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Central fotovoltaica integrada sobre la coberta del Mercat de Sant Gervasi.
Estudi de Viabilitat.
Central fotovoltaica integrada sobre la coberta del Mercat de les Tres Torres.
Estudi de Viabilitat.
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Fitxa tècnica.
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1. INTRODUCCIÓ
L’Ajuntament de Barcelona aposta fortament per la generació energètica d’origen renovable, per revertir així
el model energètic actual, i anar cap a un model energètic orientat a la sostenibilitat.
Per arribar a aquest objectiu, l’Ajuntament ha posat en marxa el Programa d’impuls a la generació d’energia
solar, que consisteix en potenciar el nombre d’instal·lacions renovables a la ciutat, tant en espais i cobertes
públiques com privades, implicant als ens públics, a particulars i a privats.
L’objectiu d’aquest és aconseguir que l’autoconsum i la generació elèctrica a partir d’energia renovable sigui
una qüestió de normalitat a Barcelona.
En el marc d’aquest programa i fruit de l’interès del propi mercat, l’Agencia d’Energia de Barcelona elabora el
present Informe de Viabilitat de la instal·lació de generació fotovoltaica en aquest equipament, el Mercat de
Sant Gervasi, situat a la Plaça de Joaquim Folguera, Barcelona.

2. UBICACIÓ
Les dades d’ubicació de l’equipament són:
Ubicació

Plaça de Joaquim Folguera, Barcelona. Districte Sarrià – Sant Gervasi

Coordenades UTM

427988.75 m E, 4584122.17 m N, FUS 31T
Taula 1: Dades de la ubicació

Imatge 1: Vista general de la coberta
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3. LEGISLACIÓ VIGENT
Com tota instal·lació de generació fotovoltaica, caldrà que la instal·lació compleixi amb la següent normativa:

3.1. Estatal
 Ordre 9 de març de 1971 per la que s’aprova la Ordenança General de Seguretat e higiene en el
treball.
 Reial Decret 3275/1982 de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en
centrals elèctriques i centres de transformació.
 Llei 31/1995 Reglament de Seguretat i Higiene en el treball. Aprovada pel Reial Decret 1829/1995, de
10 de Novembre.
 Reial Decret 1627/97 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
 La Llei del Sector Elèctric 54/1997 del 24 de novembre de 1997.
 El Reial Decret 2818/1998 del 30 de Novembre sobre producció d'energia elèctrica per instal·lacions
proveïdes per recursos o fonts d'energia renovables, residus i cogeneració.
 El Reial Decret 1955/2000 del 1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport,
distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia
elèctrica.
 Reial Decret

614/2001 Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i la seguretat dels

treballadors vers el risc elèctric.
 Ordre de 30 de setembre de 2002 per la que se estableix el procediment per prioritzar l’accés i la
connexió a la xarxa elèctrica per evacuació d’energia de les instal·lacions de generació contemplades
en el RD 2818/1998 sobre producció d'energia elèctrica per instal·lacions proveïdes per recursos o
fonts d'energia renovables, residus i cogeneració.
 El Reial Decret 842/2002 del 2 d’agost pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa
Tensió (REBT) i les seves instruccions complementàries.
 El Reial Decret 661/2007 del 26 de maig pel qual es regula la producció d’energia elèctrica en règim
especial.
 Reial Decret 1371/2007 de 19 d’octubre, pel que s’aprova el document bàsic «DB-HR Protecció vers
al soroll» del Codi Tècnic de l’edificació i es modifica el Reial Decret 314/2006.
 RD 1699/2011 de 18 de novembre pel que es regula la connexió a la xarxa d’instal·lacions de
producció de petita potència.
 RD 1/2012 de 27 de gener, pel que es procedeix a la suspensió dels procediments de preasignació
de retribució i a la supressió dels incentius econòmics per a noves instal·lacions de producció
d’energia elèctrica a partir de cogeneració, fonts d’energia renovables i residus.
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3.2. Autonòmica
-

Decret 308/1996 de 2 d’agost, sobre procediment administratiu aplicables a les instal·lacions en
règim especial.

