokagune egokiena, etab. Hona hemen proiektuan
erabiliko dugun planoa:
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Suteen aurkako alarma
Etxebizitzetan gertatzen diren suteen ia erdiak eta suteen ondoriozko bost heriotzatik hiru detektagailurik gabeko etxeetan gertatzen dira. Urtero milaka pertsona hiltzen da etxebizitzetan kedetektagailurik ez izateagatik.
Oraindik ere ez da guztiz ezaguna ke-detektagailuak instalatu eta mantentzearen garrantzia.
Etxebizitzetako suteetan hiltzen diren pertsona gehienak ez dira egoten sua sortzen den tokietan.
Ke-detektagailuek, berriz, suaren seinalea ematen diete etxeko pertsonei, eta, horri esker, bizilagunek
denbora daukate etxetik irteteko eta bizitza salbatzeko.
Ke-detektagailuak edukitzeak erdira jaisten du etxebizitzako sutean hiltzearen arriskua. Behar den
lekuan jarri eta mantentze erregularra egiten bazaio, funtzionamenduak ez du hutsik egingo.
Gas-detektagailuak ere funtsezkoak dira. Normalean, sukaldean jartzen dira, hantxe izaten baita gasgaldara. Galdarak gaizki funtzionatzen duenean, oso gas kaltegarriak isurtzen dira. Detektagailu horiei
esker, gure bizitza salba dezakegu. Hori dela eta, behar-beharrezkoa da gas-detektagailuak ipintzea.
Hurrengo puntuetan, alarma-sistemaren elementu guztien funtzionamendua eta haien konexiosistema aztertuko ditugu.
`

Prozesu zentrala

Prozesu-zentralaren konexio-eskema
Segurtasun-instalazio honetan erabiliko dugun prozesu-zentralaren konexioa erraza da. Zentral horren
bidez, bi gune kontrola daitezke. Irudi honetan ikus daitezke zentralaren konexio-sarrerak.

IRTEERA
OSAGARRIA
BATERIA
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Bateriaren kokapena
Bateriak zentralaren kutxako zoruan ipini behar dira, bata bestearen ondoan.
Sakagailuak
9

Test-sakagailua. Sakatzen ari garen bitartean, dagokion ekintza gauzatzen du. Sakagailua
askatuz gero, ekintza eten egiten da.

9

Beste sakagailuak. Bi egoera dituzte: aktibaturik eta desaktibaturik. Sakagailua sakatuz gero,
haren egoera aldatu egingo da, eta horrela jarraituko du sakagailua berriro sakatu arte.

Seinaleztapena
Bi guneko zentral mota hauek seinaleztapen-sistema akustikoak eta optikoak dituzte. Zentralaren eta
linea guztien egoera ezagutzeko, instalatzaileak eta bezeroak seinale mota horiek zehatz-mehatz
ezagutu behar dituzte. Seinaleztapen hori bi ataletan banatzen da: guneak eta kontrola, hain zuzen ere.
Instalazioguneak. Seinaleztapen-sistema honekin, alarmaren bi guneen egoera kontrolatzen da.
9

Aktibatua. Argi berde baten bidez adierazten digu gune baten linea aktibaturik dagoela. Linea
baten aktibazio/desaktibazio prozesua lortzen da dagokion sakagailua sakatuz.

9

Matxura. Matxura-argia zentraleko burrunbagailuarekin batera pizten da, detekzio-linean etenaldiren bat gertatuz gero. Etenaldi hori, normalean, bi arrazoirengatik gerta daiteke: alde batetik, kableren bat askatu edo puskatu delako; bestetik, detektagailuren bat lineatik atera dutelako.
Detekzio-linean zirkuitulaburren bat gertatzen baldin bada, guneko argi gorriarekin eta sirenarekin
batera, matxura-argia piztuko da.

9

Alarma. Gune-linea bateko detektagailuren bat aktibatzen bada, alarma-argi gorria piztuko da. Aldi
berean, sirena eta burrunbagailua ere piztuko dira. Hori ikusita, eta matxura-argia ere pizten baldin
bada, badakigu zirkuitulaburra dugula linea horretan, arestian azaldu dugun moduan.

