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1.1.- OBJECTE.
L’objecte del present projecte és millorar l'eficiència energètica dels edificis públics de
l'ajuntament de Llardecans. La principal motivació és la mitigació del canvi climàtic.
Es preveu establir les línies d'actuació municipals amb l'objectiu de reduir les
emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i millorar les instal·lacions i equipaments
municipals amb una major eficiència energètica.
Les mesures projectades van encaminades en reduir les emissions de gasos amb
efecte d'hivernacle i dels contaminants de l'aire.

1.2.- ABAST.
L'abast del present projecte és definir les instal·lacions i petites partides d'obres
necessàries per a dur a termes les instal·lacions indicades.

Durant la redacció del projecte es descriuen i es calculen les instal·lacions indicades, i
es mostra que reuneixen les condicions i garanties mínimes exigides per la
reglamentació vigent, amb la finalitat d’obtenir els corresponents permisos i sol·licitar
davant dels Serveis Territorials de Treball i Indústria de Lleida l’autorització de la seva
posada en servei.

Les principals instal·lacions projectades en aquest document van encaminades a la
reducció de les emissions de CO2 i estan basades en quatre direccions principals:
a) Generació d'energia Eléctrica mitjançant plaques solars fotovoltaiques.
Es preveu realitzar 2 punts d'autoconsum compartit (col·lectiu) d'electricitat, en
instal·lacions connectades a la xarxa elèctrica, de 15 i 20 KW de potència
respectivament, i sense acumulació. La major par de l'energia auto-generada
s'utilitzarà en la totalitat dels edificis i equipaments municipals.
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MEMÒRIA.

l'ajuntament, i la coberta de la pista esportiva. Partint d'aquests es compartirà l'excés
energètic a la resta d'edificis i equipaments del municipi. D'acord amb els consums
indicats a L'INFORME DE COMPTABILITAT ENERGÈTICA DE L’AJUNTAMENT DE
LLARDECANS, i amb les factures d'aquest últim any 2019, es realitzarien dues
instal·lacions una 15 i l'altra de 20 kW.

Amb aquesta mesura s'aconsegueix l'autosuficiència de la major part de la energia
necessària i el valor afegit d'una imatge municipal més verda i més compromesa amb
l'entorn.

b) Foment de la mobilitat elèctrica.
Fomentar entre el veïns del municipi l'ús de vehicles elèctrics. Facilitant la instal·lació
d'un punt de recarrega situat a la plaça del municipi, a la zona utilitzada per a
l'estacionament del Bibliobus.

La instal·lació de recàrrega pot anar connectada a la generació d'energia elèctrica
basada en energia solar fotovoltaica, per ús, parcial o total, de recàrrega de vehicle. La
dotació de serveis de recàrrega de vehicles elèctrics permetrà oferir solucions de
mobilitat en destí verds.

A més, disposar d'aquesta instal·lació ajuda a que persones amb vehicles elèctrics
disposin d'un punt de ruptura al municipi, facilitant l'aturada al poble i per tant, l'ús dels
corresponents comerços i botigues, societat, bar, compra d'oli a la cooperativa, etc.

c) Substitució de la caldera de gasoil per planta refredadora bomba de calor (aireaigua).
Els avantatges de les plantes refredadores amb bombes de calor, és el seu alt
rendiment i eficiència energètica.

Assoleixen una classe eficiència energètica (a 35 º LOT1): A+,
i els rendiments energètics següents:
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Es a dir, s'estableixen dos punt de generació d'energia elèctrica; la coberta de

EER (d'acord amb la norma EN 14511): 2,48.

•

COP (d'acord amb la norma EN 14511): 3,35.

•

ESEER (d'acord amb la norma EN 14511): 4,05.

•

SEER (d'acord amb la norma EN 14511): 3,52.

Les principals avantatges d'una planta refredadora amb bomba de calor, aire i agua,
en relació a una antiga caldera de gas-oil son les següents:
•

Utilitza energia elèctrica que pot venir de renovables, per exemple generació
hidràulica.

•

Aconsegueix eficiències molt superiors.

•

Pot aportar potencia calorífica i de refrigeració, per tant climatitza tot l'any, en
canvi els gas-oil, nomes calefactava la sala a l'hivern.

•

Treballa a baixa temperatura de funcionament.

•

Disposa de molt poc manteniment, en canvi les calderes de gas-oil en tene
molt i son molt brutes.

•

La seva vida útil és mes llarga.

•

Son més segures en el seu funcionament.

•

No emeten gasos contaminants.

•

No cal disposar d'emmagatzematge de combustibles líquid inflamable i perillós.

d) Disminució en la utilització de CFC i gasos fluorats.
Es proposa substituir els aparells d'aire condicionat antics, que utilitzen refrigerants
CFC (R22) amb alt poder de calentament atmosfèric i esgotament de la capa d'ozó per
altres amb menys efecte hivernacle com per exemple el refrigerant R32.

Les principals avantatges de la utilització d'aparells amb el refrigerant R32 enfront
l'actual R410A, són les següents:
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•

El R32 és 100% pur el que simplifica el seu reciclatge i la seva futura
reutilització, a diferència del R410 que està compost de dos gasos (R32 i
R125), la qual cosa fa que el seu reciclatge sigui més complex.

•

Tots dos gasos tenen un impacte 0 en la capa d'ozó, però el R32 és un
refrigerant que té un impacte del 75% menor en l'escalfament global (675)
respecte al R410A (2090), la qual cosa suposa un menor risc de danys en el
medi ambient en cas de fuites involuntàries.

•

El R32 representa menor cost i major estalvi ja que utilitza 30% menys
refrigerant que el R410A.

•

El gas R32 consumeix menys energia amb temperatures exteriors molt baixes.

•

La capacitat de refrigeració del R32 és 2,9% i el EER és de 6,4% superior al
R410A en condicions de refrigeració estàndard.

•

El R32 te major eficiència energètica (A+++) que el R410A.

Però, cal destacar un inconvenient, el gas R32 té una classificació A2L el que vol dir
que té un nivell baix d'inflamabilitat i toxicitat.

1.3.- DADES GENERALS.
1.3.1.- IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DE L’ESTABLIMENT I DELS SEUS REPRESENTANTS.

El titular d'aquest projecte és l'excel·lentíssim ajuntament municipal de Llardecans.
Titular: Ajuntament de Llardecans.
CIF: P-2515700-I
Adreça: Plaça dels Arbres, 1. Codi Postal 25186 Llardecans.
Telèfon: 973 13 02 01
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•

Autor del projecte : Jordi Masip Oronich, Enginyer Industrial, col·legiat 12.428.

1.4.- NORMATIVA APLICABLE.
Per a la redacció d’aquest projecte s’han de tenir en compte diverses normatives
d'obligat compliment i d'altres normes i recomanacions. Entre tota la normativa cal
destacar les tres més rellevants; El Reglament electrotècnic per Instal·lacions de baixa
Tensió (REBT), El Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis (RITE), el qual
estableix les demanes de benestar i higiene, i les exigències d'eficiència energètica i
seguretat, i el Codi Tècnic de la Edificació amb el seu Document Bàsic d'Estalvi
d'Energia (DB-HE).
A continuació s'inclou una llista més exhaustiva de tota la normativa d'aplicació.

•

Real Decret 842/2002, pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa
Tensió (REBT), i les seves Instruccions Tècniques Complementaries (ITC).

•

Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les seves Instruccions
Tècniques complementàries (ITE) i es crea la Comissió assessora per les
instal·lacions tèrmiques dels edificis.

•

Correcció d’errors del Reial decret 1027/2007.

•

Ordre 3 de maig de 1999, sobre el procediment d’actuació de les empreses
instal·ladores de les entitats d’inspecció i control i dels titulars, instal·lacions
regulades pel reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les
seves instruccions Tècniques complementàries (ITE).

•

Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de
l’Edificació (CTE).

•

Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció.

•

Ordre, de 27 d’abril de 1987, d’aprovació de la norma reglamentària d’edificació
sobre aïllament tèrmic NRE-AT-87.
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1.3.2.- IDENTIFICACIÓ DEL TÈCNIC.

Reial Decret 865/2003, de 4 de novembre, pel que s’estableixen els criteris
higienico-sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi.

•

Instrucció 7/2008, que aprova el procediment administratiu per a la posada en
servei provisional per a proves de les instal·lacions tèrmiques en els edificis.

•

Instrucció 5/2008, de la secretaria d’indústria i empresa, que aprova els models
normalitzats d’impresos per a la tramitació administrativa de les instal·lacions
tèrmiques en els edificis.

•

Instrucció 4/2008, de la secretaria d’indústria i empresa, que regula els
requeriments que han de complir les instal·lacions tèrmiques en els edificis a
Catalunya.

•

Instrucció 2/2007, de la secretaria d’indústria i empresa, d’aclariments sobre els
requisits de disseny d’instal·lacions tèrmiques en els edificis en relació al CTE i
al Decret 21/2006 sobre criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.

•

Instrucció 4/2005, de la direcció general d’energia i mines i seguretat industrial,
d’aclariment sobre requisits de disseny d’instal·lacions tèrmiques en els edificis
i instal·lacions frigorífiques per a la prevenció de la legionel·losi.

•

Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.

•

100030:2005 IN Guia per a la prevenció i control de la proliferació i
disseminació de legionel·la en instal·lacions.

•

123001:2005 Càlcul i disseny de xemeneies metàl·liques. Guia d’aplicació

•

Norma UNE 157001/2002 Criteris generals per a l’elaboració de projectes.

•

Reglament (CE) nº842/2006, de 17 de maig, sobre determinats gasos fluorats
d’efecte hivernacle.

•

Reglament (CE) nº2037/2000, de 29 de juny, sobre les substàncies que
esgoten la capa d’ozó.

•

Ordre de 21 de juny de 2000 que modifica l’annex de l’Ordre de 10 de febrer de
1983, sobre normes tècniques dels tipus de radiadors i convectors de
calefacció per mitjà de fluids i la seva homologació pel Ministeri d’Indústria i
Energia.

•

Ordenances municipals d’aplicació.
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•

A continuació es descriuen les instal·lacions de baixa tensió de generació mitjançant
tecnologia solar fotovoltaica i que s’executaran sobre les cobertes de diferents
equipaments municipals per tal de servir d’instal·lacions d’autoconsum compartir entre
el propi equipament que contindrà la instal·lació i la resta d’equipaments municipals
que es trobin al voltant del mateix.

1.5.1.- EDIFICI CONSISTORIAL.

Edifici consistorial: Plaça dels arbres nº1. 25186 Llardecans (Lleida)

LOCALITAT

LATITUT

LONGITUT

Llardecans

41,373981

0,550602

Taula 1. Coordenades Ajuntament.

Referència cadastral de l’equipament: 5333025BF9853S0001AP

Aquesta instal·lació d’autoconsum alimentarà al mateix temps i mitjançant el sistema
de l’autoconsum compartit als següents equipaments municipals:
-

Club recreatiu (llar de jubilats)
Plaça dels arbres nº3. 25186 Llardecans (Lleida)
Ref. Cadastral: 5333024BF9853S0001WP

-

Cinema
Plaça dels arbres nº2. 25186 Llardecans (Lleida)
Ref. Cadastral: 5333025BF9853S0001AP

-

Escorxador
Carrer Flix nº35. 25186 Llardecans (Lleida)
Ref. Cadastral: 5332801BF9853S0001FP
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1.5.- INSTAL·LACIONS SOLARS FOTOVOLTAÍQUES.

Edifici poliesportiu: Carretera de Lleida a França s/n. Afores, polígon 7 parcel·la 195. 25186
Llardecans (Lleida)

LOCALITAT

LATITUT

LONGITUT

Llardecans

41,372117

0,545020

Taula 2. Coordenades Pista Esportiva.

Referència cadastral de l’equipament: 25157A007001950000XI

Aquesta instal·lació d’autoconsum alimentarà al mateix temps i mitjançant el sistema
de l’autoconsum compartit als següents equipaments municipals:

-

Piscines municipals
Carrer Raval nº70. 25186 Llardecans (Lleida)
Ref. Cadastral: 4832001BF9853S0001ZP

-

Consultori Mèdic
Carrer Raval 62. 25186 Llardecans (Lleida)
Ref. Cadastral: 5033703BF9853S0001AP

-

Escoles
Carrer Raval s/n. 25186 Llardecans (Lleida)
Ref. Cadastral: 5033701BF9853S0001HP

-

Guarderia
Carrer Raval, Polígon 7 Parcel·la 192. 25186 Llardecans (Lleida)
Ref. Cadastral: 25157A007001920001MT

-

Bàscula
Carrer Raval nº71. 25186 Llardecans (Lleida)
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1.5.2.- PISTA ESPORTIVA.

1.5.3.- TIPUS D'INSTAL·LACIÓ.

Es tracta de la instal·lació elèctrica de baixa tensió de generació d’energia elèctrica
pels equipaments públics citats anteriorment i la instal·lació d’autoconsum compartit de
la resta d’equipaments públics que es troben al seu voltant.
Segons el Real Decret 842/2002, pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic de
Baixa Tensió, les dues instal·lacions solars fotovoltaiques queden classificades de la
següent forma:

•

ITC BT 04, grup “c”: generadores y convertidores de potencia superior a 10kW.

Les dues instal·lacions solars fotovoltaiques d’autoconsum aniran connectades a la
xarxa interior de baixa tensió existent de l’equipament municipal, utilitzant la mateixa
via d’alimentació des de la xarxa de distribució pública (escomesa) per evacuar els
excedents que alimentaran a la resta d’equipaments municipals, segons l’establert en
el article 4 del RD244/2019. Per tant aquestes instal·lacions d’autoconsum, segons el
RD244/2019, tindran la següent classificació:

•

Article 4, autoconsum compartit amb compensació d’excedents.
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Ref. Cadastral: 5033015BF9853S0001KP

1.5.4.1.- INSTAL·LACIÓ FV 1: EDIFICI CONSISTORIAL

POTÈNCIA
CONTRACTADA (kW)

CONSUM
D'ENERGIA
(kWh/any)

Edifici consistorial

4,40

4552,00

Club recreatiu (llar jubilats)

2,00

1981,00

Cinema

8,80

1517,00

Escorxador

3,45

194,00

TOTAL

22,65

8244,00

EQUIPAMENT MUNICIPAL

Taula 3. Demanda de Potencies Instal·lació FV1.

Es calcula una instal·lació solar Fotovoltaica de les següents característiques:
-

Potencia pic instal·lada: 17,22kWp

-

Potencia inversor: 15,00kWn

-

Tensió d’autoconsum: 400V (AC)

-

Tipus d’instal·lació: coplanar a la coberta existent de l’edifici

-

Inclinació:25º

-

Azimut: 7º est

-

Producció anual estimada amb la instal·lació fotovoltaica: 26.904,00kWh
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1.5.4.- DEMANDA DE POTÈNCIES.

POTÈNCIA
CONTRACTADA (kW)

CONSUM
D'ENERGIA
(kWh/any)

Poliesportiu

12,00

6206,00

Piscines municipals

15,40

9482,00

Consultori Mèdic

14,73

10150,00

Escoles

13,60

11106,00

Guarderia

5,75

2658,00

Bàscula

2,2

170,00

63,68

39772,00

EQUIPAMENT MUNICIPAL

TOTAL
Taula 4. Demanda de Potencies Instal·lació FV2.

Es calcula una instal·lació solar Fotovoltaica de les següents característiques:
-

Potencia pic instal·lada: 28,00kWp

-

Potencia inversor: 25,00kWn

-

Tensió d’autoconsum: 400V (AC)

-

Potència en coberta EST: 14,00kWp

-

Inclinació coberta EST: 12º

-

Azimut coberta EST: 124º

-

Potència en coberta OEST: 14,00kWp

-

Inclinació coberta OEST: 12º

-

Azimut coberta OEST: 56º

-

Tipus d’instal·lació: coplanar a la coberta existent de l’edifici

-

Producció anual estimada amb la instal·lació fotovoltaica: 36.682,00kWh
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1.5.4.2.- INSTAL·LACIÓ FV 2: EDIFICI POLIESPORTIU

1.5.5.1.- Instal·lació FV 1.

Es tracta d’una instal·lació solar fotovoltaica instal·lada en la coberta de l’edifici
consistorial, realitzada de forma coplanar en la vessant encarada al sud en la qual
s’instal·laran un total de 42 mòduls de 410Wp cadascun. La instal·lació dels mòduls es
realitzarà de forma coplanar a la coberta formant cadenes (STRINGS) entre els
diferents mòduls, els conductors dels quals es baixaran fins a la sala habilitada per a la
instal·lació fotovoltaica.
En aquesta sala hi haurà el quadre de fusibles de corrent continua per tal de protegir
els conductors dels diferents STRINGS que venen dels mòduls de la coberta. Des del
quadre de fusibles s’alimentarà l’inversor de la instal·lació, encarregat de transformar
la electricitat de corrent continua en electricitat en corrent alterna. Aquest inversor serà
mural i de potència 15kWn.
La sortida dels conductors des de l’inversor anirà protegida mitjançant protecció
magnetotèrmica i diferencial, i els seus conductors es connectaran a l’entrada de
l’interruptor general de la instal·lació (IGA).
El IGA de la instal·lació elèctrica de baixa tensió existent de l’edifici consistorial haurà
de ser trifàsic i d’una intensitat mínima de 25A.
La derivació individual que alimenta la instal·lació elèctrica de baixa tensió existent de
l’edifici consistorial serà amb conductors de 10mm2 de diàmetre i del tipus RZ1-K de
0'6/1kV lliure d’halògens.
1.5.5.2.- Instal·lació FV 2

Es tracta d’una instal·lació solar fotovoltaica instal·lada en la coberta de l’edifici del
poliesportiu municipal, realitzada de forma coplanar en ambdues vessants, en les
quals s’instal·laran un total de 100 mòduls de 280Wp cadascun (60 mòduls en la
vessant EST i 40 mòduls en la vessant OEST). La instal·lació dels mòduls es realitzarà
de forma coplanar a la coberta formant cadenes (STRINGS) entre els diferents
mòduls, els conductors dels quals es baixaran fins a la sala habilitada per a la
instal·lació fotovoltaica.
En aquesta sala hi haurà el quadre de fusibles de corrent continua per tal de protegir
els conductors dels diferents STRINGS que venen dels mòduls de la coberta. Des del
quadre de fusibles s’alimentarà l’inversor de la instal·lació, encarregat de transformar
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1.5.5.- DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA INSTAL·LACIÓ.

La sortida dels conductors des de l’inversor anirà protegida mitjançant protecció
magnetotèrmica i diferencial, i els seus conductors es connectaran a l’entrada de
l’interruptor general de la instal·lació (IGA).
El IGA de la instal·lació elèctrica de baixa tensió existent de l’edifici consistorial haurà
de ser trifàsic i d’una intensitat mínima de 40A.
La derivació individual que alimenta la instal·lació elèctrica de baixa tensió existent de
l’edifici poliesportiu municipal serà amb conductors de 16mm2 de diàmetre mínim i del
tipus RZ1-K de 0'6/1kV lliure d’halògens.

1.5.6.- ESCOMESA.

És part de la instal·lació de la xarxa de distribució, que alimenta la caixa general de
protecció o unitat funcional equivalent (CGP). Els conductors seran de Alumini.
Aquesta línia està regulada per la ITC-BT-11.
Cal assenyalar que l’escomesa és part de la instal·lació constituïda per l’empresa
subministradora, i és dissenyada, construïda i legalitzada per la pròpia companyia
subministradora. En conseqüència no es objecte d’estudi del present projecte.
1.5.7.- INSTAL·LACIONS D’ENLLAÇ.
1.5.7.1.- Caixa de protecció i mesura.

Per al cas de subministraments a un únic usuari , al no existir línia general
d'alimentació , es col·locarà en un únic element la caixa general de protecció i l'equip
de mesura; aquest element es denominarà caixa de protecció i mesura.
En conseqüència , el fusible de seguretat ubicat abans del comptador coincideix amb
el fusible que inclou una CGP . S'instal·laran preferentment sobre les façanes exteriors
dels edificis , en llocs de lliure i permanent accés . La seva situació es fixarà de comú
acord entre la propietat i l'empresa subministradora.
Les disposicions generals d'aquest tipus de caixa queden recollides en la ITC - BT –
13.
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la electricitat de corrent continua en electricitat en corrent alterna. Aquest inversor serà
mural i de potència 25 kWn.