-

Decret 352/2001 de 18 de desembre, sobre procediment administratiu aplicable a les instal·lacions
d’energia solar fotovoltaica connectades a la xarxa elèctrica (DOGC 3544, de 02/01/2002).

-

Condicions tècniques que han de complir les instal·lacions fotovoltaiques per a la connexió a la xarxa
de distribució d’ENDESA.

3.3. Legislació del sector fotovoltaic
-

La Llei del Sector Elèctric 54/1997 del 24 de novembre de 1997, estableix un nou marc de
funcionament del sistema elèctric Espanyol. Estableix un règim especial per aquelles instal·lacions
que utilitzen fonts d’energia renovables, amb una potència instal·lada menor de 50MW.

-

El Reial Decret 2818/1998 del 30 de novembre sobre producció d’energia elèctrica per a
instal·lacions alimentades per recursos o fonts d’energia renovable, residus i/o cogeneració.

-

El Reial Decret 1955/2000 de l’1 de desembre, per el que es regulen les activitats de transport,
distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia
elèctrica.

-

Les instal·lacions fotovoltaiques han de complir el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió
(REBT) i les seves instruccions complementàries.

-

RD 1699/2011 de 18 de novembre, pel que es regula la connexió a xarxa d’instal·lacions de
producció de petita potència.

-

RD 1/2012 de 27 de gener, pel que es procedeix a la suspensió dels procediments de preasignació
de retribució.

-

RD 900/2015 del 9 de octubre pel que es regulen les condicions administratives i econòmiques de
subministrament d’energia amb autoconsum i de producció amb autoconsum.
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4. DADES DE DIMENSIONAT
El dimensionat de la instal·lació s’ha fet, en aquest cas concret, en base a la coberta disponible amb més
radiació. A banda es disposa de la potència contractada i del consum del mercat per estimar quin serà
l’autoconsum i estudiar la viabilitat tècnica i econòmica d’aquesta instal·lació.
Actualment, en el mercat de sant Gervasi la potència contractada està subdividida en 3 períodes. Els 3
períodes són punta, pla i vall. La potència contractada per cada cas ascendeix a:
P1

41 kW

P2

41 kW

P3

87 kW

Taula 2: Potència contractada

A banda de la potència contractada s’observa com el consum d’energia és, a nivell mig, de 7.800kWh.
Considerant un comportament similar tots els dies de la setmana el consum diari mig seria d’uns 250kWh.

Taula 2: Gràfica evolució de consum facturació companyia elèctrica

La demanda energètica elevada i la tipologia d’equipament (mercat amb consums bases de càmeres
frigorífiques) fa que aquest emplaçament sigui una opció molt interessant per a implementar una instal·lació d’
autoconsum i tot i que la coberta té força ombreig a primeres hores del mat es considera important i
interessant fer un esforç i instal·lar una petita instal·lació de generació que permeti cobrir una petita part de la
demanda base.
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Taula 2: Edificis de l’entorn del mercat que generen ombreig

De les dades de consum de facturació s’observa, per factura, que més del 25% del consum es produeix en
hores de generació. Si les carregues de consum es reparteixen d’igual manera durant les hores centrals del
dia es podria assumir una potència d’autoconsum d’entorn els 6-7kW.
En una primera fase d’estudi i viabilitat es considera la possibilitat d’instal·lar 8 mòduls de FV en 3 de les
vessants millors orientades i lliures d’ombreig de la coberta. Això suposaria un total de 24 mòduls amb una
potència de mòdul de 300W, el que implica una potència de 7,2kWp.
Més tard es presentarà una simulació de generació realitzada mitjançant el software “"Photovoltaic
Geographical Information System" (PVGIS) desenvolupada pel Centre de l’Energia de la Comissió Europea
(Joint Research Centre).
A continuació es presenta un petit esbós de la instal·lació FV proposada.