Kontrola. Sistemako elementu guztien egoera ezagutzeko erabiltzen da.
9

Elikatze-sarea. Argi berde baten bidez jakin daiteke zentrala sarean konektaturik dagoen edo baterietatik elikatzen ari den. Baterietatik bakarrik elikatzen bada, argia piztuta egongo da eta burrunbagailuak jo egingo du.
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9

Sirena. Anbar-koloreko argia itzalita dagoenean, badakigu sirena zentralarekin zuzen konektaturik
dagoela. Argia pizten denean, burrunbagailua ere pizten da. Hori gertatuz gero, bi ondorio atera
beharko genituzke:

9

−

Sirena funtzionatzen ari dela.

−

Sirenaren elikatze-linea eten dela edo zirkuitulaburra gertatu dela.

Bateria. Bateriak, argi gorri baten bidez, agortzen ari dela edo ematen ari den tentsioa ezegokia
dela adierazten digu.

9

Burrunbagailu-itzaltzea. Anbar koloreko argia itzalita dagoenean, burrunbagailua jardunean
dago, eta, itzalita badago, baliogabetuta dago. Dagokion sakagailuaren bidez kontrola daiteke.

9

Sirena-itzaltzea. Anbar-koloreko argia itzalita dagoenean, sirena jotzen ari da, eta itzalita badago,
indargabetuta dago. Dagokion sakagailuaren bidez kontrola daiteke.

9

Testa. Sakagailu honen bidez, zentraleko seinale optiko eta akustiko guztiak aktibatzen dira,
sirena izan ezik.

Ezaugarri teknikoak
9

Sare-tentsioa: 220 V (KA)

9

Sare-maiztasuna: 50 Hz

9

Detekzio-lineako elikatze-tentsioa: 24 V

9

Elikatze-iturriaren tentsio maximoa: 14 W

9

Sirenaren intentsitate maximoa: 500 mA

9

Irteera osagarriaren intentsitate maximoa: 500 mA

9

Bateria-tentsioa: 24 V (bi 12 V-eko seriean)

9

Linea-bukareako erresistentzia: 1K2 Ω (0,5 W)
`

Detektagailuak

Hiru motatako detektagailuak jarriko dira: gas-detektagailuak, ke-detektagailuak eta tenperaturadetektagailuak.
Gas-detektagailuak
Gas-detektagailuek gas mota baten gehiegizko kontzentrazio arriskutsuaren abisua ematen dute, eta
informazio hori prozesu-zentralari igortzen diote, airean gasa dagoen edo ez bi egoera posibleen arteko
egoera baten aldaketa bezala. Aldi berean, sirenak joko du, eta gas-balbula itxi egingo da.
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Ke- eta tenperatura-detektagailuak
Sukaldean, janaria prestatzen denean, keak sortzen dira. Hori dela medio, ke-detektagailu arrunta jarriz gero, alarma faltsuak gertatuko lirateke. Arazo hori saihesteko, detektagailu termobelozimetrikoak ipintzen dira; detektagailu horiek ez dituzte keak detektatzen, bat-bateko tenperatura-igoerak baizik.
Beste geletan ke-detektagailuak jarriko ditugu. Hala ere, detektagailuak jarri aurretik, baldintza
batzuk gogoratu behar ditugu:
9

Logeletako ateak ixten badira lo egiteko, logela bakoitzean detektagailu gehigarri bat ipini behar da.

9

Etxebizitza batean erretzen bada, detektagailua ke-kontzentrazio handia sortzen ez den tokiren
batean kokatu beharko da, alarma faltsuak saihesteko.

9

Ke-detektagailua sabaiaren erdian kokatzea da egokiena, ertzetan airea “hilda” gelditzen baita eta
ez da mugitzen. Kearen sarrera oztopa dezakeen edozein dekoraziotatik (ate, lanpara, moldura...)
gutxienez 30 cm-ko distantzia errespetatzea komeni da.