1.5.8.- DERIVACIÓ INDIVIDUAL.

És la part de la instal·lació que, partint de la caixa de protecció i mesura , subministra
energia elèctrica a una instal·lació d'usuari. Comprèn els fusibles de seguretat , el
conjunt de mesura i els dispositius generals de comandament i protecció. Està
regulada per la ITC - BT - 15.
La caiguda de tensió màxima admissible serà , pel cas de derivacions individuals en
subministraments per a un únic usuari en que no hi ha línia general d'alimentació , del
1,5% .
El cablejat de la derivació individual ha de ser en tots els casos lliure d’halògens.
En el present projecte la Derivació Individual té una secció de:
•
•

Instal·lació 1: 4x10mm2 Cu
Instal·lació 2: 4x16mm2 Cu

En ambdós casos la seva instal·lació serà en tubs en muntatge superficial o encastats
en obra des de l’armari de l’equip de comptatge i fins al quadre general de baixa
tensió.
1.5.9.- DISPOSITIUS DE MANIOBRA I PROTECCIÓ.

Els dispositius generals de comandament i protecció se situaran el més a prop
possible del punt d'entrada de la derivació individual.
Els quadres de protecció no seran accessibles per al públic en general.
L'alçada a la qual se situaran els dispositius generals i individuals de comandament i
protecció dels circuits , mesurada des del nivell del sòl , estarà compresa entre 1 i 2 m.
Es disposarà d’un interruptor general automàtic de tall omnipolar a l’entrada de cada
subquadre elèctric objecte del present projecte i un interruptor diferencial per cada
circuit o grup de circuits.
Totes les masses dels equips elèctrics protegits per un mateix dispositiu de protecció ,
han de ser interconnectades i unides per un conductor de protecció a una mateixa
presa de terra.
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En aquest cas, la instal·lació elèctrica és existent i no veurà modificades les seves
característiques, així que la caixa general de protecció i mesura continuarà sent la
mateixa, a no ser que la empresa distribuïdora sol·liciti la seva modificació.

1.5.10.1.- Conductors.

Els conductors i cables que s'emprin en les instal·lacions seran de coure i seran
sempre aïllats . La tensió assignada no serà inferior a 450/750 V. La secció dels
conductors a utilitzar es determinarà de manera que la caiguda de tensió entre l'origen
de la instal·lació interior i qualsevol punt d'utilització sigui menor del 3% per enllumenat
i del 5% per als altres usos.
El valor de la caiguda de tensió podrà compensar-se entre la de la instal·lació interior
(3-5 % ) i la de la derivació individual (1,5 %) , de manera que la caiguda de tensió
total sigui inferior a la suma dels valors límits especificats per a ambdues ( 4,5-6,5 % ) .
Per instal·lacions que s'alimentin directament en alta tensió , mitjançant un
transformador propi , es considera que la instal·lació interior de baixa tensió té el seu
origen a la sortida del transformador, sent també en aquest cas les caigudes de tensió
màximes admissibles del 4,5 % per enllumenat i del 6,5% per als altres usos.
En instal·lacions interiors , per tenir en compte els corrents harmònics degudes a
càrregues no lineals i possibles desequilibris , excepte justificació per càlcul , la secció
del conductor neutre serà com a mínim igual a la de les fases . No s'utilitzarà un mateix
conductor neutre per a diversos circuits.
Les intensitats màximes admissibles , es regiran en la seva totalitat per l'indicat en la
Norma UNE 20.460-5-523 i el seu annex Nacional.
Els conductors de protecció tindran una secció mínima igual a la fixada en la taula
següent:
Secció conductors fase (mm²)

Sf ≤ 16
16 < S f ≤ 35
Sf > 35

Secció conductors protecció (mm²)

Sf
16
Sf/2

Taula 5. Seccions conductors fase i neutre.

Els conductors de la instal·lació han de ser fàcilment identificables, especialment pel
que fa al conductor neutre i el conductor de protecció. Aquesta identificació es
realitzarà pels colors que presentin els seus aïllaments. Quan hi hagi conductor neutre
en la instal·lació o es prevegi per a un conductor de fase el seu pas posterior a
conductor neutre, s'identificaran aquests pel color blau clar. Al conductor de protecció
se l'identificarà pel color verd-groc. Tots els conductors de fase, o si escau, aquells per
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1.5.10.- INSTAL·LACIONS INTERIORS.

Perquè es mantingui el major equilibri possible en la càrrega dels conductors que
formen part d'una instal·lació, es procurarà que aquella quedi repartida entre les seves
fases o conductors polars.
En cap cas es permetrà la unió de conductors mitjançant connexions i / o derivacions
per simple retorciment o enrotllament entre si dels conductors, sinó que haurà de
realitzar sempre utilitzant borns de connexió muntats individualment o constituint blocs
o regletes de connexió; pot permetre així mateix, la utilització de brides de connexió.
Sempre hauran de realitzar a l'interior de caixes d'entroncament i / o de derivació.
Si es tracta de conductors de diversos filferros cablejats, les connexions es realitzaran
de forma que el corrent es reparteixi per tots els filferros components.
1.5.10.2.- Subdivisió d’instal·lacions.

Les instal·lacions se subdividiran de manera que les pertorbacions originades per
avaries que puguin produir-se en un punt d'elles, afectin només a certes parts de la
instal·lació, per aquest motiu s’han realitzat diverses agrupacions de línies sota un
gran nombre de interruptors diferencials. Els dispositius de protecció de cada circuit
estaran adequadament coordinats i seran selectius amb els dispositius generals de
protecció que els precedeixin.
Tota instal·lació es dividirà en diversos circuits, segons les necessitats, a fi de:
- Evitar les interrupcions innecessàries de tot el circuit i limitar les conseqüències d'una
fallada.
- Facilitar les verificacions, assajos i manteniments.
- Evitar els riscos que podrien resultar de la fallada d'un sol circuit que pogués dividirse, com per exemple si només hi ha un circuit d'enllumenat.
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als quals no es prevegi el pas posterior a neutre, s'identificaran pels colors marró,
negre o gris.

Les instal·lacions hauran de presentar una resistència d'aïllament almenys igual als
valors indicats en la taula següent:
Tensió nominal instal·lació

Tensió assaig corrent continu (V)

Resistència d'aïllament (MW)

MBTS o MBTP
≤500 V
> 500 V

250
500
1000

≤0,25
≤ 0,50
≤1,00

Taula 6. Resistència d'aïllament instal·lació.

La rigidesa dielèctrica serà tal que, desconnectats els aparells d'utilització (receptors),
resisteixi durant 1 minut una prova de tensió de 2U + 1000 V a freqüència industrial,
sent U la tensió màxima de servei expressada en volts, i amb un mínim de 1.500 V.
Els corrents de fuga no seran superiors, per al conjunt de la instal·lació o per a cada
un dels circuits en què aquesta pugui dividir-se a efectes de la seva protecció, a la
sensibilitat que presentin els interruptors diferencials instal·lats com protecció contra
els contactes indirectes.
1.5.11.1.- Sistema d’instal·lació.

Diversos circuits poden trobar-se al mateix tub o al mateix compartiment de canal si
tots els conductors estan aïllats per a la tensió assignada més elevada.
En cas de proximitat de canalitzacions elèctriques amb altres no elèctriques, es
disposaran de manera que entre les superfícies exteriors d'ambdues es mantingui una
distància mínima de 3 cm . En cas de proximitat amb conductes de calefacció, d'aire
calent , vapor o fum , les canalitzacions elèctriques s'establiran de forma que no
puguin arribar a una temperatura perillosa i , per tant , es mantindran separades per
una distància convenient o per mitjà de pantalles calorífugues.
Les canalitzacions elèctriques no se situaran per sota d'altres canalitzacions que
puguin donar lloc a condensacions , tals com les destinades a conducció de vapor,
d'aigua , de gas , etc . , Llevat que es prenguin les disposicions necessàries per
protegir les canalitzacions elèctriques contra els efectes d'aquestes condensacions.
Les canalitzacions hauran d'estar disposades de forma que facilitin la seva maniobra,
inspecció i accés a les seves connexions. Les canalitzacions elèctriques s'establiran
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1.5.11.- RESISTÈNCIA D’AÏLLAMENT I RIGIDESA DIELÈCTRICA.

En tota la longitud dels passos de canalitzacions a través d'elements de la construcció
, com ara murs, envans i sostres , no es disposaran entroncaments o derivacions de
cables , estant protegides contra els deterioraments mecànics , les accions químiques i
els efectes de la humitat.
Les cobertes , tapes o envoltants , comandaments i polsadors de maniobra d'aparells
tals com mecanismes , interruptors , bases , reguladors , etc , instal·lats als locals
humits o mullats , seran de material aïllant.
La instal·lació es realitzarà amb tub muntat en superfície o encastat, per això se
seguiran les següents prescripcions:
El diàmetre exterior mínim dels tubs, en funció del nombre i la secció dels conductors a
conduir , s'obtindrà de les taules indicades en la ITC - BT - 21 , així com les
característiques mínimes segons el tipus d'instal·lació.
Per a l'execució de les canalitzacions sota tubs protectors , es tindran en compte les
prescripcions generals següents:
- El traçat de les canalitzacions es farà seguint línies verticals i horitzontals o
paral·leles a les arestes de les parets que limiten el local on s'efectua la instal·lació.
- Els tubs s'uniran entre si mitjançant accessoris adequats a la seva classe que
assegurin la continuïtat de la protecció que proporcionen als conductors.
- Els tubs aïllants rígids corbables en calent podran ser acoblats entre si en calent ,
recobrint l'entroncament amb una cola especial quan es precisi una unió estanca.
- Les corbes practicades en els tubs seran contínues i no originaran reduccions de
secció inadmissibles. Els radis mínims de curvatura per a cada classe de tub seran els
especificats pel fabricant conforme a UNE -EN.
- Serà possible la fàcil introducció i retirada dels conductors en els tubs després de
col·locar i fixats aquests i els seus accessoris , disposant per a això els registres que
es considerin convenients , que en trams rectes no estaran separats entre si més de
15 metres . El nombre de corbes en angle situades entre dos registres consecutius no
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de forma que mitjançant la convenient identificació dels seus circuits i elements, es
pugui procedir en tot moment a reparacions, transformacions , etc.

- Els registres podran estar destinats únicament a facilitar la introducció i retirada dels
conductors en els tubs o servir al mateix temps com caixes d'entroncament o derivació.
- Les connexions entre conductors es realitzaran a l'interior de caixes apropiades de
material aïllant i no propagador de la flama . Si són metàl·liques estaran protegides
contra la corrosió . Les dimensions d'aquestes caixes seran tals que permetin allotjar
folgadament tots els conductors que hagin de contenir. La seva profunditat serà
almenys igual al diàmetre del tub major més un 50 % del mateix , amb un mínim de 40
mm . El seu diàmetre o costat interior mínim serà de 60 mm. Quan es vulguin fer
estanques les entrades dels tubs en les caixes de connexió , hauran d'emprar
premsaestopes o ràcords adequats.
- En els tubs metàl·lics sense aïllament interior , es tindrà en compte la possibilitat que
es produeixin condensacions d'aigua al seu interior, per a això es triarà
convenientment el traçat de la seva instal·lació, preveient l'evacuació i establint una
ventilació apropiada a l'interior de els tubs mitjançant el sistema adequat , com pot ser,
per exemple , l'ús d'una " T " de la qual un dels braços no s'empra.
- Els tubs metàl·lics que siguin accessibles han de posar-se a terra . La seva
continuïtat elèctrica haurà de quedar convenientment assegurada . En el cas d'utilitzar
tubs metàl·lics flexibles , és necessari que la distància entre dues posades a terra
consecutives dels tubs no excedeixi de 10 metres.
- No s’utilitzaran els tubs metàl·lics com conductors de protecció o de neutre .
Quan els tubs s'instal·lin en muntatge superficial , es tindran en compte , a més , les
següents prescripcions:
- Els tubs es fixaran a les parets o sostres per mitjà de brides o abraçadores
protegides contra la corrosió i sòlidament subjectes . La distància entre aquestes serà ,
com a màxim , de 0,50 metres . Es disposaran fixacions d'una i altra part en els canvis
de direcció , en els entroncaments i en la proximitat immediata de les entrades en
caixes o aparells.
- Els tubs es col·locaran adaptant-se a la superfície sobre la qual s'instal·len , corbantse o usant els accessoris necessaris.
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serà superior a 3. Els conductors s'allotjaran normalment en els tubs després de
col·locats aquests.

- És convenient disposar els tubs , sempre que sigui possible , a una alçada mínima de
2,50 metres sobre el sòl , a fi de protegir-los d'eventuals danys mecànics.
Quan els tubs es col·loquin encastats , es tindran en compte , a més , les següents
prescripcions:
- A la instal·lació dels tubs en l'interior dels elements de la construcció , les regates no
posaran en perill la seguretat de les parets o sostres en què es practiquin . Les
dimensions de les regates seran suficients perquè els tubs quedin recoberts per una
capa d'1 centímetre de gruix , com a mínim. En els angles , l'espessor d'aquesta capa
pot reduir-se a 0,5 centímetres.
- No s'instal·laran entre forjat i revestiment tubs destinats a la instal·lació elèctrica de
les plantes inferiors.
- Per a la instal·lació corresponent a la pròpia planta , únicament podran instal·lar ,
entre forjat i revestiment , tubs que hauran de quedar recoberts per una capa de
formigó o morter de 1 centímetre de gruix , com a mínim , a més del revestiment.
- En els canvis de direcció, els tubs estaran convenientment corbats o bé proveïts de
colzes o " T" apropiats , però en aquest últim cas només s'admetran els proveïts de
tapes de registre.
- Les tapes dels registres i de les caixes de connexió quedaran accessibles i
desmuntables un cop finalitzada l'obra . Els registres i caixes quedaran enrasats amb
la superfície exterior del revestiment de la paret o sostre quan no s'instal·lin a l'interior
d'un allotjament tancat i practicable.
- En el cas d'utilitzar tubs encastats en parets , és convenient disposar els recorreguts
horitzontals a 50 centímetres com a màxim, de sòl o sostres i els verticals a una
distància dels angles de cantonades no superior a 20 centímetres.
1.5.11.2.- Protecció contra sobreintensitat.

Tot circuit estarà protegit contra els efectes de les sobreintensitats que puguin
presentar-se al mateix, per a això la interrupció d'aquest circuit es realitzarà en un
temps convenient o estarà dimensionat per a les sobreintensitats previsibles.
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- En alineacions rectes , les desviacions de l'eix del tub respecte a la línia que uneix
els punts extrems no seran superiors al 2 per 100.

•

Sobrecàrregues degudes als aparells d'utilització o defectes d'aïllament de gran
impedància.

•

Curtcircuits.

•

Descàrregues elèctriques atmosfèriques.

a) Protecció contra sobrecàrregues . El límit d'intensitat de corrent admissible en un
conductor ha de quedar en tot cas garantida pel dispositiu de protecció utilitzat . El
dispositiu de protecció podrà estar constituït per un interruptor automàtic de tall
omnipolar amb corba tèrmica de tall , o per tallacircuits fusibles calibrats de
característiques de funcionament adequades.
b ) Protecció contra curtcircuits . En l'origen de tot circuit s'establirà un dispositiu de
protecció contra curtcircuits la capacitat de tall estarà d'acord amb la intensitat de
curtcircuit que pugui presentar-se al punt de la seva connexió . S'admet , però, que
quan es tracti de circuits derivats d'un principal , cadascun d'aquests circuits derivats
disposi de protecció contra sobrecàrregues, mentre que un sol dispositiu general pugui
assegurar la protecció contra curtcircuits per a tots els circuits derivats. S'admeten com
a dispositius de protecció contra curtcircuits els fusibles calibrats de característiques
de funcionament adequades i els interruptors automàtics amb sistema de tall
omnipolar.
La norma UNE 20.460 -4-43 recull tots els aspectes requerits per als dispositius de
protecció. La norma UNE 20.460 -4-473 defineix l'aplicació de les mesures de
protecció exposades en la norma UNE 20.460 -4-43 segons sigui per causa de
sobrecàrregues o curtcircuit , assenyalant en cada cas el seu emplaçament o omissió.
1.5.11.3.- Protecció contra contactes directes i indirectes.

Les parts actives de la instal·lació seran recobertes d’un aïllament.
La protecció contra contactes indirectes s'aconseguirà mitjançant " tall automàtic de
l'alimentació" . Aquesta mesura consisteix a impedir , després de l'aparició d'una
fallada , que una tensió de contacte de valor suficient es mantingui durant un temps tal
que pugui donar com a resultat un risc . La tensió límit convencional és igual a 50 V ,
valor eficaç en corrent altern , en condicions normals ia 24 V en locals humits .
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Les sobreintensitats poden estar motivades per:

Es complirà la següent condició:
Ra x Ia ≤ U
on :
•

Ra és la suma de les resistències de la presa de terra i dels conductors de
protecció de masses.

•

Ia és el corrent que assegura el funcionament automàtic del dispositiu de
protecció . Quan el dispositiu de protecció és un dispositiu de corrent diferencial
- residual és el corrent diferencial - residual assignada.

•

U és la tensió de contacte límit convencional ( 50 o 24V ).

1.5.11.4.- Presa de terra.

Les postes a terra s’estableixen amb l’objecte, principalment, de limitar la tensió que
amb respecte a terra poden presentar, en qualsevol moment, les masses metàl·liques,
assegurar l’actuació de les proteccions i eliminar el risc que suposa una avaria en el
material emprat.
La denominació “posada a terra” comprèn tota unió metàl·lica directa sense fusible ni
cap mena de protecció, de secció suficient, entre determinats elements o part d’una
instal·lació i un elèctrode, o grup d’elèctrodes, soterrats en el terra, amb l’objecte
d’aconseguir que en el conjunt d’instal·lacions, edificis i superfície propera al terreny
no existeixin diferencies de potencial perilloses i que, al mateix temps, permeti el pas a
terra de les corrents o manca de descàrrega d’origen atmosfèric.
Els elèctrodes artificials que s’utilitzaran per constituir la presa de terra seran les
piquetes verticals, podent emprar també les plaques soterrades, conductors soterrats
horitzontalment i elèctrodes de grafit.
La xarxa de terres complirà amb ITC-BT-18 i NTE 1973 IEP.
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Totes les masses dels equips elèctrics protegits per un mateix dispositiu de protecció ,
han de ser interconnectades i unides per un conductor de protecció a una mateixa
presa de terra . El punt neutre de cada generador o transformador s'ha de posar a
terra.

Els cables del circuit de terra seran tant curts com sigui possible, (en el cas de les
derivacions) no estaran sotmesos a esforços mecànics i estaran protegits contra la
corrosió i el desgast mecànic. Les connexions dels cables amb les parts mecàniques,
es realitzaran assegurant les superfícies de contacte mitjançant cargols, elements de
compressió, acabaments o soldadura d’alt punt de fusió. Està prohibit intercalar al
circuit de terra seccionadors, fusibles o interruptors que puguin tallar la seva
continuïtat.
Totes les masses i canalitzacions metàl·liques estaran connectades al circuit de
protecció de terra.

1.5.12.- RECEPTORS.

Les lluminàries de nova instal·lació seran conformes als requisits establerts en les
normes de la sèrie UNE -EN 60598.
La massa de les lluminàries suspeses excepcionalment de cables flexibles no han
d'excedir de 5 kg . Els conductors, que han de poder suportar aquest pes , no han de
presentar empalmaments intermedis i l'esforç haurà de realitzar sobre un element
diferent del born de connexió.
Les parts metàl·liques accessibles de les lluminàries que no siguin de Classe II o
Classe III , hauran de tenir un element de connexió per a la seva posada a terra , que
anirà connectat de manera fiable i permanent al conductor de protecció del circuit.
En instal·lacions d'il·luminació amb làmpades de descàrrega realitzades en locals en
què funcionin màquines amb moviment alternatiu o rotatori ràpid , s'hauran de prendre
les mesures necessàries per evitar la possibilitat d'accidents causats per il·lusió òptica
originada per l'efecte estroboscòpic.
Els circuits dels diferents receptors de nova instal·lació, estaran previstos per
transportar la càrrega deguda als propis receptors , als seus elements associats i als
seus corrents harmòniques i d'arrencada.
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La línia de terra principal és existent i es realitzarà amb cable nu de 35 mm², fins al
quadre general de protecció, i les derivacions individuals complint amb la ITC-BT-18.

