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DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA 
 
És un sistema de mesura i comprovació de la immunitat d’un equip 
en front de sobretensions. 
 
Aquest sistema es troba a l’espai EMC2 
 
Els diferents elements del sistema son: 

• Generador Teseq NSG3040: 
o Voltatge de sobretensió fins 4,4 kV 
o EFT/Ràfegues fins 4,8 kV / 1 MHz 
o PQT fins 16 A / 270 VAC & DC 

 
• Xarxa d’acoblament i desacoblament Teseq CDN 117 
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PROCEDIMENT OPERATIU 
 
El  principal procediment tècnic de treball de les mesures que es realitzen amb aquest sistema 
està elaborat i revisat pel personal tècnic i responsables del Grup de Compatibilitat 
Electromagnètica  de la UPC, i és: 

• PT 61000-4-5 (PT7) 
 
El document electrònic d’aquest procediment es troba emmagatzemat a l’estructura Intranet 
del Grup de Compatibilitat Electromagnètica. El vincle és el següent: 
\\ieb-srv1.upc.es\dospriv\I+D\EMC\GCEM\Eines GCEM\Procediments de mesura\ 

 
El document en paper es troba custodiat pel personal tècnic del mateix GCEM. 

 
 
 
 

Setup de mesura 
 
 
 

file://ieb-srv1.upc.es/dospriv/I+D/EMC/GCEM/Eines%20GCEM/Procediments%20de%20mesura/
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DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA - INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA AÏLLADA 
 
Dues línies elèctriques (monofàsica 220V i trifàsica 380 V) que arriben al espai EMC2 disposen a capçalera de dos transformadors 
d’aïllament de 25 A i 40 A de corrent respectivament. 
La finalitat d’aquest transformadors és aïllar a aquestes línies de les pertorbacions que pugui transportar la xarxa elèctrica. Aquestes 
línies són les que alimentaran els equips a mesurar (EUT) 
Les preses aïllades i no aïllades murals disposen d’un pilot lluminós de monitorització; si està apagat, reviseu les proteccions de 

capçalera.  

Més informació sobre la instal·lació elèctrica es pot trobar a: 
PdT-P-710.230.012 - Mesures d'emissió i immunitat a la cambra anecoica (4-2020) 

 
 

Preses monofàsiques amb 
aïllament (vermelles) i sense 

aïllament (blanques) 
Transformador d’aïllament monofàsic 
i proteccions de sortida (cap a l’espai 

EMC2) 

http://ieb-srv1.upc.es/gieb/Riscos_laborals/PdT/PdT-P-710.230.012.pdf
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ADVERTÈNCIES DE SEGURETAT I 
 

- El generador crea alt voltatge. 
- L’equip tan sols pot ser utilitzat per personal tècnic autoritzat i amb experiència i formació 

en electrotècnia. 
- Les persones que tinguin marcapassos no han de manegar el generador i han d’estar 

fora de l’àrea de mesures. 
- No es recomana l’ús del generador en atmosferes explosives. 
- Connecti l’equip a mesurar (EUT) després de posar en marxa el generador i quan hagi 

acabat de fer el test inicial. 
- Està prohibit utilitzar el generador sense connectar a terra. Hi han dues preses de 

terra independents a l’equip, una pel propi generador i una altre per l’EUT. 
- Asseguris que existeixi un camí segur i de confiança de retornament del corrent de 

interferència entre el generador i el EUT 
- Si el  generador presentés qualsevol mena de dany, implicaria que no es pot utilitzar de 

forma segura i s’ha de deixar fora d’operació i assegurar-se que no es pugui utilitzar. 
La unitat s’ha d’enviar immediatament al fabricant o distribuïdor. 

- S’ha de posar un interruptor de tall elèctric de l’EUT, suficientment dimensionat, a prop 
de la zona de mesura de l’EUT  
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ADVERTÈNCIES DE SEGURETAT II 
 

- L’àrea de test s’ha d’organitzar de manera que el personal no autoritzat no pugui 
entrar a la zona de mesura durant les proves. 