9

Sabaian detektagailu-instalazioa oztopatzen duen haberen bat edo beste elementuren bat badago,
detektagailua horman ipini beharko da, gehienez sabaitik 30 cm-ko distantziara eta ertzetatik
gutxienez 15 cm-ko distantziara.

9

Ez dira komunetan, dutxetan, garajeetan eta ur-lurruna edo beste ke batzuk erraz pilatzen diren
tokietan kokatu behar.

9

Normalean gela baino beroago edo hotzago egoten diren gainazalak ere saihestu behar dira.
Adibidez, argizuloak edo ganbera gabeko kanpoko hormak.

9

Ez dira kokatu behar berogailu edo haizagailu, aire-girogailu, leiho edo aireztapen-zuloen gainean
edo horietatik hurbil; elementu horiek aire-korrontearen norabidea alda dezakete, eta, aldi berean,
tenperatura-aldaketa handiak sortzen dituzte.

Detektagailuen konexio-eskema
Lehendabizi, gogoratuko dugu detektagailuak nola konektatzen diren prozesu-zentralarekin lotzeko.

+VCC
ZENTRALA
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Kontuan hartzekoak:
9

LBE. Linea Bukaerako Erresistentzia (4K7 edo 2K7 Ω-ekoa)

9

Linea. Prozesu-zentrala konektatzen da, dagokion irteeran. Haren polaritatea indiferentea
da. LBEa paraleloan kokatzen zaio

9

3. lineako sarrera-kablea

9

4. lineako irteera-kablea

9

1. lanpararako irteera. Lanparako polo negatiboan konektatzen da

9

2. lineako sarrera-irteerako kable komuna

Irudian ikusten ditugun 3 eta 4 puntuak detektagailuko buruaren bidez loturik daude, barnean; beraz,
linea etenez gero edo burua kenduz gero, linea-konexioa eten egingo da. Lineako bi kableetako bat 3
puntura heltzen da. 4tik hurrengo detektagailuaren 3ra kable bat doa, eta horrela hurrenez hurren. 2
puntuan lineako beste kablea konektatzen da; detektagailu guztietan komuna da hori. Lineako azkeneko
detektagailuan, 2 eta 4 puntuen artean, LBEa kokatu behar da.
`

Seinaleztapen-elementua

Alarma-abisua komunikatzeko sistemak berariazko seinalea (nahita sortua) igorri behar du kontrolpostu batetik. Entzuteko modukoa izan behar du seinaleak, baita ikusteko modukoa ere, baldin eta entzun
behar den lekuan 60 dB(A)-etik gorako zarata badago.

`

Elementu-zerrenda eta kokapena

9

Sute eta gasen aurkako alarma honetan elementu hauek jarriko ditugu:

9

Logela bakoitzean ke-detektagailu bat

9

Egongelan bi ke-detektagailu

9

Korridorean ke-detektagailu bakarra

9

Sukaldean ke-detektagailu bat (termobelozimetrikoa) eta gas-detektagailu bat.

Detektagailu guztien kokapena planoan ikus daiteke.
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`

Sistemaren konexio-eskema osoa

Azpiko eskema honetan ikus daiteke nola konektatu behar diren detektagailu guztiak, bi zonetan
banatuta, prozesu-zentralarekin.

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Lapurreten aurkako alarma
Lapurreten aurkako alarma jartzeko, zer babestu nahi dugun zehaztu behar da lehenbizi. Kasu
honetan, dena den, etxebizitzaren barneko aldea babestuko da. Horretarako, leiho guztietan detektagailu
bana kokatuko dugu, eta gela guztietan detektagailu bolumetrikoak (infragorri-detektagailuak) jarriko
ditugu.
`

Prozesu-zentrala

Irudian, prozesu-zentralaren elementu garrantzitsuenak ikus daitezke.
9

Sare elektrikotik sistema elikatzeko, sarrera-transformadorea

9

Sarearen etenaldietan sistema elikatzeko bateria

9

Sirena konektatzeko sarrerak

9

Teklatua konektatzeko sarrerak

9

Bost gune konektatzeko sarrerak

9

Sistema programatzeko erabiltzen den teklatua
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`

Detektagailuak

Aipatu den bezala, bi motatako detektagailuak ipiniko ditugu; infragorri-detektagailuak eta haustura- eta
irekitze-detektagailuak leihoetan. Azter ditzagun banan-banan.
Infragorri-detektagailuak
Detektagailu hauek 36 ºC-ko tenperatura duten gorputz mugikorrak hautematen dituzte. Infragorridetektagailua ondo jartzeko, arestian aipatutako baldintza batzuk bete behar dira; esate baterako:
9

Detekziogunean ez da aire-girogailurik ez berogailurik jarri behar.