Imatge 2: Simulació d’implantació de la fotovoltaica

La imatge anterior correspon al matí i quan el sol està més baix (temporada d’hivern) i per aquest motiu es
detecten ombres importants sobre una part de la coberta. Per les tardes i en temporada d’estiu l’afectació
d’ombres serà molt menor.
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A mode resum:
Potència total nominal
(kWn)

Potència total pic (kWp)

Potència unitària mòduls
(Wp)

Número de mòduls

7

7,2

300

24

Taula 5: Resum de dades tècniques de la instal·lació

5. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ

La coberta del mercat és de formigó, inclinada a diferents aigües, amb una pendent en cada cas
d’aproximadament 30º. En total són 7 pendents a nord est i 7 pendents a sud oest, totes elles amb un
amplada de 20m. De les diferents pendents s’observa com hi han uns elements que queden per sobre dels
altres, contretament hi ha 3 cobertes en forma de “v” que queden per sobre la resta.
A les imatges següents es pot veure el que es pretén explicar:

Imatge 4: Detalls inclinació de coberta

Amb la inclinació i orientació que té la coberta s’ha considerat interessant superposar els mòduls directament
sobre la coberta, sense necessitat d’utilitzar cap estructura que li doti de més inclinació als mòduls. Per altra
banda destacar que s’ha considerat oportú ocupar parcialment la coberta, concretament s’ha considerat
ocupar 3 de les 7 “v” existents, amb un total de 8 mòduls per pendent treballada i coincidint en els tres casos
amb les que estan més elevades, reduint així l’afectació d’ombres. En total es proposen 24 mòduls amb una
potència final en el seu conjunt de 7,2kWp.
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Proposta d’ubicació dels
mòduls a coberta. Solució
definitiva a estudiar en fase de
projecte executiu
Proposta ubicació inversors i
proteccions coberta

Imatge 4: Detalls inclinació de coberta

No s’ha considerat necessari projectar una instal·lació més gran donat a que hi ha edificis propers que
generen certa ombra en determinades èpoques de l’any en que el sol va més horitzontal. A més es considera
que aquesta potència és la que pot requerir com a valor mig de base el mercat en les hores en que funciona
la instal·lació de generació fotovoltaica.
En qualsevol cas en fase de redacció de projecte executiu es farà un estudi exhaustiu d’ombres que permetrà
saber quin és el grau exacte d’afectació i amb això decidir quina és la potència final a instal·lació i quin serà
l’aprofitament que se’n faci.

Taula 4: Imatge de la coberta

8

Mercat de Sant Gervasi

Viabilitat tècnica d’una instal·lació de
generació fotovoltaica al Mercat de sant Gervasi
Programa d’impuls a la generació d’energia solar

La superfície disponible a la coberta és superior a 1.000m2 però l’ocupació prevista és d’entorn 40m2.
Actualment s’ha considerat aquest valor principalment per l’elevada afectació d’ombres sobre al coberta. Com
s’ha esmentat anteriorment si en fase de redacció de projecte s’observa que seria interessant ampliar
potència es valorarà aquesta possibilitat.
Es tracta d’una coberta de formigó amb una inclinació els 30º i es proposa superposar les plaques
fotovoltaiques parcialment sobre coberta, mitjançant l’ús d’ancoratges i la corresponent perforació de la
coberta. En el moment de la perforació caldrà ser molt curosos amb les feines i impermeabilitzar cada nou
encoratges que se’n derivi per garantir d’aquesta manera la no filtració d’aigua en el futur en el interior del
mercat.
De solucions específiques per subjectar la fotovoltaica a coberta hi ha diverses, en funció de la tipologia de
coberta i de la inclinació. En aquest cas concret es planteja una perforació en el formigó de coberta tal que
permeti subjectar els mòduls coplanaris a coberta i assegurant una vegada feta la perforació que no hi haurà
filtració d’aigua a través del nou ancoratge. Per assegurar això caldrà tornar a garantir la impermeabilització
de la coberta en el lloc concret de subjecció, amb pintura específica per aquest fi o algun altre sistema que
pugui garantir-ho.
La sobrecàrrega dels mòduls i estructura és inferior a 15kg/m2 i s’entén que la coberta pot aguantar aquesta
sobrecarrega sense problemes. En qualsevol cas en fase de redacció de projecte executiu caldrà realitzar
certificat de solidesa estructural i funcional de coberta.

