
Enchufes intelixentes,  a maneira alcanzable de
ter domótica na casa

Seguro que algunha vez pasóusenos, ao ver unha película de ciencia ficción, automatizar

a nosa casa para poder manexala co noso teléfono móbil ou coa voz.

A domótica é a parte da tecnoloxía que nos permite facer isto e, aínda que leva décadas

entre nós, implantala nos nosos fogares adoita ser unha tarefa cara xa que adoita implicar

obras e produtos que se nos poden ir de prezo.

Con todo, hai produtos que nos poden axudar a automatizar un pouco o que ocorre na

nosa casa e estes son os enchufes intelixentes: aparellos que se utilizan a instalación

eléctrica das nosas casas e que son máis alcanzables que instalar un sistema  domótico

completo.

Que hai que ter en conta?

Antes de meternos de cheo no mundo dos enchufes intelixentes, hai que ter en conta

unas cantas cousas:

• Compatibilidade: non todos os sistemas son compatibles entre si. Hai que fixarse á hora

de comprar se funciona co que xa temos en casa.



• Toma de terra: os enchufes intelixentes requiren unha toma de terra. É unha medida de

seguridade que existen na maioría de casas e pisos, pero depende onde vivas pode ser

que carezas dela.

• Intensidade de corrente: a maioría dos enchufes intelixentes só toleran 10 amperios, polo

que temos que ver se o que imos a  enchufar é compatible con esa intensidade.

Tipos de enchufes intelixentes

No mercado podémonos atopar varios tipos de enchufes intelixentes:

• Con temporizador: son os máis simples,  programables para un tempo e nada máis. Son

útiles para necesidades específicas  como acender un quentador ou  a cafeteira polas

mañás. Son baratos e alcanzables.

• Con control  remoto:  son os  máis  interesantes,  xa  que se  poden programar  mediante

aplicacións,  mandos  a  distancia  e  mesmo  control  de  voz.  Hai  moitos  modelos  pero

adoitan ter un prezo de 30€ para arriba.

Fonte: Axencia para a Modernización Tecnolóxica (AMTEGA)
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