9

Detektagailuaren aurrean dauden hormen kolorea egoki aukeratu, lapurren presentzia ondo
bereizteko.

9

Detektagailuak ez dira kokatu behar eguzki-izpi zuzenen pean.

9

Detektagailuaren euskarriak bibrazioak isolatu egin behar ditu.

9

Detektagailuaren argi-sortak eta lapurren sarbidearen norabideak elkarzutak izan behar dute.

Haustura- eta irekitze-detektagailuak
Leihoetan jartzen dira, eta bi banda magnetiko dituzte. Lotura magnetikoa eteten denean, zirkuitua
ireki egiten da eta, horren ondorioz, alarma pizten da.
`

Seinaleztapen-elementua

Suteen aurkako alarman bezala, honetan ere seinaleztapen-elementua izango dugu, bereziki sirena.
Alarma-abisua komunikatzeko sistemak berariazko seinalea (nahita sortua) igorri behar du kontrol-postu
batetik. Entzuteko modukoa izan behar du seinaleak, baita ikusteko modukoa ere, baldin eta entzun
behar den lekuan 60 dB(A)-etik gorako zarata badago.

LANBIDE EKIMENA

57

Ekipo eta Instalazio Elektroteknikoak

`

Elementu-zerrenda eta -kokapena

Lapurreten aurkako alarma honetan, elementu hauek jarriko ditugu:
9

Leiho-orri guztietan irekitze-detektagailu bana

9

Logela guztietan infragorri-detektagailu bana

9

Egongelan bi infragorri-detektagailu

9

Korridorean infragorri-detektagailu bakarra, ate ondoan

9

Sukaldean eta komunetan infragorri-detektagailuak

Detektagailu guztien kokapena planoan ikus daiteke.

`

Sistemaren konexio-eskema osoa

Jarraian azaltzen den eskeman ikus daiteke nola konektatu behar diren detektagailu guztiak, eta
detektagailu-eskema ere bai. Alarmak bost gune kontrolatzeko ahalmena duenez, bostak erabiliko ditugu.
Irudia argiago eta ulergarriago izan dadin, prozesu-zentralarekin 1. gunea bakarrik agertzen da. Beste
gune guztien eskemak ere agertzen dira banan-banan. 1. gune horretan 4. gelako detektagailuak konektatzen dira.
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1 OHM

1 OHM

2. gunea. 1. eta 2. gelak

1 OHM

HIGIDURA-DETEKTAGAILUA

1 OHM

IREKITZE-DETEKTAGAILUA

1 OHM

HIGIDURA-DETEKTAGAILUA

1 OHM

IREKITZE-DETEKTAGAILUA

3. gunea. Egongela

1 OHM

1 OHM

HIGIDURA-DETEKTAGAILUA

LEIHO-DETEKTAGAILUA

1 OHM

HIGIDURA-DETEKTAGAILUA

1 OHM

LEIHO-DETEKTAGAILUA

1 OHM

1 OHM

HIGIDURALEIHO-DETEKTAGAILUA -DETEKTAGAILUA
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4. gunea. 3. gela

1 OHM

1 OHM

HIGIDURA-DETEKTAGAILUA

LEIHO-DETEKTAGAILUA

5. gunea. Sukaldea

1 OHM

HIGIDURA-DETEKTAGAILUA

1 OHM

1 OHM

LEIHO-DETEKTAGAILUA

LEIHO-DETEKTAGAILUA

Instalazioaren aurrekontua
Adibide bezala, atal honetan azaldutako instalazioaren aurrekontua aurkezten dugu. Dakigunez, hemen
aipatzen diren salneurriak ez dira benetakoak, eta adibide gisa hartu behar dira.
MATERIALA