- Els usuaris han d’estar alerta sobre els següents perills que poden ocórrer durant les 
proves: 

o Incendis locals, arcs elèctrics, ignició de gasos explosius. 
o Sobretensió en l’alimentació de l’EUT provocada per una descàrrega sobtada o 

una avaria resultant de l’alta tensió superposada. 
 
Advertències relatives a l’EUT 
 

- Els EUT son a vegades equips funcionals i no han sigut encara sotmesos a proves de 
seguretat, per tant l’EUT pot ser danyat internament o començar a cremar. 

- Tan aviat es vegi que l’EUT mostri signes de fallada, s’ha d’aturar la prova i treure 
l’alimentació de l’EUT. 

- Poden aparèixer avaries elèctriques o arcs elèctrics en contactes degut a les tensions 
excessives durant les proves. 

- Explosió de components amb foc o fragmentació com a resultat de l’energia dissipada. 
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RISCOS 
- Degut a l’elevat nombre de circuits elèctrics de la instal·lació i la variabilitat d’equips a mesurar existeix el 

risc de xoc elèctric. 
- Per la naturalesa de les mesures i que es genera alta tensió existeix el risc de xoc elèctric. 
- En moltes ocasions els EUT son d’elevat pes i la seva manipulació pot ocasionar lesions si no es 

segueixen els procediments adequats.         
 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) A UTILITZAR i NORMATIVA A CONSULTAR 
Guants 

- Guants de protecció contra el risc elèctric a l’hora de manipular connexions elèctriques i els contactes vius 
de l´EUT. 

- Guants de risc mecànic a l’hora de manipular càrregues. 
Normativa 
NSH 001 - Normes generals de seguretat i higiene en laboratoris 
NSH 003 - Ordre, neteja i manteniment 
NSH 004 - Escales fixes 
NSH 103 - EPI: Guants de protecció 
NSH 203 - Escales manuals 
NSH 501 - Feines sense tensió 
NSH 502 - Posada a terra i en curtcircuit 
NSH 503 - Feines elèctriques - Maniobres, mesuraments, assaigs i verificacions 
NSH 504 - Tasques elèctriques - Les 5 regles bàsiques 
NSH 505 - Tasques elèctriques - Les 5 regles complementàries 
 
Manipulació de càrregues 
 
Consulteu l’apartat d’EPIs del procediment PdT-P-710.230.007 - Mesures bàsiques de seguretat a seguir - 
Mecànica cat  
 

 

https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-001.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-003.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-004.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-103.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-203.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-501.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-502.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-503.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-504.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-505.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/ergonomia
http://ieb-srv1.upc.es/gieb/Riscos_laborals/PdT/PdT-P-710.230.007.pdf
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ABANS DE OPERACIÓ DURANT OPERACIÓ 
 

- Prepareu el sistema de mesura seguint les instruccions dels 
procediments tècnic interns.  

- Utilitzeu els EPIs necessaris per a les diferents operacions. 
- Comproveu les proteccions elèctriques de totes les línies que hi 

necessitareu. 

 
- Monitorització del progrés de les mesures. 
- Davant de qualsevol mal funcionament, bàsicament de tipus elèctric, 

desconnecteu les proteccions implicades en el problema. 
 

        

MANTENIMENT, ORDRE I NETEJA 
 
- Mantingui en ordre el lloc de treball, el desordre augmenta el risc d'accident.  
 
- Mantingui les eines i accessoris ordenats i nets a fi de treballar millor i de forma més segura.  
 
- Davant del mal funcionament de qualsevol aparell, comuniqui la situació al responsable del laboratori.  
 
- La zona de treball i les immediacions de la zona de mesura hauran d’estar netes i lliures d’obstacles.   
 
- Les avaries de tipus elèctric només poden ser investigades i reparades per personal especialitzat. A la menor anomalia d’aquest tipus, s’ha de desconnectar 
l’element avariat, posar-li un cartell de “EQUIP ESPATLLAT” i avisar al personal especialitzat.   

 


