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Sinopsis
En un món interconnectat i en constant evolució
calen edificis d’habitatges que integrin
les últimes tecnologies en infraestructures
de telecomunicació.
Aquest llibre desenvolupa els continguts del mòdul professional d’Infraestructures Comunes de
Telecomunicació en Habitatges i Edificis, dels Cicles Formatius de grau mitjà d’Instal·lacions Elèctriques i
Automàtiques i d’Instal·lacions de Telecomunicacions, pertanyents a la família professional d’Electricitat i
Electrònica.
En aquesta nova edició d’Infraestructures de telecomunicacions en habitatges i edificis s’han adaptat els
continguts a l’Ordre ECE/983/2019 que actualitza aspectes del RD 346/2011 sobre les infraestructures
comunes de telecomunicacions.

Aquesta obra proporciona una visió general, identificant els elements que intervenen, el seu dimensionat i les
seves característiques d’instal·lació, en totes les infraestructures de comunicació que es donen en els edificis
d’habitatges:

--- RTV terrestre i satèl·lit.
--- Seguretat.
--- Telefonia disponible al públic i de banda ampla.
--- So.
--- Control d’accessos.

Els continguts teòrics tractats es complementen amb gran nombre d’esquemes, taules amb recopilació de
dades, imatges i quadres amb informació rellevant complementària, a més de nombroses activitats resoltes,
proposades i pràctiques, juntament amb gran quantitat d’activitats finals de comprovació.

Tomás Hidalgo Iturralde i Luis Miguel Cerdá Filiu són professors de cicles formatius de la família
professional d’Electricitat i Electrònica. A més, compten amb una extensa experiència professional, tant en
l’àmbit de la formació com en el sector industrial i de serveis. Tots dos són autors de diversos llibres publicats
per aquesta editorial.
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