KOPURUA

BAKOITZAK GUZTIRA (eurotan)

Bi guneko sute-zentrala

1

270,0

270,0

Bost guneko lapurreta-zentrala

1

240,0

240,0

Ke-detektagailua

7

90,0

630,0

Detektagailu termobelozimetrikoa

1

90,0

90,0

Gas-detektagailua

1

80,0

80,0

Infragorri-detektagailua

9

40,0

360,0

Irekitze-detektagailua

11

26,0

286,0

Etengailu magnetotermikoa

2

24,0

48,0

Bateria

3

50,0

150,0

Sirena

2

40,0

80,0

Segurtasun-sistemaren elementu guztiak

2.234,0
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Horrelako instalazioak gauzatzeko, beste material batzuk ere beharrezkoak dira; ez ditugu ahaztu
behar aurrekontua egiterakoan:
9

Konexio-blokeak

9

Kableak: fasea, neutroa, lurrerakoa

9

Kutxak

9

PVCzko tutuak

Material horien balioa, gutxi gorabehera, 200 eurokoa da.
Bukatzeko, kontuan hartuko ditugu langileek sartutako orduak eta irteera-gastuak:
9

30 euro orduko x 24 ordu + irteera (60 euro) = 780 euro.

AZALPENA

SALNEURRIA (eurotan)

Segurtasun-sistema

2.234,0

Bestelako materialak

200,0

Eskulana

780,0
3.214,0

BEZa: % 16
Guztira

514,24
3.728,24
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6 HIZTEGI TEKNIKOA
EUSKARAZ

GAZTELANIAZ

agiri tekniko

documentación técnica

aire-erauzgailu

extractor de aire

errore-mezu

aviso de error

eragingailu bikoitzeko

de doble accionamiento

alarma-eragingailu

activador de alarma

alarma-instalazio

instalación de alarma

alboko horma

pared lateral

apar fisiko

espuma física

arku detektagailuak

arcos detectores

berme-ziurtagiri

certificado de garantía

bi isurkiko estalki

cubierta a dos aguas

CO-aren detektagailu

detector de CO

detektagailu

detector

detektagailu-ilara

hilera de detectores

detektagailu-sare

red de detectores

elementu laguntzaile

elemento auxiliar

elikatze-bloke

bloque de alimentación

elikatze-sistema

sistema de alimentación

eroaleen akoplamenduak

acoplamiento de conductores

erradiazio-iturri

fuente de radiación

esku-sakagailu

pulsador manual

eztanda-motor

motor de explosión

sugar-detektagailu optiko

detector óptico de llamas

gasak detektatzeko alarma alarma de detección de gases
habexka

vigueta

hari eroale tenkatuak

hilos tensados

hauts kimiko lehor

polvo seco químico

infragorri-detektagailu

detector de infrarrojos

infragorri-kaptadore

captador de radiación infrarroja

infragorri-langa

barrera de infrarrojos

irrati-uhin

onda de radio

irteera-tentsio

tensión de salida

itzaltze-sistema

sistema de extinción
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(Jarraipena)
EUSKARAZ

GAZTELANIAZ

izu-sakagailu

pulsador de pánico

jokabide-irizpide

criterio de actuación

kable ardazkide

cable coaxial

kable pantailatuko mahuka

manguera de cable apantallado

kalibrazio-maila

nivel de calibración

kaptazio-sorta

haz de captación

karbono aktibatu

carbono activado

ke-detektagailu optiko

detector óptico de humos

konexio-sare

red de conexión

lapurreten aurkako alarma

alarma contra robos

laser-langa

barrera de laser

linea bukaerako erresistentzia resistencia de fin de línea
mailaren sentsore termiko

sensor térmico de nivel

mantentze zuzentzaile

mantenimiento correctivo

mikrouhin-detektagailu

detector de microondas

NC (normalean itxita)