La present instal·lació es regirà per les condicions tècniques establertes en el
RD842/2002, pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, i les
condicions administratives establertes en el RD244/2019, de 5 d’abril, pel qual es
regulen les condicions tècniques, administratives i econòmiques de l’autoconsum
d’energia elèctrica.
En el article 3 del RD244/2019 es descriuen les definicions dels següents conceptes
que afecten al present projecte:
Consumidor associat: Consumidor en un punt de subministrament que té associades
instal·lacions pròximes de xarxa interior o instal·lacions pròximes a través de la xarxa.
Instal·lació de generació: Instal·lació encarregada de la producció d'energia elèctrica a
partir d'una font d'energia primària.
Instal·lació de producció: Instal·lació de generació inscrita al registre administratiu
d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica del Ministeri per a la Transició
Ecològica, on es reflectiran les condicions de la instal·lació, especialment, la seva
respectiva potència.
Instal·lació de producció pròxima a les de consum i associada a les mateixes:
Instal·lació de producció o generació destinada a generar energia elèctrica per
subministrar a un o més consumidors acollits a qualsevol de les modalitats
d'autoconsum en què es compleixi alguna de les següents condicions:
i. Estiguin connectades a la xarxa interior dels consumidors associats o estiguin
unides a aquests a través de línies directes.
ii. Estiguin connectades a qualsevol de les xarxes de baixa tensió derivada de
la mateixa centre de transformació.
iii. Es troben connectats, tant la generació com els consums, en baixa tensió i a
una distància entre ells inferior a 500 metres. A aquest efecte es prendrà la
distància entre els equips de mesura en la seva projecció ortogonal en planta.
iv. Estiguin ubicats, tant la generació com els consums, en una mateixa
referència cadastral segons els seus primers 14 dígits o, si escau, segons el
que disposa la disposició addicional vintena de el Reial Decret 413/2014, de 6
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1.5.13.- CONDICIONS DE LES INSTAL·LACIONS D’AUTOCONSUM COMPARTIT.

Aquelles instal·lacions pròximes i associades que compleixin la condició i d'aquesta
definició es denominaran instal·lacions pròximes de xarxa interior. Aquelles
instal·lacions pròximes i associades que compleixin les condicions ii, iii o iv d'aquesta
definició es denominaran instal·lacions pròximes a través de la xarxa.
Autoconsum col·lectiu: Es diu que un subjecte consumidor participa en un
autoconsum col·lectiu quan pertany a un grup de diversos consumidors que
s'alimenten, de manera acordada, d'energia elèctrica que provinent d'instal·lacions de
producció pròximes a les de consum i associades als mateixos.
L'autoconsum col·lectiu podrà pertànyer a qualsevol de les modalitats d'autoconsum
definides en l'article 4 quan aquest es realitzi entre instal·lacions pròximes de xarxa
interior.
Així mateix, l'autoconsum col·lectiu podrà pertànyer a qualsevol de les modalitats
d'autoconsum amb excedents definides en l'article 4 quan aquest es realitzi entre
instal·lacions pròximes a través de la xarxa.
1.5.13.1.- Càlcul de les energies i potencies a efectes de facturació i liquidació per l’autoconsum
col·lectiu o associat a una instal·lació a través de la xarxa

Les energies i potències a efectes de facturació i de liquidació definides en l'article 3
de el present Reial decret es calcularan d'acord amb el que estableix a continuació:
1. L'energia horària neta generada individualitzada d'aquells subjectes i que realitzin
autoconsum col·lectiu o consumidor associat a una instal·lació propera a través de la
xarxa, Engh, i, serà:
ENGh,i = βi · ENGh
Sent:
Engh: Energia neta horària total produïda pel generador o els generadors.
βi: És el coeficient de repartiment de l'energia generada entre els consumidors que
participen de l'autoconsum col·lectiu. Per a cada consumidor i participant de
l'autoconsum col·lectiu, aquest coeficient de prendre el valor que figuri en un acord
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de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de
fonts d'energia renovables, cogeneració i residus.

L'empresa distribuïdora com a encarregada de lectura haurà d'aplicar els coeficients
de repartiment βi que contingui l'acord signat que li hagi estat notificat. En tot cas,
aquests coeficients han de tenir valors fixos per a totes les hores d'un període de
facturació. En absència de notificació d'acord de coeficients de repartiment a
l'encarregat de lectura dels consums, aquests coeficients es calcularan d'acord amb la
següent formulació:
Sent:
Pci: Potència màxima contractada a l'consumidor associat i.
ΣPcj: Suma de les potències màximes contractades per tots els consumidors que
participen de l'autoconsum col·lectiu.
2. L'energia horària autoconsumida individualitzada d'aquells subjectes que realitzin
autoconsum col·lectiu o consumidor associat a una instal·lació propera a través de la
xarxa, Eauth, i, de cada un dels consumidors i es calcularà com:
a) Si l'energia horària consumida individualitzada del consumidor és superior en
valor absolut a l'energia horària neta generada individualitzada, l'autoconsum
horari individualitzat serà el valor de l'energia horària neta generada
individualitzada: Eauth,i = ENGh,i
b) Si és inferior, l'autoconsum horari individualitzat, Eauth, i, serà el valor de
l'energia horària consumida individualitzada de cada consumidor.
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signat per tots els consumidors participants de l'autoconsum col·lectiu i notificat a
l'empresa distribuïdora com a encarregada de lectura dels consums. El valor d'aquests
coeficients podrà determinar-se en funció de la potència a facturar de cada un dels
consumidors associats participants, de l'aportació econòmica de cada un dels
consumidors per a la instal·lació de generació, o de qualsevol altre criteri sempre que
hi hagi acord signat per tots els participants i sempre que la suma d'aquests coeficients
βi de tots els consumidors que participen en l'autoconsum col·lectiu sigui la unitat. En
qualsevol cas, el valor d'aquests coeficients ha de ser constant. El coeficient pren el
valor de 1 en els casos en què només hi hagi un consumidor associat a una instal·lació
propera a través de la xarxa.

A continuació es descriu la instal·lació d'un punt de recàrrega de vehicle elèctric per a dos
vehicles en la plaça dels Arbres.
Punt de recàrrega VE: Plaça dels arbres nº3. 25186 Llardecans (Lleida).

LOCALITAT

LATITUT

LONGITUT

Llardecans

41,373981

0,550602

Taula 7. Coordenades punt de recàrrega VE.

1.6.1.- TIPUS D'INSTAL·LACIÓ.

Pel que fa a la instal·lació elèctrica del punt de recàrrega de vehicles elèctrics, aquesta
s’alimentarà des de la instal·lació existent de l’edifici del cinema, estarà ubicada en
terreny públic a la plaça dels Arbres de Llardecans, i segons el Real Decret 842/2002,
pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, la instal·lació queda
classificada de la següent forma:
•

ITC BT 52, caso “B2”: Conexión del VEHÍCULO ELÉCTRICO a la estación de
recarga mediante un cable terminado por un extremo en una clavija y por el
otro en un conector, donde el cable es un accesorio del VEHÍCULO
ELÉCTRICO. El punto de recarga es tipo SAVE.

•

Esquema 4a: instalación con circuito o circuitos adicionales para la recarga del
VEHÍCULO ELÉCTRICO.

1.6.2.- DEMANDA DE POTENCIA.

A continuació s'indica la demanda de potencia per a la instal·lació del punt de
recàrrega del vehicle elèctric.

EQUIPAMENT MUNICIPAL

POTÈNCIA
CONTRACTADA (kW)

POTÈNCIA
DEMANDADA PER
VE (kW)

8,80

7,40

Cinema (punt de recàrrega VE)
Taula 8. Demanda de potencies punt de recàrrega VE.

35
PROJECT ENGINYERIA I ARQUITECTURA LLEIDA, SL_NIF B25775230
c paer casanoves, 40 bx_25008 Lleida_TEL 973243816_project@projectlleida.com_www.projectlleida.com

Document registrat al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya en data 24/02/2020, per Jordi Antoni Masip Oronich (12428). Per validar la informació d'aquest document es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio
i utilitzar el codi 8F596B472C5E4434

1.6.- PUNT DE RECÀRREGA VEHICLE ELECTRIC (VE).

Es tracta de la instal·lació d’un punt de recàrrega de vehicles elèctrics en terreny públic
municipal, concretament en la plaça dels Arbres, davant del cinema.
El punt de recàrrega anirà en el indret indicat en la documentació gràfica adjunta i
disposarà de 2 preses de corrent, tipus 2 (shcuko), i serà un punt de recàrrega de
MODE 3 amb una potència de 7,4kW per connexió que serà capaç de recarregar un
vehicle en un temps aproximat de 4hores.
Aquest punt de recàrrega serà específic per anar instal·lat en el exterior i s’alimentarà
des de la instal·lació elèctrica existent del cinema.
Des d’aquesta instal·lació i de forma soterrada sota tub, partiran els conductors que
alimentaran el punt de recàrrega de vehicles elèctrics, del tipus RZ1-K de 0'6/1kV lliure
d’halògens i amb una secció de 25mm2 i una longitud de 45metres aproximadament.
En el inici de la instal·lació, dins del cinema, s’instal·larà un petit quadre de proteccions
al costat del quadre general de baixa tensió existent on hi haurà un interruptor
magnetotèrmic monofàsic i de 32A de intensitat i corba tipus C, així com un interruptor
diferencial, monofàsic també, i de 40A de intensitat i 30mA de sensibilitat, corba tipus
B.
1.6.4.- CONDICIONS
DE
LES
INSTAL·LACIONS
AMB
FINALITATS
ESPECIALS:
INFRAESTRUCTURA PER A LA RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS – ITC BT 52.

El punt de recàrrega que s’instal·larà tindrà les següents característiques:
Mode de càrrega 3 – Connexió directa de el vehicle elèctric a la xarxa d'alimentació
de corrent altern usant un SAVE (sistema d’alimentació específic del vehicle), on la
funció de control pilot s'amplia a sistema de control del SAVE, estant aquest connectat
permanentment a la instal·lació d'alimentació fixa.
Tipus de connexió entre vehicle elèctric i estació de recàrrega: CAS B - Connexió de
l'VEHICLE ELÈCTRIC a l'estació de recàrrega mitjançant un cable acabat per un
extrem a una clavilla i per l'altre en un connector, on el cable és un accessori del
VEHICLE ELÈCTRIC.
El esquema de connexió serà del tipus 4B segons el punt 3 de la ITC BT 52 instal·lació amb circuit o circuits addicionals per a la recàrrega de l'VEHICLE
ELÈCTRIC
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1.6.3.- DESCRIPCIÓ GENERAL D ELA INSTAL·LACIÓ.

La previsió de càrregues en un esquema 4b es realitzarà considerant un factor de
simultaneïtat de les càrregues de el vehicle elèctric amb la resta de circuits de la
instal·lació igual a 1,0. Per calcular el nombre d'estacions de recàrrega en un circuit de
recàrrega col·lectiu i la simultaneïtat entre elles segons l'esquema 4b, s'aplicarà el que
indica l'apartat 4.1

On:
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Taula 9. Esquema 4b: instal·lació amb circuït o circuits addicionals para la recarrega del VE.

La caiguda de tensió màxima admissible en qualsevol circuit des del seu origen fins al
punt de recàrrega no serà superior a el 5%. Els conductors utilitzats seran generalment
de coure i la seva secció no serà inferior a 2,5 mm 2, encara que podran ser d'alumini
en instal·lacions diferents dels habitatges o aparcaments col·lectius en edificis
d'habitatges, i en aquest cas la secció mínima serà de 4 mm 2. Sempre que s'utilitzin
conductors d'alumini, les seves connexions s'han de fer utilitzant les tècniques
apropiades que evitin el deteriorament del conductor causa de l'aparició de potencials
perillosos, originats per parells galvànics entre metalls diferents.
El circuit que alimenta el punt de recàrrega ha de ser un circuit dedicat i no s'ha
d'utilitzar per alimentar cap altre equip elèctric llevat dels consums auxiliars relacionats
amb el propi sistema de recàrrega, entre els quals es pot incloure la il·luminació de
l'estació de recàrrega.
Per a tota instal·lació dedicada a la recàrrega de vehicles elèctrics, s'aplicaran les
prescripcions generals següents:
Alimentació: La tensió nominal de les instal·lacions elèctriques per a la recàrrega de
vehicles elèctrics alimentades des de la xarxa de distribució serà de 230/400 V en
corrent altern per les maneres de càrrega 1, 2 i 3. Quan es requereixi instal·lar una
estació de recàrrega amb alimentació trifàsica , i la tensió d'alimentació existent sigui
de 127/220 V, es procedirà a la seva conversió a trifàsica 230/400 V.
Canalitzacions. Les canalitzacions necessàries per a la instal·lació de punts de
recàrrega han de complir els requeriments que s'estableixen en les diferents ITC de
l'REBT en funció del tipus de local on es vagi a fer la instal·lació (local de pública
concurrència, local de característiques especials, etc. ).
Els cables des del SAVE fins al punt de connexió que formin part de la instal·lació fixa
(veure figura 3, cas C de forma de connexió), han de ser de tensió assignada mínima
450/750 V, amb conductor de coure classe 5 o 6 ( aptes per a usos mòbils) i resistents
a totes les condicions previstes en el lloc de la instal·lació: mecàniques (per exemple
abrasió i impacte, sacsejades o aixafament), ambientals (per exemple presència d'olis,
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El sistema d'il·luminació a la zona on estigui prevista la realització de la recàrrega de
garantir que durant les operacions i maniobres necessàries per a l'inici i acabament de
la recàrrega hi hagi un nivell d'il·luminació horitzontal mínima a nivell de sòl de 20 lux
per a estacions de recàrrega de exterior i de 50 lux per a estacions de recàrrega
d'interior.

Quan els cables d'alimentació de les estacions de recàrrega discorrin per l'exterior,
aquests seran de tensió assignada 0,6 / 1 kV.
Punt de connexió. El punt de connexió haurà de situar al costat de la plaça a alimentar,
i instal·lar-se de forma fixa en una envoltant. L'alçada mínima d'instal·lació de les
preses de corrent i connectors serà de 0,6 m sobre el nivell de terra. Si l'estació de
recàrrega està prevista per a ús públic l'alçada màxima serà de 1,2 m i a les places
destinades a persones amb mobilitat reduïda, entre els 0,7 i 1,2 m.
Per garantir la interconnectivitat de el vehicle elèctric als punts de recàrrega, per a
potències majors de 3,7 kW i menors o iguals de 22 kW dels punts de recàrrega de
corrent altern estaran equipats a el menys amb bases o connectors del tipus 2. Per a
potències majors de 22 kW dels punts de recàrrega de corrent altern estaran equipats
a el menys amb connectors del tipus 2. En mode de càrrega 4 els punts de recàrrega
de corrent continu estaran equipats a el menys amb connectors de el tipus combo 2,
de conformitat amb la norma EN 62.196-3.
En modes de càrrega 3 i 4 les bases i connectors sempre han d'estar incorporades en
un SAVE o en un sistema equivalent que faci les funcions del SAVE.
Segons la manera de càrrega (1, 2 o 3) les bases de presa de corrent o connectors
instal·lats a cada estació de recàrrega i les seves proteccions han de ser conformes a
alguna de les opcions de la taula 3, en funció de la ubicació de l'estació de recàrrega, i
que l'alimentació sigui monofàsica o trifàsica:

Taula 10. Punts de Connexió en funció de la ubicació.
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radiació ultraviolada o temperatures extremes) i de seguretat ( per exemple deflagració
o vandalisme).

La sala polivalent, anomenada sala del ball o antic cinema, actualment s'hi realitzen
varies activitats, entre altres; activitats extraescolars per als nens i nenes de l'escola,
sopars o dinars populars, concerts de música, teatre, etc.
1.7.1.- DESCRIPCIÓ DE L'EDIFICI.

L'edifici es de planta Rectangular, de proporcions equilibrades. Disposa únicament de
planta, encara que en planta primera hi ha zona d'accés als palcos superiors, i les
sales d'instal·lacions.
La façanes de l'edifici són parets de 30 centímetres d'espessor de totxana. Les parets
mitgeres i posterior a veí també estan realitzades amb totxana i de 30 centímetres
d'espessor i sense aïllaments. En un dels laterals i en la part superior es disposa de 3
finestres de 2x1 metres cadascuna.
La coberta actual esta realitzada amb encavallades i fibrociment, sense aïllament.
A l'altura de 6 metres hi ha passat un fals sostre de plaques, sense aïllament. Entre
aquest fals sostre i la coberta queda una càmera d'aire, que aquesta, actua a mode
d'aïllament.
En aquests moments s'està projectant una nova intervenció, tant en parets laterals
com en coberta que millorarà considerablement les condicions d'aïllament de l'edifici.
A continuació s'adjunta un resum final i una taula de superfícies.
2

PLANTA BAIXA (Peces)
Sala Polivalent
Escenari
Vestíbul
Banys
Total superfícies en PB
PLANTA PRIMERA (Peces)
Palcos i Sales instal·lacons.
Total superfícies en P1

2

Superfície útil (m )

Superfície construïda (m )

238,37
42,17
16,85
3,05

262,207
46,387
18,535
3,355

300,44

330,484

96,17

100,61

96,17

100,61

Taula 11. Superficies de l'Edifici.
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1.7.- CLIMATITZACIÓ SALA POLIVALENT.

La sala polivalent es troba situada al bell mig del municipi de Llardecans, a la plaça
dels arbres, a tocar de l'edifici consistorial. És la zona amb més vida del poble, perquè
hi ha la plaça, l'ajuntament, els dos bars, i és el punt central del nucli de població.
La climatologia del municipi correspon a un clima Mediterrani Continental amb una
distribució de la precipitació irregular amb dos màxims, un a la tardor i l'altre a la
primavera, i un total anual bastant escàs.
El règim tèrmic és calorós a l’estiu i fred rigorós al hivern. L’aridesa és acusada, amb
quatre mesos àrids. El període complementant lliure de glaçades tan sols comprèn els
tres mesos d’estiu i el de setembre.
Un altre aspecte climatològic important a considerar és l’amplitud tèrmica anual,
definida com la diferència de temperatures mitjanes del mes més fred i del més càlid.
Aquest dos mesos són el gener el més fred, i el juliol el més càlid.
En el mapa següent, podem apreciar que la Localitat de Lleida, es troba dins de la
zona amb major amplitud tèrmica de Catalunya, amb valors fins 20ºC o 21 ºC
d'amplitud.

Taula 12. Mapa de l'amplitud tèrmica al sud de Catalunya.
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1.7.2.- ENTORN DE L’EDIFICI.

Pel càlcul dels esmentats coeficients s’han tingut en compte la situació de l’edifici, els
graus azimut, la composició i acabats dels tancaments, les proteccions solars i els
factors de correcció per vent, ombra radiacions difuses, etc.
Per realitzar el càlcul de cadascun dels coeficients de transmissió tèrmica s'ha utilitzar
les taules del catàleg d'elements constructius del Codi Tècnic de la Edificació i el
procediment indicat en la norma UNE-EN ISO 6946:2012 Components i elements per
a la edificació. Resistència tèrmica i transmitància tèrmica. Mètode de càlcul (ISO
6946:2007).
Per establir aquest valors s'han agafat els tancaments actuals i s'han previst uns
aïllaments previsibles d'esser inclosos en la propera reforma de l'edifici. A la coberta
també s'ha introduït una aïllament i als fals sostre un altre.
La determinació dels coeficients globals de transmissió dels diferents elements de
tancament dóna com a resultat els següents:
Element de
tancament
Parets exteriors
Parets mitgeres
Façana
Terra
Teulada

Material considerats
Totxana
Totxana
Totxana
Solera de Formigó i Graves
Panell Sandwich

Espessor
(cm)
30
30
30
20
3,5

Coeficient de
transmissió
2
(W/m ºC)
1,89
1,89
1,89
0,80
2,10

Taula 13. Coeficients de transmissió tèrmica de l'edifici.

