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Guia ràpida
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PANTALLA PRINCIPAL 

Menú i barra d’eines 

Pas 1: Omplir tots els camps de 
l’empresa instal·ladora. 

Pas 2: Donar d’alta al client (titular). 
(Disposa de 2 opcions: Gestió-> Clients 
o bé clicar a l’icona Clients.

Pas 3: Crear la MTD 
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DADES EMPRESA

Omplir les dades de l’empresa, la companyia subministradora i les dades del /s tècnic/s. 
(Les dades del/s tècnic/s únicament es poden entrar una vegada) 

Pas 1: 
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DADES CLIENTS 
Cerca d’un 
client pel nom

Gestió de clients: altes, baixes i modificacions de les seves dades. 

Pas 2: 
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CREAR PROJECTE

Entorn de creació d’un projecte. 
Omplir les dades seguint  
l’ordre indicat per la numeració. 

Els botons marcats amb un  
asterisc( * ) són opcionals (no   
obligatori omplir per finalitzar un 
projecte). 

En acabar, pulsar Finalitzar per 
desar el projecte. 

Pas 3: 
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DADES GENERALS

Marcar una de les 
opcions segons 
estiguin els comptadors. 

Seleccionar el  
tècnic que signarà 
el projecte de 
la llista desplegable. 
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DADES DEL TITULAR

Seleccionar un  
client de la llista 
desplegable. Amb aquest      

botó 
podem copiar  les 
dades 
a l´apartat 
Emplaçament de 
la Instal.lació, 
sempre i quan 
siguin iguals al  
titular. 
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DADES DE LA INSTAL·LACIÓ

Seleccionar l’ús de la 
llista  desplegable.  

En cas d´una instal·lació    
trifàsica a 230 V, modificar   
el 2 per un 3 en la Secció    
de la Derivació Individual. 

Omplir i seleccionar  
aquestes caselles  
segons la seva instal·lació. 

Dimensionar la instal·lació,  
indicant el tipus de circuit 
(llum, força o el nombre),  
nombre de diferencials en el  
quadre de comandament i 
en  el cas de diferencials de  
capçalera o de subquadre(1)  
indicar la quantitat, per tal de  
sumar la totalitat dels 
diferencials degudament 
ordenats. 



9 

DOCUMENTS A PRESENTAR

Els documents més usuals surten 
seleccionats per defecte. 
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EMPRESA MANTENIMENT

Per defecte surten les  
dades de l’empresa de  
l’instal·lador, en cas que 
sigui una empresa  
diferent modificar les  
dades.
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OBSERVACIONS CERTIFICAT

      Aquests texts sortiran escrits en el certificat de la instal·lació. 
Ex.: locals amb instal·lacions de tercers incomplertes, canvi d’ús de vivendes, etc. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA

Descripció bàsica de la instal·lació (opcional). 
Les característiques de l’edifici surten  reflexades a la memòria tècnica. 
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ALTRES DADES

 Omplir per tal de descriure altres dades de la instal·lació com poden 
ser el tipus, la documentació anexa, el grup de tramitació, etc. 
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DADES DEL CGP

Omplir les dades del CGP.
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DADES DEL TERRA

Omplir les dades de la Línia d’Enllaç (TERRA).
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DADES DEL ICPM

Seleccionar l’ICPM del desplegable.
Actualment d'ús opcional.
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DADES DEL IGA

Omplir les dades que falten de l’IGA, tipus de cable, longitud, etc. Calcula 
 la caiguda parcial en el moment d’introduir la longitud. El camp en groc 

 indica el valor de l’IGA, previament indicat a dades de la instal·lació. 
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SUBQUADRES CAPÇALERA (*)

En cas de tenir subquadres derivats de l’IGA, omplir les caselles. El disjuntor 
passa a ser un “magnetotèrmic” i començarà un altre circuit fins al  

 interruptor de subquadre on s’han d’omplir els diferencials necessaris. 

*Opcional
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DIFERENCIAL CAPÇALERA (*)

És possible afegir aquest diferencial en instal·lacions trifàsiques per tal de 
compensar els circuits en les diferents fases. 

*Opcional



20 

CIRCUITS DIFERENCIALS (1)
Complimentar prèviament aquests camps. 

A continuació, posar les diferents línies de cada circuit diferencial de la 
 seva instal·lació amb el seu receptor, tipus de cable, longitud, etc. 

Posibilitat d’eliminar qualsevol de les línies (estan enumerades). 
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CIRCUITS DIFERENCIALS (2)

En cas de tenir un circuit diferencial d’on pengi un subquadre d’alguna 
    línia receptora (ex.:subquadre de la piscina del jardí), cal seleccionar 

 “SUBQUADRE” en el desplegable de Receptors. Llavors, el PIA passa ser 
un disjuntor i només cal omplir la informació del subquadre. 