normalmente cerrado

NO (normalean irekita)

normalmente abierto

prozesu-zentral

central de proceso

katigamendu-sakagailu

pulsador de enclavamiento

atzerapen-sarraila

cerradura de retardo

alarma faltsu

alarma falsa

seinale-igorgailu

transmisor de señales

seinaleztapen-elementu

elemento de señalización

sute

incendio

suteen aurkako alarma

alarma contra incendios

sute-foku

foco del incendio

sutze-puntu

punto de ignición

tamper -zirkuitu

circuito tamper

tenperatura-detektagailu

detector de tenperatura

termobelozimetriko

termovelocimétrico

uhin-gidarien akoplamendu

acoplamiento de guías de ondas

ukipeneko

de contacto

ur-ponpa

bomba de agua

zerra-hortz estalki

cubierta de dientes de sierra
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7 GAIAREN ARIKETA PRAKTIKOAK
Datozen orrialdeetan, atal honetan ikasitako kontzeptuak praktikan jartzeko, ariketa praktiko batzuk
dituzue. Praktika horiek ikastetxeko lantegian egiteko dira. Ea denak egiteko gauza zareten.
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MODULUA: Etxebizitzetako eta
Eraikinetako Instalazio Bereziak
TALDEA: EI22

UNITATE DIDAKTIKOA: Segurtasun-sistemak
IKASTURTEA:

DATA:

Aurkezpena

NOTA

0 0,5 1 1,5 2
Denbora
0 0,5 1 1,5 2

IKASLEA:

ZK.:

Edukiak
0 1 2 3 4 5 6

ARIKETAREN IZENBURUA: Higidura-detektagailua

ARIKETA-ZK.:
1.

Xedea:
Higidura-detektagailuen konexioa ezagutzea eta haien funtzionamendua ulertzea.

Prozedura:
1. Praktika-taulan higidura-detektagailu baten konexioa egin.
2. Detektagailua elikatu, eta egiaztatu zuzen funtzionatzen duela.

Eskema:
3. Marraztu detektagailuaren konexio-eskema.

Azalpenak:
4.

Azaldu zehazki detektagailuaren funtzionamendua.
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MODULUA: Etxebizitzetako eta
Eraikinetako Instalazio Bereziak
TALDEA: EI22

UNITATE DIDAKTIKOA: Segurtasun-sistemak
IKASTURTEA:

DATA:

Aurkezpena

NOTA

0 0,5 1 1,5 2
Denbora
0 0,5 1 1,5 2

IKASLEA:

ZK.:

Edukiak
0 1 2 3 4 5 6

ARIKETAREN IZENBURUA: Bibrazio-detektagailua

ARIKETA -ZK.:
2.

Xedea:
Bibrazio-detektagailuen konexioa ezagutzea eta haien funtzionamendua ulertzea.

Prozedura:
1. Praktika-taulan bibrazio-detektagailu baten konexioa egin.
2. Detektagailua elikatu, eta egiaztatu zuzen funtzionatzen duela.

Eskema:
3. Marraztu detektagailuaren konexio-eskema.

Azalpenak:
4. Azaldu zehazki detektagailuaren funtzionamendua.
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MODULUA: Etxebizitzetako eta
Eraikinetako Instalazio Bereziak
TALDEA: EI22

UNITATE DIDAKTIKOA: Segurtasun-sistemak
IKASTURTEA:

DATA:

Aurkezpena

NOTA

0 0,5 1 1,5 2
Denbora
0 0,5 1 1,5 2

IKASLEA:

ZK.:

Edukiak
0 1 2 3 4 5 6

ARIKETAREN IZENBURUA: Sirena-konexioa

ARIKETA ZK.:
3.

Xedea:
Sirenen konexioa ezagutzea eta haien funtzionamendua ulertzea.

Prozedura:
1. Praktika-taulan sirena baten konexioa egin.
2. Elikatzea kenduta, pizten da? Azaldu gertatu dena.

3. Sirena aktibatu eskuz. Nola egin duzu?

4. Potentzia doituz, aldatu soinuaren maiztasuna. Zergatik aldatzen da?

5. Sirena programatu bi ziklo egin ditzan.

Eskema:
6. Marraztu sirenaren konexio-eskema.