1.7.4.- DETERMINACIÓ DELS HORARIS DE FUNCIONAMENT, OCUPACIÓ I VENTILACIÓ.
1.7.4.1.- Horaris de funcionament.

L’horari de l’activitat duta a terme és la pròpia d’un edifici polivalent, hi han diferents
horaris depenent de la utilitat:
Activitats extraescolars: de dilluns a divendres a partir de les 17 h, tardor,
hivern i primavera.
Sopar de fi d'any: de dilluns a diumenge de 20 h a 3 h, 31 de Desembre.
Ball: de dilluns a diumenge de 20 a 4 h, a mig agost.
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1.7.3.- COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ DE L’EDIFICI.

Donat que s'està projectant una reforma de la present sala, serà objectiu d'aquell
projecte establir la ventilació adequada per a la sala, encara que per al càlcul dels
aparells de climatització s'han seguit les següents recomanacions.
El sistema de ventilació es dissenyarà d'acord a l’establert en el Codi Tècnic de
l’Edificació i en el corresponent el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis,
aprovat pel Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol.
El dimensionament de la maquinària el disseny de la instal·lació de ventilació de les
dependències que es ventilen és realitza mitjançant el RITE.
Tenim en compte la IT 1.1.4.2 del RITE on s'estableix l'exigència de la qualitat de l'aire
exterior, més concretament en la IT 1.1.4.2.2 on es defineix la categoria de l'aire
interior (IDA) en funció de l'ús de l'edifici, es disposen de les següents definicions:
•

IDA 1 (aire de qualitat òptima): hospitals, clíniques, laboratoris i guarderies.

•

IDA 2(aire de bona qualitat): oficines, residències (locals comuns d'hotels i
similars,residències de gent gran i estudiants), sales de lectura, museus, sales
de tribunals, aules d'ensenyament i assimilables, i piscines.

•

IDA 3 (aire de qualitat mitjana), edificis comercials, cinemes, teatres, sales
d'actes, habitacions dels hotels i similars, restaurant, cafeteries, bars, sales de
festa, gimnasos, locals per l'esport (excepte piscines) i sales d'ordinadors.

•

IDA 4 (aire de qualitat baixa).

Les dependències, objecte d'aquest projecte, estan classificades com IDA 3.
Per tal de calcular el cabal mínim d'aire exterior de ventilació, necessari per tal
d'aconseguir les categories de qualitat de l'aire interior indicades en l'apartat 1.4.2.2,
del RITE, s'utilitzaran un dels cinc mètodes indicats en la IT 1.1.4.2.3. Cabal mínim
d'aire exterior de ventilació.
Tenint en compte que l'activitat metabòlica de l'activitat que es du a terme en les
dependències a ventilar es troba voltant 1,2 met, que la producció de substancies
contaminants per fonts diferents a l'esser humà és baixa i que no està permès fumar,
el mètode escollit per calcular el cabal mínim d'aire exterior de ventilació és el mètode
indirecte de cabal d'aire exterior per persona (mètode A).
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1.7.4.2.- Ocupació i Ventilació.

Taula 14. Cabals d'aire exterior, en dm3/s per persona.

Per tant, classificant l'aire interior com IDA 3, el cabal mínim d'aire exterior de
ventilació de les dependències a ventilar es de 8 dm3/s per persona (28,8 m3/h per
persona).
Aplicant a la Sala Polivalent, per una ocupació màxima, en activitats habituals, de 150
persones, s'obté un cabal de ventilació de l/s, equivalent a 4.320 m3/h.
1.7.5.- FILTRATGE.

L'aire que s'aporta a l'interior de les dependències que es ventilen, anomenat aire
exterior de ventilació, s'ha d'introduir degudament filtrat a l'edifici.
Per tal de triar el filtre adequat, s'ha de tenir en compte la qualitat de l'aire exterior
(ODA) i la qualitat de l'aire interior requerit (IDA).
La qualitat de l'aire exterior (ODA) es classifica en els nivells següents:
•

ODA 1: aire pur que et pot contenir partícules sòlides (p.e. pol·len) de forma
temporal.

•

ODA 2: aire amb altres concentracions de partícules.

•

ODA 3: aire amb altres concentracions de contaminants gasosos.

•

ODA 4: aire amb altres concertacions de contaminants gasosos i partícules.

•

ODA 5: aire amb molt altes concentracions de contaminants gasosos i
partícules.
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En aquest punt s'estableixen els següents cabals per persona:

Les classes de filtres vindran definides per la taula 1.4.2.5,on el present cas tenim una
categoria de qualitat d’aire interior IDA 2 per tractar-se d'una sala on es faran teatre,
ball, activitats extraescolars etc, i una qualitat d’aire exterior ODA 2 obtenim així un
filtre F7.
1.7.6.- CONDICIONS EXTERIORS DE CÀLCUL.
1.7.6.1.- Temperatures i Humitats relatives.

Les condicions climatològiques exteriors en que han estat basats els càlculs d’aquest
projecte, d’acord amb la destinació de la instal·lació, estan extrets de la Guia Técnica
de condicions climàtiques exteriors en projecte, editada per Institut per a la
Diversificació i l'Estalvi de l'Energia (IDAE), veure Annex 2.1; Fulla condicions
climàtiques exteriors.
a) Condicions exteriors:
Estiu:

Hivern:

b) Situació considerada:
Latitud:
Longitud:
Altitud:

Temperatura seca T=38ºC
Humitat relativa HR= 60%
Temperatura seca T= - 4,4ºC
Humitat relativa HR= 55%

41,373981
0,550602
397 m SNM.
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Taula 15. Classes de filtració.

Les condicions interiors son les marcades pel Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els
edificis.

Estiu:

Temperatura seca T=24ºC
Humitat relativa HR=55%

Hivern:

Temperatura seca T=22ºC
Humitat relativa HR=45%

1.7.8.- CÀLCUL DE LA CÀRREGA TÈRMICA.

D’acord amb les hipòtesis de càlcul indicades a continuació i en els apartats anteriors i
amb les característiques constructives de l’edifici, s’han realitzat els càlculs de les
càrregues tèrmiques a considerar.
En l’Annex de càlcul de càrregues tèrmiques, s'estableixen els càlculs de càrregues
tèrmiques realitzada per a la totalitat de l'edifici, i que permetrà definir els sistemes de
climatització i calefacció.
A continuació es relacionen altres paràmetres, no menys importants, que cal tenir
presents a l'hora de realitzar els càlculs de la càrrega tèrmica.
1.7.8.1.- Pèrdues per orientació.

Les pèrdues per orientació exigeixen unes majoracions recollides als càlculs realitzats.
1.7.8.2.- Pèrdues degudes a la càrrega tèrmica de l'Enllumenat:

La càrrega tèrmica aportada per la il·luminació és la corresponent als equips
d’enllumenat que funcionen en cada moment i s’especifica en el càlcul de càrregues
tèrmiques del present projecte.
1.7.8.3.- Nivell acústic.

Es calcula la instal·lació de manera que compleixi amb els límits fixats a la IT 1.1.4.4
com a exigència de qualitat de l’ambient acústic.
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1.7.7.- CONDICIONS INTERIORS DE CÀLCUL.

1.7.8.4.- Moviment de l’aire.

En aplicació de la norma DIN 1946, la instal·lació es dissenya de manera que la
velocitat de l’aire no sobrepassi els 0’10 m/s a temperatura seca de 20ºC ni els 0’39
m/s a temperatura seca de 25ºC. Igualment s’acompleix així amb els requeriments de
la IT 1.1.4.1.
1.7.8.5.- Vibracions.

En el cas que fos necessari els equips instal·lats disposaran de suports esmorteïdors
de les vibracions que produeixin, determinats en funció de l’espectre freqüencial
específic de cada màquina.
La incorporació d’aquests antivibradors impedirà la transmissió de vibracions
perceptibles a les bancades, suports i elements de sustentació de les màquines.
1.7.9.- DESCRIPCIÓ DETALLADA DE LA INSTAL·LACIÓ ESCOLLIDA.
1.7.9.1.- Tipus d’energia utilitzada.

Pel funcionament de la instal·lació s’utilitzarà l’energia elèctrica.
El subministrament elèctric es realitzarà a través d’una escomesa elèctrica trifàsica
230/400V.
1.7.9.2.- Sistema escollit.

El sistema escollit es basa en una instal·lació amb unitats exteriors de planta
refredadora d'aigua amb bomba de calor d’alta eficiència (A+), amb refrigerant R410A,
i unitats interiors composades per 4 FanCoils per aigua de dos tubs i vàlvula
mescladora.
Aquesta instal·lació esta composada pels següents components:
Unitat exterior de planta refredadora bomba de calor inverter, de condensació per aire,
versió Alta Eficiència (AE) estacional y baix nivell sonor, de la Marca DAIKIN (o de
característiques tècniques, energètiques, i qualitatives iguals o superiors), model
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Cal posar especial atenció a l'acústica de la sala, ja que té una vital importància quan
es realitza teatre, es per això, que es justifiquen equips amb nivells acústics baixos.

Unitats Interiors, a l'interior s'instal·laran 4 unitats interiors de Fancoil de conducte
(d'Altra Pressió) horitzontals de 2 tubs, de la marca DAIKIN, model FWD18AT (o de
característiques tècniques, energètiques, i qualitatives iguals o superiors), de 18,30 kW
Frigorífics, i de 21,92 kW de potencia calorífica, amb filtre rentable.
Les unitats interiors aniran complementades amb valvules mescaldores de dos tubs
FWD16 - 18, Termòstat electrònic per a cada Fancoil model FWEC3A, i kit de sensor
de temperatura.
1.7.9.3.- Xarxa de conductes.

La distribució d’aire es realitza a través de conductes de fibra, del tipis CLIMAVER A2
NETO, o altres de característiques tècniques i qualitatives equivalents. amb les
dimensions indicades en la justificació, amidaments i plànols del present projecte.
Les xarxes de conductes son quatre, una per a cadascun dels Fancoils.
1.7.9.4.- Difusors.

Al final de la xarxa de conductes s'estableixen 16 difusors rotacionals de la Marca
Koolair, model (o de característiques tècniques, energètiques, i qualitatives iguals o
superiors), especialment dissenyats per a ser instal·lats en altures superiors a 5,5
metres. S'instal·laran 4 difusors a cada circuit de Fancoils.
•
•
•

16 ud. DVP-TR-250-PCFL-A-RL (tarat en fred de 40º).
Q (UNITARI)= 700 m3/h.
dP= 100 Pa.

1.7.9.5.- Característiques comuns dels locals destinats a sala de màquines.

Pel tipus d’instal·lació no existeix sala de màquines, les màquines exteriors de
climatització s’emplaçaran en la part alta de l’edifici, a la sotacoberta, amb connexió a
l’aire lliure completament ventilades.
Les unitats interiors de climatització s’instal·len a sobre del nou fals sostre de la sala
polivalent.
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EWYQ064CWH, amb compressor scoll (dos circuits totalment independents) de 75,34
kW Frigorífics, i de 75,7 kW de potencia calorífica.

La instal·lació haurà de ser objecte de les adients tasques de manteniment, amb la
finalitat d'assegurar que el seguiment i entreteniment de la instal·lació compleixi amb
els requisits fixats a la Instrucció IT 3.
1.7.11.- XARXA ELECTRICA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ.

Per a la nova instal·lació de climatització de la sala polivalent, s'ha previst una nova
escomesa trifàsica a l'edifici, consistent en:
•
•
•
•

Unitat de comptatge TMF10 de 80 a 160A.
Derivació individual de 25 mm2 de cable de Cu RZ1 K(AS).
Quadre de distribució de 36 mòduls.
IGA 80 A.

1.7.11.1.- Línies projectades.

Alimentació Planta Refredadora: Interruptor magnetotèrmic de 50 A (4p), diferencial de
63 A (4p), cablejat amb conductors de 10 mm2 RZ1-K(AS).
Alimentació Fancoils: 4 Interruptor magnetotèrmic de 16 A (2p), 2 Ut. de diferencial de
40 A (42), i cablejat amb mànegues tripolars de conductors de 2,5 mm2 RZ1-K(AS).

1.8.- SUBSTITUCIÓ APARELLS ANTICS D'AIRE CONDICIONAT.
El present projecte preveu la substitució d'un aparell d'aire condicionat situat a
l'ajuntament, que encara funciona amb el refrigerant R22, i disposa d'un rendiment
molt baix, per tant consumeix més energia elèctrica.
Sobretot s'haurà de preveure la correcta gestió i descontaminació del refrigerant, ja
que provoca esgotament de la capa d'ozó i calentament atmosfèric.
1.8.1.- DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ.

Es substituirà per una bomba de calor de les mateixes característiques tèrmiques, però
que utilitzi el refrigerant R32 i disposi de la major eficiència energètica del mercat.
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1.7.10.- MANTENIMENT DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ.

En el present document s'han projectat les següents instal·lacions, a fi i efecte de
millorar l'eficiència energètica en diferents edificis municipal i per tant mitigar el canvi
climàtic:
•

Instal·lació Solar Fotovoltaica Edifici Ajuntament de 15,00 kW.

•

Instal·lació Solar Fotovoltaica Pista Esportiva de 25,00 kW.

•

Punt de recàrrega de Vehicle Electric.

•

Instal·lació Planta Refredadora Bomba de Calor sala polivalent.

•

Substitució Aire condicionat R22 pel nou refrigerant R32.

Amb totes les indicacions exposades en la present memòria, i juntament amb la resta
de documentació que acompanya el document; plec de condicions, pressupost,
plànols, i estudi de seguretat i salut, s’espera l’aprovació del mateix per part de les
autoritats competents.

I, perquè consti als efectes que correspongui, se signa aquesta memòria, a
Llardecans, a 24 de Febrer de 2020.
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1.9.- CONCLUSIÓ FINAL.

A continuació s'adjunten un seguit d'annexes que complementaran la memòria d'aquest
projecte.
2.1. CÀLCULS INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES.
Instal·lació Solar fotovoltaica 1, Ajuntament.
Instal·lació Solar fotovoltaica 1, Ajuntament.
Instal·lació Elèctrica Punt de Recàrrega VE.
Instal·lació Elèctrica Bomba calor, Sala Polivalent.
2.2.- FITXES TÈCNIQUES DELS EQUIPS FOTOVOLTAICS.
2.2.1.- Panell Canadian Solar 410Wp (2 pàg.).
2.2.2.- Panell Peimar SG280P Panel solar 280Wp (2 pàg.).
2.2.3.- Inversor SMA STP15000TL (2 pàg.).
2.2.4.- Inversor SMA STP25000TL (3 pàg.).
2.3.- FITXES DE CÀCUL DE PRODUCCIÓ ENERGÈTICA - PVGIS. (3 pàg.).
2.4.- FITXA TÈCNICA DEL PUNT DE RECÀRREGA CIRCUTOR. (3 pàg.).
2.5.- CONDICONS CLIMÀTIQUES EXTERIOR EN PROJECTE. (1 pàg.).
2.6.- CÀLCUL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES. (4 pàg.).
2.7.- FITXA TÈCNICA DE LA PLANTA REFREDADORA DAIKIN. (4 pàg.).
2.8.- FITXA TÈCNICA DELS FAN COILS DAIKIN. (4 pàg.).
2.9.- FITXA TÈCNICA DELS DIFUSORS KOOLAIR. (7 pàg.).
2.10.- CARACTERÍSTIQUES DELS CONDUCTES D'AIRE CLIMAVER. (1 pàg.).
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2.- ANNEXES A LA MEMORIA.

2.1.1.- EQUACIONS UTILITZADES.

Per realitzar els càlculs emprarem les següents les equacions.
2.1.1.1.- Equacions càlculs intensitats i caigudes de tensió.

En Sistema Trifàsic, Intensitat en Ampers i caiguda de te tensió en volts:

I=

e = (L ×

PC

K

PC
= ( A)
1,732 × U × Cosϕ × R

× U × n × S × R) + (2 × PC × X U × Senϕ

1000

× U × n × R × Cosϕ ) = (V )

Sistema Monofàsic, Intensitat en Ampers i caiguda de te tensió en volts:

I=

e = (2 × L ×

PC

K

PC
= ( A)
U × Cosϕ × R

× U × n × S × R) + (2 × L × PC × X U × Senϕ

1000

× U × n × R × Cosϕ ) = (V )

Sent:
Pc = Potència de Càlcul en Watts.
L = Longitud de Càlcul en metros.
e = Caiguda de tensió en Volts.
K = Conductivitat.
I = Intensitat amb Ampers.
U = Tensió de Servei en Volts (Trifàsica ó Monofàsica).
S = Secció del conductor en mm².
Cos ϕ = Cosinus de fi. Factor de potencia.
R = Rendiment. (Per línies motor).
n = Nº de conductors per fase.
Xu = Reactància per unitat de longitud en mΩ/m.
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2.1.- CÀCULS INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES.

K=

1

ρ

ρ = ρ 20 [1 + α (T − 20)]
T = T0 + [(TMax − T0 ) × (

I
I Max

)2 ]

Sent,
K = Conductivitat del conductor a la temperatura T.
ρ = Resistivitat del conductor a la temperatura T.
ρ20 = Resistivitat del conductor a 20ºC.
Cu = 0.018
Al = 0.029
α = Coeficient de temperatura:
Cu = 0.00392
Al = 0.00403
T = Temperatura del conductor (ºC).
T0 = Temperatura ambient (ºC):
Cables enterrats = 25ºC
Cables al aire = 40ºC
TMax = Temperatura màxima admissible del conductor (ºC):
XLPE, EPR = 90ºC
PVC = 70ºC
I = Intensitat prevista per el conductor (A).
IMax = Intensitat màxima admissible del conductor (A).
2.1.1.3.- Equacions Sobrecarregues.

Ib ≤ In ≤ Iz
I2 ≤ 1,45 Iz
On:
Ib: intensitat utilitzada al circuit.
Iz: intensitat admissible de la canalització segons la norma UNE 20-460/5-523.
In: intensitat nominal del dispositiu de protecció. Pels dispositius de protecció
regulables, In és la intensitat de regulació escogida.
I2: intensitat que asegura efectivament el funcionamient del dispositiu de protecció.
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2.1.1.2.- Equació de la Conductivitat Elèctrica.

a la intensitat de funcionament en el temps convencional, pels interruptors automàtics
(1,45 In com a màxim).
a la intensitat de fusió en el temps convencional, pels fusibles (1,6 In).
2.1.1.4.- Equacions compensació energia reactiva.

cosØ = P/√(P²+ Q²).
tgØ = Q/P.
Qc = Px(tgØ1-tgØ2).
C = Qcx1000/U²xω; (Monofàsic - Trifàsic conexió estrella).
C = Qcx1000/3xU²xω; (Trifàsic conexió triàngle).
Sent:
P = Potència activa instal·lació (kW).
Q = Potència reactiva instal·lació (kVAr).
Qc = Potència reactiva a compensar (kVAr).
Ø1 = Angle de desfaçament de la instalació sense compensar.
Ø2 = Angle de desfaçament que es vol aconseguir.
U = Tensió composta (V).
ω = 2xPixf ; f = 50 Hz.
C = Capacitat condensadors (F); cx1000000(µF).
2.1.1.5.- Equacions Curtcircuit.

