JORNADA TÈCNICA
CONTINUÏTAT DE SERVEI A TRAVÉS DE L’ESQUEMA
DE XARXA AÏLLADA DE TERRA (IT)

CODI: 0240319A5
______________________________________________________________________________________

Dijous 3 d’octubre de 2019 en horari de 16:00 a 18:00 h
Adreçada a instal·ladors industrials i exclusivament als agremiats.
Inscripció prèvia online a www.elgremi.cat
Gremi d’Instal·ladors de Girona – Aula 4 – C. Cartellà, 8-12 - Pol. Ind. Domeny – 17007 Girona

C. Cartellà, 8-12 - Pol. Ind. Domeny - Tel. 972 412 615 – A/e: formacio@elgremi.cat - 17007 Girona - C.I.F. G17043522

______________________________________________________________________________________

INFORMACIÓ: La necessària productivitat al costat d'una major exigència en seguretat per a les
persones i instal·lacions, requereixen un subministrament elèctric ininterromput 24/7, així com un
control preventiu de tots els paràmetres que poden influir en la fiabilitat i seguretat del mateix.
Això ha suposat l'ús cada vegada major dels sistemes elèctrics aïllats de terra IT, no solament en
aquelles instal·lacions on les exigències de seguretat i continuïtat de servei eren requisit
imprescindible, com per exemple en quiròfans (seguretat del pacient i de l'equip mèdic) o en mines
(risc d'explosió), sinó en infinitat de sistemes elèctrics del nostre entorn que no poden aturar la seva
productivitat.
Les aturades no programades, en molts casos suposen haver de llençar el producte elaborat i per
tant un cost econòmic no previst. La solució és dissenyar una instal·lació adequada a un procés
24/7. Aquestes instal·lacions són instal·lacions amb sistemes de terra de neutre aïllat o també
anomenat, sistema IT.
PROGRAMA:





Què és un sistema IT?.
Avantatges dels sistemes elèctrics aïllats de terra (IT) enfront els sistemes connectats a
terra (TT/TN).
Desenvolupament actual de la normativa (quins són els vigilants permesos sota la
normativa vigent?).
On hi ha la degradació de l’aïllament a la meva instal·lació?

MATERIAL DIDÀCTIC: Es lliurarà documentació tècnica de la jornada. PREU: Gratuït.
PONENT: Sr. Josep M. Cisa, responsable de Catalunya de BENDER Iberia. Enginyer especialista
en assessorament tècnic a empreses instal·ladores.
ADREÇAT: A tots els instal·ladors elèctrics de BT agremiats que facin instal·lacions industrials.
AFORAMENT: Nombre de places limitades per a 24 alumnes.
PER INFORMACIÓ: Gremi d’Instal·ladors Girona. Tel. 972 412 615 A/e: formacio@elgremi.cat
Inscripcions on-line a www.elgremi.cat
Si és la primera inscripció, caldrà adjuntar
el document del nou RGPD i la fotocòpia del DNI vigent
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