Azalpenak:
7. Azaldu zehazki sirenaren funtzionamendua.
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MODULUA: Etxebizitzetako eta
Eraikinetako Instalazio Bereziak
TALDEA: EI22

UNITATE DIDAKTIKOA: Segurtasun-sistemak
IKASTURTEA:

DATA:

Aurkezpena

NOTA

0 0,5 1 1,5 2
Denbora
0 0,5 1 1,5 2

IKASLEA:

ZK.:

Edukiak
0 1 2 3 4 5 6

ARIKETAREN IZENBURUA: Lapurreten aurkako alarma-sistema

ARIKETA ZK.:
4.

Xedea:
Lapurreten aurkako alarma-sistema baten instalazioa ezagutzea eta haren funtzionamendua ulertzea.

Prozedura:
1. Lapurreten aurkako alarma-instalazioa egin.
2. Aipatu jarri dituzun elementu guztiak eta haien funtzionamendua.

3. Egiaztatu instalazioak zuzen funtzionatzen duela, detektagailu guztiak aktibatuz. Akatsen bat
gertatu bada, azaldu haren zergatia eta nola konpondu duzun.

Eskema:
4. Marraztu instalazioaren konexio-eskema.

Azalpenak:
5. Demagun lagun bati azaldu behar diozula instalazioak nola funtzionatzen duen. Nola adieraziko
zenioke?
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Ekipo eta Instalazio Elektroteknikoak

MODULUA: Etxebizitzetako eta
Eraikinetako Instalazio Bereziak
TALDEA: EI22

UNITATE DIDAKTIKOA: Segurtasun-sistemak
IKASTURTEA:

DATA:

Aurkezpena

NOTA

0 0,5 1 1,5 2
Denbora
0 0,5 1 1,5 2

IKASLEA:

ZK.:

Edukiak
0 1 2 3 4 5 6

ARIKETAREN IZENBURUA: Bideo-atezaina

ARIKETA ZK.:
5.

Xedea:
Bideo-atezain baten konexioa ezagutzea eta haren funtzionamendua ulertzea.

Prozedura:
1. Praktika-taulan atezainaren konexioa egin.
2. Aipatu osagai guztiak eta haien funtzionamendua.
3. Egiaztatu zuzen funtzionatzen duela. Akatsen bat gertatu bada, azaldu haren zergatia eta nola
konpondu duzun.

Eskema:
4. Marraztu bideo-atezainaren konexio-eskema.

Azalpenak:
5. Demagun lagun bati azaldu behar diozula instalazioak nola funtzionatzen duen. Nola agertuko
zenioke?
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Etxebizitzetako eta Eraikinetako Instalazio Bereziak

MODULUA: Etxebizitzetako eta
Eraikinetako Instalazio Bereziak
TALDEA: EI22

UNITATE DIDAKTIKOA: Segurtasun-sistemak
IKASTURTEA:

DATA:

Aurkezpena

NOTA

0 0,5 1 1,5 2
Denbora
0 0,5 1 1,5 2

IKASLEA:

ZK.:

Edukiak
0 1 2 3 4 5 6

ARIKETAREN IZENBURUA: Suteen aurkako alarma-sistema

ARIKETA ZK.:
6.

Xedea:
Suteen aurkako alarma-sistema baten instalazioa ezagutzea eta haren funtzionamendua ulertzea.

Prozedura:
1. Lapurreten aurkako alarma-instalazioa egin.
2. Aipatu jarri dituzun elementu guztiak eta haien funtzionamendua.

3. Egiaztatu instalazioak zuzen funtzionatzen duela detektagailu guztiak aktibatuz. Akatsen bat
gertatu bada, azaldu haren zergatia eta nola konpondu duzun.

Eskema:
4. Marraztu instalazioaren konexio-eskema.