* IpccI = Ct U / √3 Zt
Sent,
IpccI: intensitat permanent de c.c. a l’inici de la línia en kA.
Ct: Coeficient de tensió.
U: Tensió trifàsica en V.
Zt: Impedància total en mohm, aigues amunt del punt de c.c. (sense incloure la línia o circuit
d’estudi).
* IpccF = Ct UF / 2 Zt
Sent,
IpccF: Intensitat permanent de c.c. al fi de la línea en kA.
Ct: Coeficient de tensió.
UF: Tensió monofàsica en V.
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En la pràctica I2 s’agafa igual:

* La impedància total fins el punt de curtcircuit será:
Zt = (Rt² + Xt²)½
Sent,
Rt: R1 + R2 +...+ Rn (suma de las resistències de les línies agües amunt fins el punt c.c.)
Xt: X1 + X2 +...+ Xn (suma de las reactàncies de las líneas aigües amunt fins el punt de c.c.)
R = L · 1000 · CR / K · S · n

(mohm)

X = Xu · L / n (mohm)
R: Resistència de la línia en mohm.
X: Reactància de la línia en mohm.
L: Longitut de la línia en m.
CR: Coeficient de resistivitat.
K: Conductivitat del metall.
S: Secció de la línia en mm².
Xu: Reactància de la línia, en mohm per metre.
n: nº de conductors per fase.
* tmcicc = Cc · S² / IpccF²
Sent,
tmcicc: Temps màxim en sg que un conductor suporta una Ipcc.
Cc= Constant que depèn de la naturalesa del conductor y del seu aïllament.
S: Secció de la línea en mm².
IpccF: Intensitat permanent de c.c. en fin de línea en A.
* tficc = cte. fusible / IpccF²
Sent,
tficc: temps de fusió d’un fusible per una determinada intensitat de curtcircuit.
IpccF: Intensitat permanent de c.c. a fi de línia en A.
* Lmax = 0,8 UF / 2 · IF5 · √(1,5 / K· S · n)² + (Xu / n · 1000)²
Sent,
Lmax: Longitut màxima del conductor protegit a c.c. (m) (per protecció per fusibles)
UF: Tensió de fase (V)
K: Conductivitat
S: Secció del conductor (mm²)
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Zt: Impedància total en mohm, inclòs la propia de la línia o circuit (per tant és igual a la
impedància a l’origen més la propia del conductor o línia).

IF5 = Intensitat de fusió en ampers de fusibles en 5 sg.
* Curves vàlides.(Per protecció d’ interruptors automàtics dotats de Relé electromagnètic).
CURVA B
CURVA C
CURVA D Y MA

IMAG = 5 In
IMAG = 10 In
IMAG = 20 In

2.1.1.6.- Equacions Embarrats.

Càlcul electrodinàmic.
σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n)
Sent,
σmax: Tensió màxima a les pletines (kg/cm²)
Ipcc: Intensitat permanent de c.c. (kA)
L: Separació entre recolzamnets (cm)
d: Separació entre pletines (cm)
n: nº de pletines per fase
Wy: Mòdul resistent per pletina eix y-y (cm³)
σadm: Tensió admissible material (kg/cm²)

Comprovació per solicitació tèrmica en curtcircuit
Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc)
Sent,
Ipcc: Intensitat permanent de c.c. (kA)
Icccs: Intensitat de c.c. suportada pel conductor durant el temps de duració del c.c. (kA)
S: Secció total de les pletines (mm²)
tcc: Temps de duració del curtcircuit (s)
Kc: Constant del conductor: Cu = 164, Al = 107
2.1.2.- RESULTATS CÀLCUL SOLAR FOTOVOLTAÍCA.

Per al càlcul de les xarxes partirem de les fórmules anteriors, així com de la potència i tensió de cadascuna
de les sèries (strings) conformades pels 42 mòduls en total en la instal·lació 1 i pels 100 mòduls en total de
la instal·lació 2.
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Xu: Reactància per unitat de longitud (mohm/m). En conductors aïllats acostuma a ser 0,1.
n: nº de conductors per fase
Ct= 0,8: És el coeficient de tensió.
CR = 1,5: És el coeficient de resistència.

-

Potència total instal·lada: 42 MÒDULS x 410 Wp = 17.220,00 W

STRING 1:
-

Potència càlcul sèrie (string 1 MPPT 1): 14 mòduls x 410 Wp = 5.740,00 W

-

Tensió sèrie: 14 mòduls x 39,1 V = 547,40 Vcc

-

Intensitat nominal ( =

· ): I =

5740
= 10,49 A
547,40

STRING 2:
-

Potència càlcul sèrie (string 2 MPPT 1): 14 mòduls x 410 Wp = 5.740,00 W

-

Tensió sèrie: 14 mòduls x 39,1 V = 547,40 Vcc

-

Intensitat nominal ( =

· ): I =

5740
= 10,49 A
547,40

STRING 3:
-

Potència càlcul sèrie (string 1 MPPT 2): 14 mòduls x 410 Wp = 5.740,00 W

-

Tensió sèrie: 14 mòduls x 39,1 V = 547,40 Vcc

-

Intensitat nominal ( =

· ): I =

5740
= 10,49 A
547,40

A continuació, es calcula la caiguda de tensió per a cada un dels strings de la instal·lació nº1, que ha de
ser inferior a l'1.5% (9,072 Vcc), segons el RTBT. Tal com mostren els resultats de la següent, amb la
utilització d'un cable de secció 6mm2, es compleix amb els requisits de la normativa.

57

Document registrat al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya en data 24/02/2020, per Jordi Antoni Masip Oronich (12428). Per validar la informació d'aquest document es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio
i utilitzar el codi 8F596B472C5E4434

2.1.2.1.- Càlcul inversor autoconsum instal·lació Nº1: sma sunny tripower 15000tl.

1
2
3

Paneles

Paneles

14
14
14

totales
14
28
42

Longitud

Resistencia

27
37
47

(ohm)
0,08541
0,11704
0,14868

Pn [W]
5740
5740
5740

Pc [W] U [V] Cos (phi) In [A]
5740
5740
5740

547,4
547,4
547,4

1
1
1

10,49
10,49
10,49

T [C]
40
40
40

Icc [A] DeltaV
[V]
1,83
2,50
3,18

2154
1572
1238

DeltaV

Sección

[%]
0,334%
0,457%
0,581%

(mm2)
6
6
6

Taula 16. Caiguda de tensió i intensitat de curtcircuit per a cada línia de la instal·lació fotovoltaica nº2.

La següent taula mostra la caiguda de tensió i la intensitat de curtcircuit per a la línia des del inversor al
quadre de baixa tensió de la instal·lació interior existent, amb un cable de coure de 16mm2. Com es pot
veure, compleix amb la normativa vigent.

Linea
Inversor a Cuadro
1

Longitud
[m]
20

Resistencia
(ohm)
0,03796

Pn [W]

Pc [W]

U [V]

15000

15000

400

Cos
(phi)
1

In [A]

T [C]

21,65

40

Icc [A] DeltaV DeltaV Sección
[V]
[%]
(mm2)
4847
2,90 0,726%
10

Taula 17. Caiguda de tensió i intensitat de curtcircuit per a la línia des inversor a CGP.

2.1.2.2.- Càlcul inversor autoconsum instal·lació nº2: sma sunny tripower 25000tl

Potència total instal·lada: 100 MÒDULS x 280 Wp = 28.000,00 W
STRING 1:
-

Potència càlcul sèrie (string 1 MPPT 1): 20 mòduls x 280 Wp = 5.600,00 W

-

Tensió sèrie: 20 mòduls x 31,2 V = 624,00 Vcc

-

Intensitat nominal ( =

· ): I =

5600
= 8,97 A
624

STRING 2:
-

Potència càlcul serie (string 2 MPPT 1): 20 mòduls x 280 Wp = 5.600,00 W

-

Tensió serie: 20 mòduls x 31,2 V = 624,00 Vcc

-

Intensitat nominal ( =

· ): I =

5600
= 8,97 A
624

STRING 3:
-
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Strings

Potència càlcul sèrie (string 3 MPPT 1): 20 mòduls x 280 Wp = 5.600,00 W
58

Tensió sèrie: 20 mòduls x 31,2 V = 624,00 Vcc

-

Intensitat nominal ( =

· ): I =

5600
= 8,97 A
624

STRING 4:
-

Potència càlcul sèrie (string 1 MPPT 2): 20 mòduls x 280 Wp = 5.600,00 W

-

Tensió sèrie: 20 mòduls x 31,2 V = 624,00 Vcc

-

Intensitat nominal ( =

· ): I =

5600
= 8,97 A
624

STRING 5:
-

Potència càlcul serie (string 2 MPPT 2): 20 mòduls x 280 Wp = 5.600,00 W

-

Tensió serie: 20 mòduls x 31,2 V = 624,00 Vcc

-

Intensitat nominal ( =

· ): I =

5600
= 8,97 A
624

A continuació, es calcula la caiguda de tensió per a cada un dels strings de la instal·lació nº2, que ha de
ser inferior a l'1.5% (9,072 Vcc), segons el RTBT. Tal com mostren els resultats de la següent, amb la
utilització d'un cable de secció 6mm2, es compleix amb els requisits de la normativa.

Strings
1
2
3
4
5

Paneles

Paneles

20
20
20
20
20

totales
20
40
60
80
100

Longitud

Resistencia

25
35
45
55
65

(ohm)
0,07908
0,11072
0,14235
0,17398
0,20561

Pn [W]
5600
5600
5600
5600
624

Pc [W] U [V] Cos (phi) In [A]
5600
5600
5600
5600
624

624
624
624
400
100

1
1
1
1
1

8,97
8,97
8,97
8,97
8,97

T [C]
40
40
40
40
40

Icc [A] DeltaV
2327
1662
1293
1058
895

[V]
1,45
2,03
2,61
4,97
2,62

DeltaV

Sección

[%]
0,232%
0,325%
0,418%
1,242%
2,617%

(mm2)
6
6
6
6
6

Taula 18. Caiguda de tensió i intensitat de curtcircuit per a cada línia de la instal•lació fotovoltaica nº2.

La següent taula mostra la caiguda de tensió i la intensitat de curtcircuit per a la línia des del inversor al
quadre de baixa tensió de la instal·lació interior existent, amb un cable de coure de 16mm2. Com es pot
veure, compleix amb la normativa vigent.

Linea
Inversor a Cuadro
1

Longitud
[m]
8

Resistencia
(ohm)
0,01518

Pn [W]

Pc [W]

U [V]

25000

25000

400

Cos
(phi)
1

In [A]

T [C]

36,08

40

Icc [A] DeltaV DeltaV Sección
[V]
[%]
(mm2)
12118 1,21 0,302%
16
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-

2.1.2.3.- Càlcul instal·lació del punt de recàrrega de vehicles elèctrics

DEMANDA DE POTENCIES
Punt Recàrrega VE
TOTAL....

7400 W
7400 W

- Potencia Instalada Fuerza (W): 7400
- Potencia Máxima Admisible (W): 0

Cálculo de la Línea: Punt Recàrrega VE
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad.
- Longitud: 45 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 7400 W.
- Potencia de cálculo: 7400 W.
I=7400/230x0.8=40.22 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x25+TTx16mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 25°C (Fc=1) 116 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 90 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 46.01
e(parcial)=2x45x7400/50.42x230x25=2.3 V.=1 %
e(total)=1% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 32 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A.

2.1.2.4.- Càlcul instal·lació de Climatització Sala Polivalent.
DEMANDA DE POTENCIES.
Potencia total instal·lada:
Planta Refredadora
Fan Coil 1
Fan Coil 2
Fan Coil 3
Fan Coil 4
TOTAL....

25700 W
1100 W
1100 W
1100 W
1100 W
30100 W

- Potencia Instalada Fuerza (W): 30100
- Potencia Máxima Admisible (W)_Cosfi 0.8: 42676.48
- Potencia Máxima Admisible (W)_Cosfi 1: 53345.6
Reparto de Fases - Líneas Monofásicas
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Taula 19. Caiguda de tensió i intensitat de curtcircuit per a la línia des inversor a CGP.

Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 10 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0.08;
- Potencia a instalar: 30100 W.
- Potencia de cálculo:
30100 W.(Coef. de Simult.: 1 )

I=30100/1,732x400x0.8=54.31 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida . Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 100 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 63 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 54.75
e(parcial)=(10x30100/51.03x400x25)+(10x30100x0.08x0.6/1000x400x1x0.8)=0.63 V.=0.16 %
e(total)=0.16% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Aut./Tet. In.: 80 A.
Quadre general de comandament i protecció.
Denominación
DERIVACION IND.
Planta Refredadora
Agr. Fancoils 1 - 2
Fan Coil 1
Fan Coil 2
Agr. Fancoils 3 - 4
Fan Coil 3
Fan Coil 4

P.Cálcul
o (W)
25700
2200
1100
1100
2200
1100
1100

Dist.Cálc
. (m)
10
20
0.3
28
28
0.3
28
28

Sección
(mm²)
4x25+TTx16Cu
4x10+TTx10Cu
2x4Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x4Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu

I.Cálcul
o (A)
46.37
11.91
5.95
5.95
11.91
5.95
5.95

I.Adm. C.T.Par
(A)
c. (%)
100
57
0.67
40
0.01
32
0.86
32
0.86
40
0.01
32
0.86
32
0.86

C.T.Tot
al (%)
0.83
0.17
1.03
1.03
0.17
1.03
1.03

Dimensiones(mm)
Tubo,Canal,Band.
63
32
75x60
75x60
75x60
75x60
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- Potencia Fase R (W): 2200
- Potencia Fase S (W): 2200
- Potencia Fase T (W): 0

2.2.1.- PANELL CANADIAN SOLAR 410WP (2 PÀG.).
2.2.2.- PANELL PEIMAR SG280P PANEL SOLAR 280WP (2 PÀG.).
2.2.3.- INVERSOR SMA STP15000TL (2 PÀG.).
2.2.4.- INVERSOR SMA STP25000TL (3 PÀG.).

A continuació s'adjunta la informació complementaria corresponent al equips fotovoltaics.
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2.2.- FITXES TÈCNIQUES DELS EQUIPS FOTOVOLTAICS.

SUPER HIGH POWER POLY PERC MODULE

395 W ~ 415 W

CS3W-395|400|405|410|415P

MORE POWER
24 % more power than
conventional modules
Up to 4.5 % lower LCOE
Up to 2.7 % lower system cost

42°C

Low NMOT: 42 ± 3 °C
Low temperature coefficient (Pmax):
-0.37 % / °C
Better shading tolerance

linear power output warranty*

12

enhanced product warranty on materials
and workmanship*

*According to the applicable Canadian Solar Limited Warranty Statement.

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES*

MORE RELIABLE

ISO 9001:2015 / Quality management system
ISO 14001:2015 / Standards for environmental management system
OHSAS 18001:2007 / International standards for occupational health & safety

PRODUCT CERTIFICATES*

Lower internal current,
lower hot spot temperature
Cell crack risk limited in small region,
enhance the module reliability
Heavy snow load up to 5400 Pa,
wind load up to 3600 Pa*

IEC 61215 / IEC 61730: VDE / CE / MCS / KS / INMETRO
UL 1703 / IEC 61215 performance: CEC listed (US)
IEC 61701 ED2: VDE / IEC 62716: VDE / IEC 60068-2-68: SGS
UL 1703: CSA / Take-e-way

* As there are different certification requirements in different markets, please contact
your local Canadian Solar sales representative for the specific certificates applicable to the
products in the region in which the products are to be used.

CANADIAN SOLAR INC. is committed to providing high quality
solar products, solar system solutions and services to customers around the world. No. 1 module supplier for quality
and performance/price ratio in IHS Module Customer Insight
Survey. As a leading PV project developer and manufacturer
of solar modules with over 36 GW deployed around the world
since 2001.
* For detail information, please refer to Installation Manual.

CANADIAN SOLAR INC.
545 Speedvale Avenue West, Guelph, Ontario N1K 1E6, Canada, www.canadiansolar.com, support@canadiansolar.com
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MECHANICAL DATA

CS3W
395P
400P
405P
410P
Nominal Max. Power (Pmax) 395 W 400 W 405 W 410 W
Opt. Operating Voltage (Vmp) 38.5 V 38.7 V 38.9 V 39.1 V
Opt. Operating Current (Imp) 10.26 A 10.34 A 10.42 A 10.49 A
Open Circuit Voltage (Voc)
47.0 V 47.2 V 47.4 V 47.6 V
Short Circuit Current (Isc)
10.82 A 10.90 A 10.98 A 11.06 A
Module Eﬃciency
17.88% 18.11% 18.33% 18.56%
Operating Temperature
-40°C ~ +85°C
Max. System Voltage
1500V (IEC/UL) or 1000V (IEC/UL)

Max. Series Fuse Rating
Application Classification
Power Tolerance

1000 W/m2

200 W/m2

ELECTRICAL DATA | STC*

Module Fire Performance

V
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

415P
415 W
39.3 V
10.56 A
47.8 V
11.14 A
18.79%

Specification
Cell Type
Cell Arrangement
Dimensions
Weight
Front Cover
Frame

TYPE 1 (UL 1703) or

J-Box

CLASS C (IEC 61730)

Cable

20 A
Class A
0~+5W

* Under Standard Test Conditions (STC) of irradiance of 1000 W/m2, spectrum AM 1.5 and cell
temperature of 25°C.

ELECTRICAL DATA | NMOT*
CS3W
395P
Nominal Max. Power (Pmax) 294 W
Opt. Operating Voltage (Vmp) 35.8 V
Opt. Operating Current (Imp) 8.21 A
Open Circuit Voltage (Voc)
44.1 V
Short Circuit Current (Isc)
8.73 A

400P
297 W
36.0 V
8.27 A
44.3 V
8.79 A

405P
301 W
36.1 V
8.33 A
44.4 V
8.86 A

410P
305 W
36.3 V
8.39 A
44.6 V
8.92 A

415P
308 W
36.5 V
8.45 A
44.8 V
8.99 A

* Under Nominal Module Operating Temperature (NMOT), irradiance of 800 W/m2, spectrum
AM 1.5, ambient temperature 20°C, wind speed 1 m/s.

Data
Poly-crystalline
144 [2 X (12 X 6) ]
2108 X 1048 X 40 mm
(83.0 X 41.3 X 1.57 in)
24.9 kg (54.9 lbs)
3.2 mm tempered glass
Anodized aluminium alloy,
crossbar enhanced
IP68, 3 bypass diodes

4 mm2 (IEC), 12 AWG (UL)
Portrait: 500 mm (19.7 in) (+) / 350
Cable Length
mm (13.8 in) (-); landscape: 1400 mm
(Including Connector) (55.1 in); leap-frog connection: 1670
mm (65.7 in)*
Connector
T4 series or H4 UTX or MC4-EVO2
Per Pallet
27 pieces
Per Container (40' HQ)594 pieces

* For detailed information, please contact your local Canadian Solar sales and
technical representatives.

TEMPERATURE CHARACTERISTICS
Specification

Data

Temperature Coeﬃcient (Pmax)

-0.37 % / °C

Temperature Coeﬃcient (Voc)

-0.29 % / °C

Temperature Coeﬃcient (Isc)

0.05 % / °C

Nominal Module Operating Temperature 42 ± 3°C

PARTNER SECTION

* The specifications and key features contained in this datasheet may deviate slightly from our
actual products due to the on-going innovation and product enhancement. Canadian Solar Inc.
reserves the right to make necessary adjustment to the information described herein at any
time without further notice.
Please be kindly advised that PV modules should be handled and installed by qualified people
who have professional skills and please carefully read the safety and installation instructions
before using our PV modules.

CANADIAN SOLAR INC.
545 Speedvale Avenue West, Guelph, Ontario N1K 1E6, Canada, www.canadiansolar.com, support@canadiansolar.com
October 2019. All rights reserved, PV Module Product Datasheet V5.584_EN
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CS3W-400P / I-V CURVES

ENGINEERING DRAWING (mm)

AÑOS GARANTÍA LINEAL PRODUCCIÓN
ANNI GARANZIA LINEARE PRODUZIONE
AÑOS GARANTÍA PRODUCTO
ANNI GARANZIA PRODOTTO

RESIDENTIAL LINE

SG280P

MÓDULO MADE IN ITALY

La línea de módulos PEIMAR de silicio policristalino representa una excelente síntesis

CELDAS

de versatilidad y eficiencia. Dúctiles y resistentes, los mismos son adecuados para
instalaciones comerciales y residenciales, así como para instalaciones de grandes
tamaños. Gracias al empleo de celdas fotovoltaicas de alta calidad, los módulos
de silicio policristalino PEIMAR alcanzan un rendimiento energético superior a la
media y garantizan resultados constantes y confiables también en condiciones

CANTIDAD:

60

60 CELDAS
TIPO:

POLI

POLY 5BB
TAMAÑO:

ambientales no precisamente óptimas. El marco, livianísimo pero al mismo tiempo

156x156 mm / 6x6”

extremadamente resistente, facilita la instalación y contribuye a conferir robustez
al panel.