Azalpenak:
5. Demagun lagun bati azaldu behar diozula instalazioak nola funtzionatzen duen. Nola agertuko
zenioke?
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Ekipo eta Instalazio Elektroteknikoak

MODULUA: Etxebizitzetako eta
Eraikinetako Instalazio Bereziak
TALDEA: EI22

UNITATE DIDAKTIKOA: Segurtasun-sistemak
IKASTURTEA:

DATA:

Aurkezpena

NOTA

0 0,5 1 1,5 2
Denbora
0 0,5 1 1,5 2

IKASLEA:

ZK.:

Edukiak
0 1 2 3 4 5 6

ARIKETAREN IZENBURUA: Gasak detektatzeko alarma-sistema

ARIKETA ZK.:
7.

Xedea:
Gasak detektatzeko alarma-sistema baten instalazioa ezagutzea eta haren funtzionamendua ulertzea.

Prozedura:
1. Gasak detektatzeko alarma-instalazioa egin.
2. Aipatu jarri dituzun elementu guztiak eta haien funtzionamendua.

3. Egiaztatu instalazioak zuzen funtzionatzen duela detektagailu guztiak aktibatuz. Akatsen bat
gertatu bada, azaldu haren zergatia eta nola konpondu duzun.

Eskema:
4. Marraztu instalazioaren konexio-eskema.

Azalpenak:
5. Demagun lagun bati azaldu behar diozula instalazioak nola funtzionatzen duen. Nola agertuko zenioke?
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Etxebizitzetako eta Eraikinetako Instalazio Bereziak

MODULUA: Etxebizitzetako eta
Eraikinetako Instalazio Bereziak
TALDEA: EI22

UNITATE DIDAKTIKOA: Segurtasun-sistemak
IKASTURTEA:

DATA:

Aurkezpena

NOTA

0 0,5 1 1,5 2
Denbora
0 0,5 1 1,5 2

IKASLEA:

ZK.:

Edukiak
0 1 2 3 4 5 6

ARIKETAREN IZENBURUA: Lokal baten segurtasun-sistema

ARIKETA ZK.:
8.

Xedea:
Lokal baten oinarrizko segurtasun-sistemaren proiektua ezagutzea. Segurtasun-sistema horretan ipiniko
diren elementuak aipatu beharko dituzu gutxienez:
9 Suteen aurkako alarma
9 Lapurreten aurkako alarma
9 Gasak detektatzeko alarma
9 Telebista-zirkuitu itxia
9 Sarrerako kontrola

Prozedura:
1. Bilatu lokal baten planoa.
2. Suteen aurkako alarma prestatu, puntu hauek landuz:
9 Alarma-zentralaren ezaugarriak
9 Jarriko dituzun detektagailu motak eta kopurua
9 Detektagailu mota bakoitzaren funtzionamendua
9 Detektagailuen kokapena eta zergatia
9 Linea bakoitzaren konexio-eskema
9 Alarmaren mantentze-plana
3. Lapurreten aurkako alarma prestatu, puntu hauek landuz:
9 Alarma-zentralaren ezaugarriak
9 Jarriko dituzun detektagailu motak eta kopurua
9 Detektagailu mota bakoitzaren funtzionamendua
9 Detektagailuen kokapena eta zergatia
9 Linea bakoitzeko konexio-eskema
9 Alarmaren mantentze-plana
4. Gasak detektatzeko alarma prestatu, puntu hauek landuz:
9 Alarma-zentralaren ezaugarriak
9 Jarriko dituzun detektagailu motak eta kopurua
9 Detektagailu mota bakoitzaren funtzionamendua
9 Detektagailuen kokapena eta zergatia
9 Linea bakoitzaren konexio-eskema
9 Alarmaren mantentze-plana
5. Telebista-zirkuitu itxia prestatu, puntu hauek landuz:
9 Jarriko dituzun kamera motak eta kopurua
9 Jarriko dituzun monitore motak eta kopurua
9 Jarriko dituzun bideo motak eta kopurua
9 Sistemaren konexio-eskema
6. Sarrera-kontrolean erabilitako identifikazio-sistema
7. Egin sistema osoaren konexio-eskema eta marraztu sistema-planoan
8. Instalazioaren aurrekontua
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