MARCO
TOLERANCIA POSITIVA SOBRE LA POTENCIA

PID FREE

LÁMINA POSTERIOR

REACCIÓN AL FUEGO: CLASE I

VIDRIO ANTIRREFLEJO

RESISTENCIA AL GRANIZO

JUNCTION BOX
IP67
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30
20

SG280P

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS (STC*)
Potencia de pico (Pmax)

280 W

Tolerancia de potencia

0/+5 W

Tensión a Pmax (Vmp)

31.2 V

Corriente a Pmax (Imp)

8.98 A

Tensión de circuito abierto (Voc)

37.3 V

Corriente de corto circuito (Isc)

9.7 A

Tensión máxima de sistema

1500 V

Máximo valor nominal del fusible

15 A

Eficiencia Módulo

17.21%

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

CARACTERÍSTICAS TEMPERATURA

Celdas

60 (6x10) policristalinas

NOCT**

45±2 °C

Tamaño Celdas

156x156 mm / 6x6”

Cubierta Frontal

3.2 mm / 0.12” grosor, vidrio templado

Coeficiente temperatura de la tensión de circuito abierto

-0.32 %/°C

TPT (Tedlar-PET-Tedlar)

Coeficiente temperatura de la corriente de corto circuito

0.047 %/°C

Cápsula
Cubierta Posterior
Marco

EVA (Etilene Vinil Acetato)

-0.43 %/°C

Temperatura de funcionamiento

-40 °C ~ +85°C

Aleación de aluminio anodizado doble grosor

Acabados Marco

Plata / Negro

Acabados Lámina posterior

Blanco

Diodos

3 Diodos de Bypass

Junction Box

certificado IP67

Conectores

MC4 o conectores compatibles

Longitud Cables

900 mm / 35.4”

Sección Cables

4.0 mm² / 0.006 in²

Tamaños

Coeficiente temperatura de la potencia máxima

1640x992x40 mm / 64.5x39x1.57”

Peso
Carga Máx

18 kg / 39.7 lbs

EMBALAJE***
Tamaño Palé

1700x1200x1200 mm / 67x47x47”

Paneles por Palé

27

Peso

516 kg / 1138 lbs

CERTIFICACIONES
Resistencia al fuego
PID free

Clase de reacción al fuego: 1 (UNI 9177)
IEC TS 62804-1:2015

Certificado para 5400 Pa

TAMAÑO

CARACTERÍSTICAS CORRIENTE/VOLTAJE
Valores referidos al panel: SG280P

*STC (Standard Test Condition): Irradiance 1000W/m², Module Temperature 25°C, Air Mass 1.5
**NOCT: Nominal Operation Cell Temperature Sun 800W/m²; Air 20°C; Wind speed 1m/s
*** Los palé pueden ser sobrepuestos máximo por dos
Se especifica que los datos técnicos, las informaciones y representaciones consignadas en el presente documento mantienen un
valor meramente indicativo. PEIMAR se reserva la facultad de modificar en cualquier momento y sin preaviso, los datos, los diseños
y las informaciones consignadas en el presente documento.
ES_ VERS 1_08/2018

Via Creta 72, 25124 Brescia, ITALY • www.peimar.com • info@peimar.com
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RESIDENTIAL LINE

STP 15000TL-10

NEW – With Cutting-Edge

Grid Management Functions

Efficient

Reliable

Flexible

Innovative

• Maximum efficiency of 98.2 %
• SMA OptiTrac Global Peak MPP
tracking for best MPP tracking
efficiency

• Triple protection with Optiprotect—
electronic string fuse, self-learning
string failure detection, integrable
DC surge arrester (SPD Type II)

• DC input voltage of up to 1000 V
• Tailor-made system
design with Optiflex

• Cutting-edge grid management
functions
• Reactive power available 24/7
(Q on Demand)*

SUNNY TRIPOWER 15000TL

The Three-Phase Inverter for Easy PV System Design

The Sunny Tripower 15000TL has new, cutting-edge features: The integration of grid management functions, including Integrated Plant Control, allows the inverter to regulate reactive power at the grid-connection point. This means that upstream regulator
units are no longer needed, and system costs are lowered. Another innovation is around-the-clock provision of reactive power
(Q on Demand 24/7).
Optiflex technology and the Optiprotect safety concept remain proven standards: Optiflex provides enormous design flexibility
with the two MPP inputs in connection with a broad input voltage range - and does it for almost all module configurations. The
Optiprotect safety concept, with its self-learning string failure detection, electronic string fuse and integrable DC surge arrester
type II, ensures maximum reliability.
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SUNNY TRIPOWER 15000TL

RS485 interface
DM-485CB-10

SMA Power Control Module
PWCMOD-10

DC surge arrester (Type II),
inputs A and B
DC_SPD_KIT_2-10

Speedwire/Webconnect
interface SWDM-10

Multifunction relay
MFR01-10

● Standard features ○ Optional features—Not available
Data at nominal conditions
Status: January 2016

Technical Data
Input (DC)
Max. DC power (at cos φ = 1) / DC rated power
Max. input voltage
MPP Voltage range / rated input voltage
Min. input voltage / initial input voltage
Max. input current input A / input B
Max. input current per string input A1 / input B1
Max. DC short-circuit current input A / input B
Number of independent MPP inputs/strings per MPP input
Output (AC)
Rated power (at 230 V, 50 Hz)
Max. AC apparent power
Nominal AC voltage
AC voltage range
AC power frequency / range
Rated power frequency/rated grid voltage
Max. output current / Rated output current
Power factor at rated power / Adjustable displacement power factor
THD
Feed-in phases/connection phases
Eﬃciency
Max. eﬃciency / European eﬃciency
Protective devices
Input-side disconnection point
Ground fault monitoring / grid monitoring
DC surge arrester SPD type III / SPD type II
DC reverse polarity protection / AC short-circuit current capability / galvanically isolated
All-pole sensitive residual-current monitoring unit / Electronic string current monitoring
Protection class (as per IEC 62109-1) / overvoltage category (as per IEC 62109-1)

General Data
Dimensions (W / H / D)
Weight
Operating temperature range
Noise emission, typical
Self-consumption (at night)
Topology / cooling concept
Degree of protection (as per IEC 60529)
Climatic category (according to IEC 60721-3-4)
Max. permissible value for relative humidity (non-condensing)
Features / function
DC connection / AC connection
Display
Interface: RS485, Bluetooth®, Speedwire / Webconnect
Data interface: SMA Modbus / SunSpec Modbus
Multifunction relay / Power Control Module
OptiTrack Global Peak/Integrated Plant Control/Q on Demand 24/7
Off-Grid capable/SMA Fuel Save Controller compatible
Warranty: 5/10/15/20/25 years
Certiﬁcates and approvals (others available upon request)
1
2

To be observed in the event of short-circuit of the string fuse.
Does not apply to all national appendices of EN 50438

Type designation

www.SMA-Solar.com

Sunny Tripower
15000TL
15340 W / 15340 W
1000 V
360 V to 800 V / 600 V
150 V / 188 V
33 A / 11 A
40 A / 12.5 A
50 A / 17 A
2 / A:5; B:1
15000 W
15000 VA
3 / N / PE; 220 / 380 V
3 / N / PE; 230 / 400 V
3 / N / PE; 240 / 415 V
160 V to 280 V
50 Hz / 44 Hz to 55 Hz
60 Hz / 54 Hz to 65 Hz
50 Hz / 230 V
24 A / 24 A
1 / 0 lagging to 0 leading
≤3%
3/3
98.2 % / 97.8 %
●
●/●
●/○
●/●/—
●/●
I / AC: III; DC: II
665 / 690 / 265 mm (26.2 / 27.2 / 10.4 inches)
59 kg (130.07 lb)
−25 °C to +60 °C (−13 °F to +140 °F)
51 dB(A)
1W
Transformerless / OptiCool
IP65
4K4H
100 %
SUNCLIX / spring-cage terminal
Graphic
○/●/○
○/○
○/○
●/●/●
●/●
●/○/○/○/○
AS 4777, BDEW 2008, C10/11:2012, CE, CEI 0-16, CEI 0-21, EN 504382, G59/3, IEC 60068-2, IEC
61727, MEA 2013, IEC 62109-1/2, NEN EN 50438, PPC, PPDS, RD 1699, RD 661/2007, SI4777, UTE
C15-712-1, VDE 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, VFR 2013, VFR 2014

STP 15000TL-10

SMA Solar Technology

STP15000TL-DEN1602-V10 SMA and Sunny Tripower are registered trademarks of SMA Solar Technology AG. Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. SUNCLIX is a registered trademark of PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG. Printed on FSC paper.
All products and services described and all technical data are subject to change, also due to country-specific deviations, at any time without notice. SMA assumes no liability for typographical or other errors. For current information, please visit www.SMA-Solar.com.

Accessory
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Efficiency Curve

STP 15000TL-30 / STP 20000TL-30 / STP 25000TL-30

Rentable

Seguro

Flexible

Innovador

• Rendimiento máximo del 98,4 %

• Descargador de sobretensión de CC
integrable (DPS tipo II)

• Tensión de entrada de CC hasta
1000 V
• Diseño de plantas perfecto gracias
al concepto de multistring
• Pantalla opcional

• Innovadoras funciones de gestión de
red gracias a Integrated Plant Control
• Suministro de potencia reactiva las 24
horas del día (Q on Demand 24/7)

Sunny Tripower
15000TL / 20000TL / 25000TL

El especialista flexible para plantas comerciales y centrales fotovoltaicas de gran tamaño
El Sunny Tripower es el inversor ideal para plantas de gran tamaño en el sector comercial e industrial. Gracias a su rendimiento
del 98,4 %, no solo garantiza unas ganancias excepcionalmente elevadas, sino que a través de su concepto de multistring
combinado con un amplio rango de tensión de entrada también ofrece una alta flexibilidad de diseño y compatibilidad con
muchos módulos fotovoltaicos disponibles.
La integración de nuevas funciones de gestión de energía como, por ejemplo, Integrated Plant Control, que permite regular
la potencia reactiva en el punto de conexión a la red tan solo por medio del inversor, es una firme apuesta de futuro. Esto
permite prescindir de unidades de control de orden superior y reducir los costes del sistema. El suministro de potencia reactiva
las 24 horas del día (Q on Demand 24/7) es otra de las novedades que ofrece.
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Sunny Tripower
15000TL / 20000TL / 25000TL

Datos técnicos
Entrada (CC)
Potencia máx. del generador fotovoltaico
Potencia asignada de CC
Tensión de entrada máx.
Rango de tensión MPP/tensión asignada de entrada
Tensión de entrada mín./de inicio
Corriente máx. de entrada, entradas: A/B
Número de entradas de MPP independientes/strings por entrada de MPP
Salida (CA)
Potencia asignada (a 230 V, 50 Hz)
Potencia máx. aparente de CA
Tensión nominal de CA
Rango de tensión de CA
Frecuencia de red de CA/rango
Frecuencia asignada de red/tensión asignada de red
Corriente máx. de salida/corriente asignada de salida
Factor de potencia a potencia asignada/Factor de desfase ajustable
THD
Fases de inyección/conexión
Rendimiento
Rendimiento máx./europeo
Dispositivos de protección
Punto de desconexión en el lado de entrada
Monitorización de toma a tierra/de red
Descargador de sobretensión de CC: DPS tipo II

Protección contra polarización inversa de CC/resistencia al cortocircuito de CA/con separación galvánica

Unidad de seguimiento de la corriente residual sensible a la corriente universal
Clase de protección (según IEC 62109-1)/categoría de sobretensión (según IEC 62109-1)
Datos generales
Dimensiones (ancho/alto/fondo)
Peso
Rango de temperatura de servicio
Emisión sonora, típica
Autoconsumo nocturno
Topología/principio de refrigeración
Tipo de protección (según IEC 60529)
Clase climática (según IEC 60721-3-4)
Valor máximo permitido para la humedad relativa (sin condensación)
Equipamiento / función / accesorios
Conexión de CC/CA
Pantalla
Interfaz: RS485, Speedwire/Webconnect
Interfaz de datos: SMA Modbus / SunSpec Modbus
Relé multifunción/Power Control Module
OptiTrac Global Peak/Integrated Plant Control/Q on Demand 24/7
Compatible con redes aisladas/con SMA Fuel Save Controller
Garantía: 5/10/15/20 años
Certificados y autorizaciones previstos
* N
 o es válido para todas las ediciones nacionales de la norma EN 50438

Modelo comercial

Sunny Tripower
15000TL
27000 Wp
15330 W
1000 V

240 V a 800 V/600 V

150 V/188 V
33 A/33 A
2/A:3; B:3

15000 W
15000 VA
3 / N / PE; 220 V / 380 V
3 / N / PE; 230 V / 400 V
3 / N / PE; 240 V / 415 V
180 V a 280 V
50 Hz/44 Hz a 55 Hz
60 Hz/54 Hz a 65 Hz
50 Hz/230 V
29 A/21,7 A
1/0 inductivo a 0 capacitivo
≤ 3%
3/3
98,4%/98,0%
●
●/●
○
●/●/—
●
I / AC: III; DC: II
661/682/264 mm (26,0/26,9/10,4 in)
61 kg (134,48 lb)
−25 °C a +60 °C (−13 °F a +140 °F)
51 dB(A)
1W
Sin transformador/OptiCool
IP65
4K4H
100%
SUNCLIX/Borne de conexión por resorte
○
○/●
●/●
○/○
●/●/●
●/●
●/○/○/○

ANRE 30, AS 4777, BDEW 2008, C10/11:2012, CE, CEI 0-16, CEI 0-21, DEWA 2.0,
EN 50438:2013*, G59/3, IEC 60068-2-x, IEC 61727, IEC 62109-1/2, IEC 62116,
MEA 2013, NBR 16149, NEN EN 50438, NRS 097-2-1, PEA 2013, PPC, RD 1699/413,
RD 661/2007, Res. n°7:2013, SI4777, TOR D4, TR 3.2.2, UTE C15-712-1, VDE 0126-1-1,
VDE-AR-N 4105, VFR 2014

STP 15000TL-30
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Sunny Tripower
15000TL / 20000TL / 25000TL

Accesorios
Interfaz RS485
DM-485CB-10

Power Control Module
PWCMOD-10

Descargador de sobretensión
de CC tipo II, entradas A y B
DCSPD KIT3-10
Relé multifunción
MFR01-10

● De serie ○ Opcional — No disponible
Datos en condiciones nominales
Actualizado: octubre de 2017

Datos técnicos
entrada (CC)
Potencia máx. del generador fotovoltaico
Potencia asignada de CC
Tensión de entrada máx.
Rango de tensión MPP/tensión asignada de entrada
Tensión de entrada mín./de inicio
Corriente máx. de entrada, entradas: A/B
Número de entradas de MPP independientes/strings por entrada de MPP
Salida (CA)
Potencia asignada (a 230 V, 50 Hz)
Potencia máx. aparente de CA
Tensión nominal de CA
Rango de tensión de CA
Frecuencia de red de CA/rango
Frecuencia asignada de red/tensión asignada de red
Corriente máx. de salida/corriente asignada de salida
Factor de potencia a potencia asignada/Factor de desfase ajustable
THD
Fases de inyección/conexión
rendimiento
Rendimiento máx./europeo
Dispositivos de protección
Punto de desconexión en el lado de entrada
Monitorización de toma a tierra/de red
Descargador de sobretensión de CC: DPS tipo II

Sunny Tripower
20000TL

Sunny Tripower
25000TL

36000 Wp
20440 W
1000 V
320 V a 800 V/600 V
150 V/188 V
33 A/33 A
2/A:3; B:3

45000 Wp
25550 W
1000 V
390 V a 800 V/600 V
150 V/188 V
33 A/33 A
2/A:3; B:3

20000 W
20000 VA

25000 W
25000 VA

98,4%/98,0%

98,3%/98,1%

3 / N / PE; 220 V / 380 V
3 / N / PE; 230 V / 400 V
3 / N / PE; 240 V / 415 V
180 V a 280 V
50 Hz/44 Hz a 55 Hz
60 Hz/54 Hz a 65 Hz
50 Hz/230 V
29 A/29 A
36,2 A/36,2 A
1/0 inductivo a 0 capacitivo
≤ 3%
3/3

●
●/●
○
●/●/—
●
I / AC: III; DC: II

Protección contra polarización inversa de CC/resistencia al cortocircuito de CA/con separación galvánica

Unidad de seguimiento de la corriente residual sensible a la corriente universal
Clase de protección (según IEC 62109-1)/categoría de sobretensión (según IEC 62109-1)
Datos generales
Dimensiones (ancho/alto/fondo)
Peso
Rango de temperatura de servicio
Emisión sonora, típica
Autoconsumo nocturno
Topología/principio de refrigeración
Tipo de protección (según IEC 60529)
Clase climática (según IEC 60721-3-4)
Valor máximo permitido para la humedad relativa (sin condensación)
equipamiento / función / accesorios
Conexión de CC/CA
Pantalla
Interfaz: RS485, Speedwire/Webconnect
Interfaz de datos: SMA Modbus / SunSpec Modbus
Relé multifunción/Power Control Module
OptiTrac Global Peak/Integrated Plant Control/Q on Demand 24/7
Compatible con redes aisladas/con SMA Fuel Save Controller
Garantía: 5/10/15/20 años
Certificados y autorizaciones (otros a petición)
* No es válido para todas las ediciones nacionales de la norma EN 50438

Modelo comercial

661/682/264 mm (26,0/26,9/10,4 in)
61 kg (134,48 lb)
−25 °C a +60 °C (−13 °F a +140 °F)
51 dB(A)
1W
Sin transformador/OptiCool
IP65
4K4H
100%
SUNCLIX/Borne de conexión por resorte
○
○/●
●/●
○/○
●/●/●
●/●
●/○/○/○

ANRE 30, AS 4777, BDEW 2008, C10/11:2012, CE, CEI 0-16, CEI 0-21, DEWA 2.0,
EN 50438:2013*, G59/3, IEC 60068-2-x, IEC 61727, IEC 62109-1/2, IEC 62116,
MEA 2013, NBR 16149, NEN EN 50438, NRS 097-2-1, PEA 2013, PPC, RD 1699/413,
RD 661/2007, Res. n°7:2013, SI4777, TOR D4, TR 3.2.2, UTE C15-712-1, VDE 0126-1-1,
VDE-AR-N 4105, VFR 2014

STP 20000TL-30

STP 25000TL-30
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Curva de rendimiento

www.SMA-Iberica.com

STP25000TL-30-DES1742-V31 SMA y Sunny Tripower son marcas registradas de SMA Solar Technology AG. SUNCLIX es una marca comercial registrada de PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG. Impreso en papel FSC.
Nos reservamos el derecho de realizar cambios en productos y servicios, incluyendo los motivados por requisitos específicos de cada país, así como modificaciones en los datos técnicos. SMA no asume ninguna responsabilidad por errores o fallos de impresión. Para obtener información actualizada consulte la página web www.SMA-Solar.com.

SMA Solar Technology
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www.SunnyPortal.com
Monitorización, gestión y presentación profesionales de plantas
fotovoltaicas

A continuació s'adjunta la següent informació complementaria corresponent al càlcul de la
producció energètica PVGIS.
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2.3.- FITXES DE CÀCUL DE PRODUCCIÓ ENERGÈTICA - PVGIS. (3 PÀG.).

PVGIS-5 estimates of solar electricity generation:
Provided inputs:

Simulation outputs

Latitude/Longitude:
Horizon:
Database used:
PV technology:
PV installed:
System loss:

Slope angle:
Azimuth angle:
Yearly PV energy production:
Yearly in-plane irradiation:
Year to year variability:
Changes in output due to:
Angle of incidence:
Spectral effects:
Temperature and low irradiance:
Total loss:
PV electricity cost:

41.374, 0.551
Calculated
PVGIS-SARAH
Crystalline silicon
14 kWp
14 %

Monthly energy output from fix-angle PV system:

Outline of horizon at chosen location:
12 °
124 °
17057.63 kWh
1588.43 kWh/m²
386.68 kWh
-4.35 %
0.62 %
-7.32 %
-23.3 %
0.000 per kWh

Monthly in-plane irradiation for fixed-angle:

Monthly PV energy and solar irradiation
Month
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

E_m
577.2
861.8
1403.8
1736.6
2146.9
2270.8
2375.3
2039.3
1487.5
1051.3
626.0
481.2

H(i)_m
54.4
77.4
125.1
156.8
197.5
214.6
227.1
193.6
139.1
97.5
59.1
46.4

SD_m
45.1
74.0
73.2
141.5
157.3
47.7
56.6
62.8
77.7
57.1
52.4
40.5

E_m: Average monthly electricity production from the given system [kWh].
H(i)_m: Average monthly sum of global irradiation per square meter received by the modules
of the given system [kWh/m²].
SD_m: Standard deviation of the monthly electricity production due to year-to-year variation [kWh].

The European Commission maintains this website to enhance public access to information about its initiatives and European
Union policies in general. Our goal is to keep this information timely and accurate. If errors are brought to our attention, we will
try to correct them.
However the Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the information on this site.
This information is: i) of a general nature only and is not intended to address the specific circumstances of any particular
individual or entity; ii) not necessarily comprehensive, complete, accurate or up to date; iii) sometimes linked to external sites
over which the Commission services have no control and for which the Commission assumes no responsibility; iv) not
professional or legal advice (if you need specific advice, you should always consult a suitably qualified professional).
Some data or information on this site may have been created or structured in files or formats that are not error-free and we
cannot guarantee that our service will not be interrupted or otherwise affected by such problems. The Commission accepts no
responsability with regard to such problems incurred as a result of using this site or any linked external sites.

PVGIS ©European Union, 2001-2020.
Reproduction is authorised, provided the source is acknowledged,
save where otherwise stated.

Report generated on 2020/02/17
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Performance of grid-connected PV

PVGIS-5 estimates of solar electricity generation:
Provided inputs:

Simulation outputs

Latitude/Longitude:
Horizon:
Database used:
PV technology:
PV installed:
System loss:

Slope angle:
Azimuth angle:
Yearly PV energy production:
Yearly in-plane irradiation:
Year to year variability:
Changes in output due to:
Angle of incidence:
Spectral effects:
Temperature and low irradiance:
Total loss:
PV electricity cost:

41.374, 0.551
Calculated
PVGIS-SARAH
Crystalline silicon
14 kWp
14 %

Monthly energy output from fix-angle PV system:

Outline of horizon at chosen location:
12 °
56 °
19624.9 kWh
1803.1 kWh/m²
478.84 kWh
-3.33 %
0.7 %
-7.14 %
-22.26 %
0.000 per kWh

Monthly in-plane irradiation for fixed-angle:

Monthly PV energy and solar irradiation
Month
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

E_m
892.1
1174.1
1680.5
1900.2
2238.2
2324.1
2455.2
2198.6
1716.7
1340.6
923.0
781.5

H(i)_m
77.8
101.6
148.1
171.5
206.6
220.7
235.8
209.1
159.9
121.7
81.8
68.6

SD_m
98.8
124.5
100.3
164.5
165.6
51.2
54.7
69.2
99.1
89.6
109.6
102.7

E_m: Average monthly electricity production from the given system [kWh].
H(i)_m: Average monthly sum of global irradiation per square meter received by the modules
of the given system [kWh/m²].
SD_m: Standard deviation of the monthly electricity production due to year-to-year variation [kWh].

The European Commission maintains this website to enhance public access to information about its initiatives and European
Union policies in general. Our goal is to keep this information timely and accurate. If errors are brought to our attention, we will
try to correct them.
However the Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the information on this site.
This information is: i) of a general nature only and is not intended to address the specific circumstances of any particular
individual or entity; ii) not necessarily comprehensive, complete, accurate or up to date; iii) sometimes linked to external sites
over which the Commission services have no control and for which the Commission assumes no responsibility; iv) not
professional or legal advice (if you need specific advice, you should always consult a suitably qualified professional).
Some data or information on this site may have been created or structured in files or formats that are not error-free and we
cannot guarantee that our service will not be interrupted or otherwise affected by such problems. The Commission accepts no
responsability with regard to such problems incurred as a result of using this site or any linked external sites.

PVGIS ©European Union, 2001-2020.
Reproduction is authorised, provided the source is acknowledged,
save where otherwise stated.

Report generated on 2020/02/17
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Performance of grid-connected PV

PVGIS-5 estimates of solar electricity generation:
Provided inputs:

Simulation outputs

Latitude/Longitude:
Horizon:
Database used:
PV technology:
PV installed:
System loss:

Slope angle:
Azimuth angle:
Yearly PV energy production:
Yearly in-plane irradiation:
Year to year variability:
Changes in output due to:
Angle of incidence:
Spectral effects:
Temperature and low irradiance:
Total loss:
PV electricity cost:

41.374, 0.551
Calculated
PVGIS-SARAH
Crystalline silicon
17.22 kWp
14 %

Monthly energy output from fix-angle PV system:

Outline of horizon at chosen location:
25 °
7°
26904.28 kWh
1994.32 kWh/m²
665.03 kWh
-2.76 %
0.79 %
-7.05 %
-21.66 %
0.000 per kWh

Monthly in-plane irradiation for fixed-angle:

Monthly PV energy and solar irradiation
Month
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

E_m
1540.7
1850.1
2394.1
2470.3
2760.8
2802.4
2983.0
2799.5
2356.7
2014.9
1537.9
1394.0

H(i)_m
105.8
128.4
171.3
181.8
208.0
217.2
234.1
217.6
178.6
147.7
108.1
95.6

SD_m
194.1
214.5
153.1
223.3
203.2
66.3
55.1
87.5
144.9
161.8
223.1
210.4

E_m: Average monthly electricity production from the given system [kWh].
H(i)_m: Average monthly sum of global irradiation per square meter received by the modules
of the given system [kWh/m²].
SD_m: Standard deviation of the monthly electricity production due to year-to-year variation [kWh].

The European Commission maintains this website to enhance public access to information about its initiatives and European
Union policies in general. Our goal is to keep this information timely and accurate. If errors are brought to our attention, we will
try to correct them.
However the Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the information on this site.
This information is: i) of a general nature only and is not intended to address the specific circumstances of any particular
individual or entity; ii) not necessarily comprehensive, complete, accurate or up to date; iii) sometimes linked to external sites
over which the Commission services have no control and for which the Commission assumes no responsibility; iv) not
professional or legal advice (if you need specific advice, you should always consult a suitably qualified professional).
Some data or information on this site may have been created or structured in files or formats that are not error-free and we
cannot guarantee that our service will not be interrupted or otherwise affected by such problems. The Commission accepts no
responsability with regard to such problems incurred as a result of using this site or any linked external sites.

PVGIS ©European Union, 2001-2020.
Reproduction is authorised, provided the source is acknowledged,
save where otherwise stated.
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Performance of grid-connected PV

A continuació s'adjunta la fitxa de característiques del punt de recàrrega de vehicles elèctrics
seleccionat, de la Marca Circutor.
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2.4.- FITXA TÈCNICA DEL PUNT DE RECÀRREGA CIRCUTOR. (3 PÀG.).

GUÍA DE INSTALACIÓN

(M268A01-01-19A)
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Serie URBAN WB

6
DATOS ELÉCTRICOS
M22
SLAVE M2
MASTER M

T22
SLAVE T2
MASTER T

M22-C1
SLAVE M2-C1
MASTER M-C1

T22-C2
SLAVE T2-C2
MASTER T-C2

Alimentación

1P+N+PE

3P+N+PE

1P+N+PE

3P+N+PE

Tensión de
entrada

230 V~±10%

400 V~±10%

230 V~±10%

400 V~±10%

Corriente de
entrada

67 A

Frecuencia

50 Hz / 60 Hz

Número de
bases

2: M22 / SLAVE M2
1: MASTER M

2: T22 / SLAVE T2
1: MASTER T

2: M22-C1 / SLAVE M2-C1
1: MASTER M-C1

2: T22-C2 / SLAVE T2-C2
1: MASTER T-C2

Potencia
máxima de la
base

7,4 Kw

22 Kw

7,4 Kw

22 Kw

Tipo 1

Tipo 2

Corriente
máxima de la
base
Tipo de
conectores

32 A

Tipo 2

Modo de carga

Modo 3

Protección
contra sobrecorriente

MCB 40A (curva C)

Seguridad
Protección
contra
sobretensión(2)

RCD 30 mA (Tipo A)
RCD tipo A con reconexión automática / RCD tipo B / RCD tipo B con reconexión automática(2)
Protector contra sobretensión transitoria IEC 61643-1 (Clase II)
DATOS GENERALES

Baliza luminosa

Indicador de color RGB

Display

LCD multiidioma

lector RFID

ISO / IEC 14443A/B, MIFARE Classic/Desfire EV1, ISO 18092 / ECMA-340,
NFC 13.56MHz

Contador

MID Clase 1 - EN50470-3

Guía de instalación
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URBAN WB

Datos técnicos
CONEXIÓN
Ethernet

10/100BaseTX (TCP-IP)

Celular(2)

Módem 3G / GPRS / GSM

Protocolo de interfaz

OCPP 1.5
CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura de trabajo

-5 ºC ... +45 ºC

Temperatura de trabajo con el kit de baja
temperatura (1)

-30 ºC ... +45 ºC

Temperatura de almacenamiento

-20 ºC ... +60 ºC

Humedad relativa

5% ... 95% Sin condensación
DATOS MECÁNICOS

Clasificación del envolvente

IP54 / IK10

Material del envolvente

Aluminio y ABS

Puerta del envolvente

Puerta frontal con llave

Peso neto

Pequeña: 25 kg
Grande: 30 kg

Dimensiones (D x W x H)

Pequeña: 382 x 222 x 628 mm
Grande: 382 x 222 x 928 mm

Sección mínima del cable

25 mm2
NORMAS

IEC 61851-1: 2010, IEC 61851-22: 2001, IEC 62196-1: 2014, IEC 62196-2: 2011, 2014/35/UE, LVD;2014/30/UE, ISO 14443A/B
(2)

Opcional.

Guía de instalación
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URBAN WB

A continuació s'adjunten les condicions climàtiques exteriors considerades en el projecte. La
present documentació està extreta de la Guia Técnica de condicions climàtiques exteriors en
projecte, editada per Institut per a la Diversificació i l'estalvi de l'Energia (IDAE).
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2.5.- CONDICIONS CLIMÀTIQUES EXTERIORS EN PROJECTE.

Les càrregues tèrmiques de la sala a climatitzar s'ha realitzat amb el programa informàtic
DMELEC 2019 INSTALACIONES en edificis, mòdul CATE, càrregues tèrmiques.
A continuació s'adjunta una fulla on s'especifiquen el càlcul justificatiu de la càrrega tèrmica de
calefacció i de refrigeració.
2.6.1.- CÀRREGA TÈRMICA PER A L'HIVERN.

Denominació del local: Sala Polivalent (espai per a no fumadores)
Temperatura (°C): 21
Pèrdues de calor por Transmissió "Qstm"
Tancament

Orientació

U (W/m² °K)

Superficie (m²)

Ti - Te (°K)

Qstmi (W)

Pared ext.

E

1.89

68.3

25.62

Pared ext.

N

1.89

20.92

25.62

Pared ext.

N

1.89

115.84

25.62

Pared ext.

O

1.89

68.29

25.62

Pared ext.

S

1.89

73.7

25.62

Pared ext.

S

1.89

76.19

25.62

Suelo terreno

Horizontal

0.59

311.03

25.62

Techo ext.

Horizontal

2.46

311.03

25.62

3307
1013
5609
3307
3569
3689
4701
19603

TOTAL (W)

44798

Aire de Ventilació "Vv"
Sup. (m²)

m³/h·m²

Vvs
(m³/h)

Persones

m³/h·p

150

54

Vvp
(m³/h)
4050

Local (m³/h)

Ocup

m³/h·pz

Vvpz(m³/h)

Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv"
Cabal Vv (m³/h)

da·Cpa/3600

Ti - Te (°K)

Qsv (W)

4050

0.33

12.4

16573

Carga Suplementaria "Qss"
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2.6.- CALCUL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES.

Orientación
Zo

Interrupción Servicio
Zis
0.1

+ 2 paredes
exteriores Zpe

F

Qss (W)

0.1

4480

RESUM CÀRREGA TÉRMICA Sala Polivalent:

Local
Sala de fiestas (no
fumadores)
Suma

Transm.
Qstm (W)

Infiltrac.
Qsi (W)

44798

0

Ap. int.
Qsaip
(W)
0

44798

0

0

Suplem.
Qss (W)

Fs
(%)

Qc (W)

4480

10

54206

16573

54206

16573

4480

Ventilac.
Qct (W)
Qsv (W)

Total Sistema (W):

70779

70.779

2.6.2.- CÀRREGA TÈRMICA PER A L'ESTIU.

Denominació del local: Sala Polivalent (espai per a no fumadores)
•
•
•
•
•
•
•
•

Temperatura (°C): 24
Ocupació: 150 pers.
Activitat: Variada
Enllumenat: 2 W/m².
Aparells diversos (sensible): 2 W/m2.
Temperatura humida (°C): 17,06
Humitat relativa (%): 50
Humitat absoluta (gw/Kga): 9,27

Calor por Transmissió y Radiació en parets y sostres exteriors "Qstr"
Tancament

Orientació

U (W/m²°K)

Pared ext.
Pared ext.
Pared ext.
Pared ext.
Pared ext.
Pared ext.
Techo ext.

E
N
N
O
S
S
Horizontal

1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
1.89
2.1

Superficie
(m²)
68.3
20.92
115.84
68.29
73.7
76.19
311.03

Dif. equiv. Tª (°K)
7.09
6.2
6.2
13.21
16.35
16.35
14.62
Total (W)

Qstri (W)
915
245
1357
1705
2277
2354
9551
18404

Calor por Transmisión en paredes y techos interiores, suelos, puertas y ventanas "Qstm"
Cerramiento

Orientación

U (W/m²°K)

Suelo terreno

Horizontal

0.59

Superficie
(m²)
311.03

Te - Ti (°K)
9.7
Total (W)

Qstmi (W)
1780
1780
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Qstm + Qsi - Qsaip
(W)
44798

Enllumenat Qsil (W)

Persones Qsp (W)

Varios Qsad (W)

Qsai (W)

622

5025

622

6269

Aire de Ventilación "Vv"
Sup.
(m²)

m³/h·m²

Vvs
(m³/h)

Personas

m³/h·p

75

54

Vvp
(m³/h)
4050 *

Local
(m³/h)

Plazas

m³/h·pz

Vvpz(m³/h)

Calor sensible por aire de Ventilación "Qsv"
Caudal Vv (m³/h)

da·Cpa/3600

Te - Ti (°K)

Qsv (W)

4050

0.33

4.69

6275

Aportaciones Internas de calor latente "Qlai"
Personas Qlp (W)

Varios Qlad (W)

Qlai (W)

2625

0

2625

Calor latente por aire de Ventilación "Qlv"
Caudal Vv (m³/h)

da·Cpa/3600

We-Wi (g/Kg)

Qlv (W)

4050

0.84

-0.05

-170
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Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai"

CARGA SENSIBLE
Local

Qsr(W)

Sala de fiestas
(no fumadores)
SUMA

Qstr(W) Qstm(W) Qsi(W) Qsai(W) Fs(%)
18404

1780

6269

18404

1780

6269

10

Qs(W)

Qsv(W)

Qst(W) Qse(W)

29098

6275

35373

29098

6275

35373

Qle(W)

CARGA LATENTE
Local

Qli(W)

Qlai(W)

Fs(%)

Ql(W)

Qlv(W)

Qlt(W)

Sala de fiestas (no
fumadores)
SUMA

0

2625

10

2888

-170

2718

2888

-170

2718

Carga Total Sistema (W)

2625
38091

Carga Sensible Total Sistema (W)

35373
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RESUM CARGA TÉRMICA ESTIU Sala Polivalent

A continuació s'adjunten les característiques de la planta refredadora escollida en funcio de les
càrregues tèrmiques, i de l'estudi realitzat. Un total de 4 pàgines.
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2.7.- FITXA TÈCNICA DE LA PLANTA REFREDADORA DAIKIN.

Technical Data Sheet
> Air to water reversible heat pump
> Scroll compressor
> R410A refrigerant

Unit description: Daikin air to water reversible heat pump with inverter driven scroll compressors and R410A
refrigerant. Unit colour: Daikin White
Compressor: Inverter driven and on-off hermetic orbiting scroll are combined on each unit. Inverter compressors
continuously adjust compressor speed to actual demand. Fewer power-consuming starts and stops result in
decreased energy consumption (up to 30%) and more stable temperatures. Compressors are equipped with oil
heaters that keeps the oil from being diluted by the refrigerant when the chiller is not running.
Water side Heat Exchanger: The unit is equipped with a direct expansion plate to plate type water heat exchanger.
It is made of stainless steel brazed plates and covered with nitrile rubber based elastomeric foam. Unit is equipped
with the necessary devices for plant integration, such as: flow switch, treated water connections, air purge and
drain valves, safety valve, shut off valve.
Air side Heat Exchanger: Fins and tubes air cooled coil. Fins are designed with non-symmetric waffle louvres to
enhance the heat exchange and improve the efficiency and compactness of the unit. The presence of hydrophylic
and anti-corrosion treatment on the coil fins enhances the resistance to the aggressive environments.
Air side Heat Exchanger fan: Unit fans are axial type equipped with Brushless DC motor to maximize performances.
The material of the blades is glass reinforced resin and each fan is protected by a guard. Fans offer an available
external static pressure equal to allow a ducted installation (up to 78Pa).
Refrigerant circuit: Each refrigerant circuit includes: Compressors, Refrigerant, Air Cooled Condenser, Electronic
expansion valve, Oil separator, High pressure switch, refrigerant stop valves (liquid and gas).
Electrical panel:
Controller:

Specifications are subject to change without any prior notice
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EWYQ064CWP

Technical Data Sheet

Performances calculated according to EN14511-3:2013

Cooling mode performances
Cooling capacity
Power input
EER Cooling Efficiency

63.34 kW
25.50 kW
2.484 kW / kW

Chilled water IN/OUT
Chilled water flow
Water heat exchanger pressure drops
Ambient temperature
Lw / Lp @ 1m
Fluid
Water heat exchanger fouling factor

12.00 °C / 7.00 °C
3.020 l/s
29.1 kPa
35.0 °C
83 dB(A) / 66 dB(A)
Water
0.000 m2°C/W

62.66 kW
21.39 kW
2.929 kW / kW

Heated water IN/OUT
Heated water flow
Water heat exchanger pressure drops
Ambient temperature

40.00 °C / 45.00 °C
3.000 l/s
28.7 kPa
7.0 °C

Sound power level according to ISO 9614-1.

Heating mode performances
Heating capacity
Power input
COP Heating Efficiency

SCOP declared according to EN14825, average climate, low temperature application

Unit information
Compressor type
Capacity control
Compressor N°
Circuit N°
Refrigerant charge

Scroll
Inverter Controlled
6
2
9.6 kg

Refrigerant type
Air heat exchanger type
Air heat exchanger fans N°
Air heat exchanger fans control
Altitude
Water heat exchanger type

R410A
Tube type
4
Direct Drive
000 MSL
Brazed plate

Actual refrigerant charge depends on the final unit construction, refer to unit nameplate.

Electrical information
Power supply
Compressor starting method

400 V / 50.0 Hz / 3N~
2 VFD + 4 DoL

Max. inrush current
Max. Running current

124 A
70.2 A

Voltage tolerance ± 10%. Phase Voltage unbalance ± 3%. Electrical data referred to standard unit without options, refer to unit name plate data.

Specifications are subject to change without any prior notice
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EWYQ064CWP

Technical Data Sheet

Performances calculated according to EN14511-3:2013

Physical information
Evap. connections size

2" (female) mm

Weight shipping/operating

765 kg / 818 kg

Length
Width
Height

780 mm
2980 mm
1684 mm

Information referred to standard unit configuration without options, refer to certified unit drawing.

Specifications are subject to change without any prior notice
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EWYQ064CWP

Technical Data Sheet

Performances calculated according to EN14511-3:2013

Certification notes

Certified in accordance with Eurovent Certification Program: Liquid Chilling Outside the scope of AHRI Air-Cooled Water-Chilling Packages Certification
Packages and Heat Pumps (LCP-HP). Standard ratings are specified in the section Program or not optionally certified, but is rated in accordance with AHRI
"Rating requirements" of the Rating Standards. All standard ratings are verified Standard 550/590 (I-P) and AHRI Standard 551/591 (SI).
by tests conducted in accordance with the following standards: EN 14511-3:2013
(performance testing) and ISO 9614 (acoustic testing).

General notes
For more information about the above selected product, please go to http://www.daikineurope.com/industrial/. Unit performances are reproducible in laboratory
test environment only in accordance to recognized industry standards. This technical data sheet is generated by Daikin Applied Tool software designed and
distributed by Daikin Applied Europe S.p.A. The present software does not constitute an offer binding upon Daikin Applied Europe S.p.A who compiled the content of
this software to the best of its knowledge. No express or implied warranty is given for the completeness, accuracy, reliability or fitness for particular purpose of its
content and the products and services presented therein. Specifications are subject to change without prior notice. Daikin Applied Europe S.p.A. explicitly rejects any
liability for any direct or indirect damage, in the broadest sense, arising from or related to the use and/or interpretation of this document. All content is copyrighted
by Daikin Applied Europe S.p.A.

Specifications are subject to change without any prior notice
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EWYQ064CWP

A continuació s'adjunten les característiques de la planta refredadora escollida en funcio de les
càrregues tèrmiques, i de l'estudi realitzat. Un total de 4 pàgines.
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2.8.- FITXA TÈCNICA DELS FAN COILS DAIKIN.

20/02/2020

FSSWEB 10.0.0

Ref. 4209

Llardecans

FSS Project Report Summary
Ducted Type
Input Data
Cooling

Heating

Air Inlet Temperature

°C

27

Relative Humidity

%

47

Water Inlet Temperature

°C

7

Water Outlet Temperature

°C

12

Technology

OnOff (AC)

External Static Pressure

Pa

°C

21

Water Inlet Temperature

°C

45

Water Outlet Temperature

°C

40

2

Pipes

ALL

Operating Speed

Air Inlet Temperature

m

Sound Distance

50

2

Directivity Factor

2
%

Glycol

0

Selected Units
MODEL

MODE

PT

PS

Cool 18.02 13.74

FWD18AT

Heat 18.45

TA
Out

QW

TW
Out

12.6

3318

12

49

38

3209

40

39

dP W Speed QAir
V3

3241

P In

Lw

Lp

1300

79

64

Legenda
MODE

Cooling/Heating Mode

TW Out Water Out Temp. (°C)

QW

Water Flow (l/h)

PT

Total Capacity (kW)

dP W

Water Press Drop (kPa)

P In

Power Input (W)

PS

Sensible Capacity (kW)

Speed

Velocity

Lw

Sound Power (dB(A))

QAir

Air Flow (m³/h)

Lp

Sound Pressure (dB(A))

TA Out Air Out Temp. (°C)
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Model

Technical Report

FWD18AT

Velocity

V3

Cooling
Total Capacity (kW)
Sensible Capacity (kW)
Air Out Temp. (°C)
Water Flow (l/h)
Water Out Temp. (°C)
Water Press Drop (kPa)

18.02
13.74
12.6
3318
12
49

Heating
Total Capacity (kW)
Air Out Temp. (°C)
Water Flow (l/h)
Water Out Temp. (°C)
Water Press Drop (kPa)

18.45
38
3209
40
39

General Data
Air Flow (m³/h)
Power Input (W)
Sound Power (dB(A))
Sound Pressure (dB(A))

3241
1300
79
64
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A continuació s'adjunten les característiques dels difussors de geometria variable de pales, de
la marca Koolair, model DVP.
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2.9.- FITXA TÈCNICA DELS DIFUSORS KOOLAIR.

Difusores de geometría
variable de palas

www.koolair.com
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serie

DVP

21

DV

O

MM Con
MM Para
MM

ÍNDICE

DF-47

DF-48

DGV

Difusor geometría variable de palas DVP
Generalidades
2
Tabla de selección rápida
4
DF-89
Gráficos de selección
6
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1

Serie DVP

Serie DVP

Difusor de geometría variable de palas DVP
Descripción
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2

El difusor de geometría variable de palas, modelo DVP, permite
trabajar en configuración de verano (descarga horizontal)
e invierno (descarga vertical) mediante el movimiento de sus
palas, consiguiendo cumplir los criterios de confort requeridos.
Su gama consta de 9 tamaños desde el Ø160 mm hasta Ø800 mm
en accionamiento manual y 7 tamaños desde Ø250 mm hasta
Ø630 mm en versiones motorizada y termorregulable.

Funcionamiento
El difusor de geometría variable de palas, permite la descarga de
aire horizontal, inclinada y vertical mediante el movimiento de sus
palas. Dicho movimiento se puede realizar de manera manual,
mediante un motor eléctrico o bien mediante un elemento térmico
que posiciona las palas en función de la temperatura del aire de
impulsión.

Aplicaciones
La altura de instalación recomendada se sitúa por encima de los
3,5 m. Especialmente diseñado para locales donde la impulsión
debe realizarse con aire frío, isotérmico o calor.
Su facilidad de montaje, de regulación, estética y su capacidad
para mover grandes caudales de aire, hacen de este difusor una
interesante elección para la climatización de espacios como
fábricas, aeropuertos, zonas de gran altura, etc.

Dimensiones
El difusor DVP se encuentra disponible en nueve tamaños, en la
página 4 se detallan, tanto sus dimensiones generales como el
conjunto de difusor más plenum.
Existen tres modelos, movimiento de palas manual, modelo DVP,
movimiento de palas autorregulable mediante elemento térmico,
modelo DVP-TR, y movimiento mediante motor eléctrico, modelo
DVP-M.

Acabado
DVP
P
-

Serie, difusor circular de geometría variable de palas
Con plenum con compuerta reg. manual.
Sin plenum.

Con mando manual
M-CM24 Actuador T/N 24V opcional 230V (de 160 a 315 mm)
M-LM24A Actuador T/N 24V opcional 230V (de 355 a 630 mm)
M-CM24-SX Proporcional (0-10V) 24V (de 160 a 315 mm)
M-LM24A-MF Proporcional (0-10V) 24V (de 355 a 630 mm)
TR
Tamaño

Autorregulable térmicamente.
Del 160 a 800 s/tabla.

Tanto las palas como la carcasa y el plenum del difusor son de
chapa de acero galvanizada. El acaba estándar es pintado en
RAL-9010. Bajo demanda puede pintarse en cualquier color de la
carta RAL.

Identificación

El código adjunto permiter identificar los diferentes tamaños y
versiones de los difusores DVP.
Los modelos termorregulable y motorizado son a partir Ø 250 mm.
El acceso al servomotor se realiza a través del conducto. Los
plenums incorporan orejetas de suspensión. Bajo demanda los
plenums pueden suministrarse con aislamiento interior.

3

Dimesiones
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Serie DVP

- Los difusores tipo ”DVP”, de geometría variable, han sido diseñados para cumplir con las necesidades de climatización
de aquellos locales que, dependiendo de las cargas térmicas de las diferentes estaciones del año, necesitan aire frío,
isotérmico o caliente. Mediante la variación de sus palas, se cambia la dirección del flujo de aire, consiguiendo un
alcance horizontal o vertical, así como la graduación de posiciones intermedias.
- El difusor tipo ”DVP” ha sido diseñado por el Departamento de Investigación y Desarrollo de KOOLAIR, S. A., y
ensayado y calibrado en nuestro propio Laboratorio de Difusión y Acústica, dotado de los más avanzados sistemas de
control y medición. En su aplicación se han utilizado las teorías más avanzadas sobre difusión de aire en locales,
basadas en las experiencias y estudios realizados por el laboratorio de KOOLAIR en España.
- A continuación se detallan las tres ejecuciones disponibles de dicho difusor, DVP (movimiento manual de palas),
DVP-M (movimiento motorizado de las palas) y DVP-TR (movimiento de las palas mediante la acción de un elemento
térmico).

DVP

DVP-TR

Tablas de selección descarga horizontal
Disposición de las lamas para descarga de aire horizontal a 30º.
Q
m 3/h

l/s

150
15 0

41,7
41,7

200
200

55,6
55,6

250
250

69,4
69,4

300
300

83,3
83,3

400
400

111,1
111,1

500
500

138,9
138,9

750
750

208,3
208,3

1.000
1.0 0 0

277,8
277,8

1.500
1.5 0 0

416,7
416,7

2.000
2 .0 0 0

555,6
555,6

3.000
3 .0 0 0

833,3
833,3

4.000
4 .0 0 0

1111,1
1111,1

Tamaño

16 0

200

250

Vc
X
P t
LWA
Vc
X
P t
LWA
Vc
X
P t
LWA
Vc
X
P t
LWA
Vc
X
P t
LWA
Vc
X
P t
LWA
Vc
X
P t
LWA
Vc
X
P t
LWA
Vc
X
P t
LWA
Vc
X
P t
LWA
Vc
X
P t
LWA
Vc
X
P t
LWA

2,1
1,2
32
31
2,8
1,6
58
39
3,5
2,1
90
46
4,2
2,5
130
51

1,3
1,0
13
19
1,8
1,4
23
27
2,2
1,7
36
34
2,7
2,1
51
39
3,6
2,8
91
48
4,5
3,4
143
54

0,9
1,0
5
<15
1,1
1,3
9
16
1,4
1,6
14
22
1,7
1,9
20
28
2,3
2,5
36
36
2,9
3,2
56
43
4,3
4,8
127
55

3 15

0,7
1,0
4
<15
0,9
1,3
6
<15
1,1
1,5
9
<15
1,4
2,0
16
19
1,8
2,5
25
26
2,7
3,8
56
39
3,6
5,0
99
48

355

400

0,7
1,2
4
<15
0,8
1,4
6
<15
1,1
1,9
10
15
1,4
2,3
16
22
2,1
3,5
36
35
2,8
4,7
65
44
4,2
7,0
146
57

0,6
1,2
3
<15
0,7
1,4
4
<15
0,9
1,9
7
<15
1,1
2,3
11
19
1,7
3,5
24
31
2,2
4,6
42
40
3,3
6,9
95
53

500

0,6
1,5
3
<15
0,7
1,8
4
<15
1,1
2,8
9
20
1,4
3,7
16
29
2,1
5,5
36
42
2,8
7,4
65
51

630

0,7
1,9
4
<15
0,9
2,6
6
18
1,3
3,9
15
31
1,8
5,2
26
40
2,7
7,8
58
53

SIMBOLOGÍA
-Q (m3/h): Caudal de aire.
-Vc (m/s): Velocidad en cuello del difusor.
-X (m): Alcance para velocidad terminal de la vena de aire de 0,25 m/s.
-∆Pt (Pa): Pérdida de carga.
-LwA [dB(A)]: Nivel de potencia sonora.

800

0,6
1,9
3
<15
0,8
2,8
6
22
1,1
3,8
11
31
1,7
5,6
25
43
2,2
7,5
44
52
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Serie DVP
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Tablas de selección descarga vertical
Disposición de las lamas para descarga de aire vertical a 90º.
Q
m 3/h

Tamaño

l/s

100
100
10 0

27,8
27,8
27,8

X

200
200
200

55,6
55,6
55,6

X

300
300
300

83,3
83,3
83,3

X

400
400
400

111,1
111,1
111,1

X

500
500
500

138,9
138,9
138,9

X

600
600
600

166,7
166,7
166,7

X

800
800
800

222,2
222,2
222,2

X

1.000
1.000
1.0 0 0

277,8
277,8
277,8

X

2.000
2.000
2 .0 0 0

555,6
555,6
555,6

X

3.000
3.000
3 .0 0 0

833,3
833,3
833,3

X

4.000
4.000
4 .0 0 0

1111,1
1111,1
1111,1

X

5.000
5.000
5 .0 0 0

1388,9
1388,9
1388,9

X

6.000
6.000
6 .0 0 0

1666,7
1666,7
1666,7

X

8.000

2222,2

8.000

2222,2

8 .0 0 0

2222,2

10.000

2777,8

10.000

2777,8

10 .0 0 0

2777,8

X

X

vt = 0 , 3
vt = 0 , 5
vt =
P t
LWA
vt =
vt =
vt =
P t
LWA
vt =
vt =
vt =
P t
LWA
vt =
vt =
vt =
P t
LWA
vt =
vt =
vt =
P t
LWA
vt =
vt =
vt =
P t
LWA
vt =
vt =
vt =
P t
LWA
vt =
vt =
vt =
P t
LWA
vt =
vt =
vt =
P t
LWA
vt =
vt =
vt =
P t
LWA
vt =
vt =
vt =
P t
LWA
vt =
vt =
vt =
P t
LWA
vt =
vt =
vt =
P t
LWA

1, 0

0 ,3
0 ,5
1, 0

0 ,3
0 ,5
1, 0

0 ,3
0 ,5
1, 0

0 ,3
0 ,5
1, 0

0 ,3
0 ,5
1, 0

0 ,3
0 ,5
1, 0

0 ,3
0 ,5
1, 0

0 ,3
0 ,5
1, 0

0 ,3
0 ,5
1, 0

0 ,3
0 ,5
1, 0

0 ,3
0 ,5
1, 0

0 ,3
0 ,5
1, 0

16 0
1,5
0,9
0,5
5
<15
3,0
1,8
0,9
19
33
4,5
2,7
1,4
42
45
6,0
3,6
1,8
75
54

200

2,4
1,4
0,7
8
19
3,5
2,1
1,1
17
31
4,7
2,8
1,4
31
40
5,9
3,5
1,8
48
47

250

3 15

355

2,5
1,5
0,8
10
15
3,4
2,0
1,0
17
25
4,2
2,5
1,3
27
32
5,0
3,0
1,5
39
37
6,7
4,0
2,0
69
46
8,4
5,0
2,5
108
53

1,6
1,0
0,5
3
<15
2,1
1,3
0,6
5
<15
2,7
1,6
0,8
8
16
3,2
1,9
1,0
12
22
4,3
2,6
1,3
21
31
5,3
3,2
1,6
33
38
10,6
6,4
3,2
134
59

1,4
0,9
0,4
2
<15
1,9
1,1
0,6
3
<15
2,4
1,4
0,7
5
<15
2,8
1,7
0,9
7
17
3,8
2,3
1,1
13
26
4,7
2,8
1,4
21
33
9,4
5,7
2,8
83
54

400

500

1,6
1,0
0,5
3
<15
2,0
1,2
0,6
5
<15
2,6
1,6
0,8
8
20
3,3
2,0
1,0
13
27
6,5
3,9
2,0
50
49
9,8
5,9
2,9
113
61

1,2
0,7
0,3
1
<15
1,4
0,8
0,4
2
<15
1,8
1,1
0,6
3
<15
2,3
1,4
0,7
4
<15
4,6
2,8
1,4
18
35
6,9
4,1
2,1
40
47
9,2
5,5
2,8
71
56

630

800

1,3
0,8
0,4
1
<15
1,7
1,0
0,5
1
<15
3,3
2,0
1,0
6
21
5,0
3,0
1,5
13
33
6,6
4,0
2,0
23
42
8,3
5,0
2,5
36
49
10,0
6,0
3,0
52
55

2,4
1,4
0,7
2
<15
3,5
2,1
1,1
4
19
4,7
2,8
1,4
7
28
5,9
3,5
1,8
11
34
7,1
4,2
2,1
16
40

vt = 0 , 3

9,4

vt = 0 , 5

5,6

v t = 1, 0

2,8

P t

28

LWA

49

vt = 0 , 3

11,8

vt = 0 , 5

7,1

v t = 1, 0

3,5

P t

44

LWA

56

SIMBOLOGÍA
-Q (m3/h): Caudal de aire.
-Vt (m/s): Velocidad terminal.
-X (m): Alcance vertical para velocidad terminal de la vena de aire con un ∆t= +10ºC
-∆Pt (Pa): Pérdida de carga.
-LwA [dB(A)]: Nivel de potencia sonora.
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Serie DVP

Gráficos de selección nivel sonoro
DVP HORIZONTAL
Ruido y pérdida de carga
160

200

250

315

400

500

630

100

800

LWA [dB(A)]
50

Pt [Pa]

45
10

40
35
30
25
20
15

1
100

1000

10000

Q [m3/h]

DVP VERTICAL
Ruido y pérdida de carga
160

100

200

250

315

400

500

630

Pt [Pa]

800

55

10
45
40
35

LWA [dB(A)]

30
25
20
15
1
100

1000
Q [m3/h]

10000
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Serie DVP

6

A continuació s'adjunten les característiques dels panells de fibra utilitzats per a realitzar els
conductes, de la marca Climaver, model A2 Neto.

100
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2.10.- CARACTERÍSTIQUES DELS CONDUCTES.

Climatización. Conductos Climaver.
DESCRIPCIÓN

atenuación acústica

Panel de lana de vidrio de alta densidad, revestido por un
complejo de aluminio por el exterior, y con un tejido de vidrio
negro de alta resistencia mecánica por el interior (tejido
Neto).

Atenuación acústica(*) en un tramo recto (dB/m) Climaver A2 Neto

Aplicación
Conductos autoportantes para distribución de aire en
climatización, especialmente allí donde las exigencias acústicas,
de limpieza interior y de seguridad contra el fuego sean
elevadas.

Sección (mm)

200 x 200
300 x 400
400 x 500
400 x 700
500 x 1.000

Frecuencia (Hz)
125

250

500

1000

2000

Atenuación
global (dB/m)

3,71
2,17
1,67
1,46
1,11

11,09
6,47
4,99
4,36
3,33

12,26
7,15
5,52
4,81
3,68

19,70
11,49
8,86
7,74
5,91

21,00
12,25
9,45
8,25
6,30

8,45
5,63
4,55
4,05
3,19

(*) Atenuación acústica (DL, en dB/m) estimada mediante:
DL=1,05.a1.4. P (a: coeficiente de absorción Sabine, P y S: perímetro y sección del conducto).

S

PROPIEDADES TÉCNICAS

Para potencia sonora de un ventilador con un caudal de 20000 m3/h, pérdida de carga 15 mm.c.a.

Características técnicas según normativa
En este apartado se recogen las características técnicas
requeridas en las normas de referencia: EN 14303,
EN 13403, EN ISO 354, RITE.
Características

Unidades

• Máxima eficiencia frente al fuego.
• El revestimiento interior Neto es de alta resistencia
mecánica, permitiendo la limpieza del conducto por los
métodos más agresivos, como por ejemplo, cepillado
(hágase la prueba de la moneda).
• Marcado de líneas guía MTR: referencia para la construcción de
figuras de red de conductos mediante el Método del Tramo Recto.
• Resistencia mecánica: imposibilidad de desgarro y
despegue en la construcción de los conductos.
• Estructura textil: permeabilidad total a las ondas sonoras y
ausencia de perforaciones susceptibles de acumular suciedad.

Valores

10° C

0,032

Conductividad 20° C
térmica (λD)
40° C

0,033

W/(m · K)

0,036

60° C

0,038

Reacción al fuego

Euroclase

A2-s1, d0

Resistencia a la
difusión del vapor
de agua

Z (m2 · H · Pa/mg)

130

Sd (m)

100

---

Clase D

Pa

800

Estanqueidad
Resistencia
a la presión

Coeficiente absorción 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz
acústica (a)
0,25 0,60 0,65 0,95
Pérdidas de carga

VENTAJAS

2 KHz
1,0

Condiciones de Trabajo

4 KHz
1,0

Se utiliza el ábaco establecido para la pérdida de carga
en conductos Climaver, obtenido a partir del Gráfico
de Rozamientos de ASHRAE para conductos cilíndricos
de chapa galvanizada, con la necesaria correlación de
diamétro equivalente (conductos rectangulares).

Aplicación según EN 13403
Velocidad máxima del aire : 18 m/s
Temperatura máxima del aire de circulación: 90°C

certificados y utilización

Producto
Certificado
Aislante térmico

Presentación
Largo

Ancho

Espesor
(mm)

m2/bulto

m2/palé

m2/camión

3,00

1,19

25

21,42

299,88

2399

Dimensiones (m)

www.isover.es
+34 9 0 1 3 3 2 2 1 1
isover.es@saint-gobain.com

@ISOVERes
ISOVERaislamiento
ISOVERaislamiento

Información referente a
almacenamiento, transporte
e instalación, consultar:
www.isover.es/utilizacion

Construimos tu Futuro

Saint-Gobain Cristalería, S.L. – ISOVER, se reserva el derecho a la modificación sin previo aviso, y de manera total o parcial, de los datos contenidos en el presente documento. Asimismo, no puede garantizar la ausencia de errores involuntarios.

CLIMAVER A2
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CLIMAVER A2 NETO