Imatge 5: Imatge de cargol de subjecció. Solució tipus per a generació FV.

Com tota instal·lació de generació fotovoltaica haurà de disposar d’inversors tal que transformin l’energia
continua generada pels mòduls a corrent altern. En aquesta fase, estudi de viabilitat, no es considera
necessari fer una descripció de la distribució i configuració elèctrica i per tant no es detalla el número
d’inversors. Pel que fa a la seva ubicació aquests equips estan preparats per anar directament en intempèrie i
per tant podrien anar ubicats a coberta i zona de màquines. A banda dels inversors cal preveure en coberta
una petita caixa de proteccions. En determinades ocasions aquestes proteccions estan incorporades dins els
inversors.
A banda dels inversors caldrà preveure un espai a sala de comptadors on poder encabir una caixa
homologada de comptadors i proteccions (una TFM-1) així com una segona caixa amb un segon comptador.
Aquests elements han d’estar el més a prop possible de l’escomesa general.
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El cablejat des de la coberta i fins la sala tècnica es realitzaria per les safates metàl·liques d’instal·lacions
existents, els detalls es definiran en projecte executiu.
Finalment, a banda de la instal·lació FV s’aprofita per incorporar monitoratge en aquests projectes, tant de la
generació com de l’escomesa de consum, això ens permet saber quin és l’autoconsum real de la instal·lació i
disposar d’una evolució del consum del mercat podent conèixer quin és l’impacte real de les futures accions
d’estalvi i eficiència que es duguin a terme sobre l’edifici.

5.1. Tipus i connexió a la xarxa elèctrica.
El tipus de connexió que se’n preveu és en autoconsum, tipus II, amb una potència de 7kWn. Mitjançant
aquest tipus d’instal·lació es podrà injectar l’energia excedent a la xarxa a banda que permet que hi hagi
propietats diferents entre consumidor i generador.
La normativa actual d’autoconsum en el seu RD900/2015 defineix una sèrie de premisses per la seva
connexió i legalització:


Potència contractada superior a 100kW, es considera consumidor tipus 2



En aquest cas el propietari de la planta i el propietari de la FV no serien la mateixa persona, en
aquest cas, a part de la col·locació d’un comptador d’energia per la part de Generació, també es
obligatòria la col·locació d’un comptador per mesurament del consum de l’edifici.



El propietari de la FV haurà de donar d’alta un contracte per serveis auxiliars.

L’esquema de connexió de la instal·lació fotovoltaica seria el següent:

Imatge 6: Opció autoconsum: Esquema de connexió de la instal·lació fotovoltaica
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5.2. Sistema de monitoratge
La instal·lació preveu in sistema de monitoratge, tal que permeti fer una gestió de l’autoconsum energètic
saber quin és el consum elèctric del mercat i que genera en cada instant la instal·lació fotovoltaica.
Pel que fa a la part de monitoratge de la instal·lació FV, a banda de la basant pedagògic, té com objectiu
realitzar un seguiment en temps real de les principals variables de la instal·lació amb la finalitat d’examinar la
producció i detectar possibles fallides a la mateixa, així com enviar les alarmes als mantenidors dels sistemes.
Aquest sistema permet visualitzar on-line les principals variables per conèixer el funcionament de la
instal·lació. Mitjançant aquest dispositiu es possible realitzar el seguiment de la instal·lació en remot.
Caldrà preveure com a mínim el monitoratge de:
-

Comptador de FV,

-

Comptador de companyia

-

Dades de la sonda de radiació

-

Temperatura de mòdul

-

Totes aquelles variables que es requereixin per fer una gestió òptima de la instal·lació.

La monitorització es realitzarà de manera remota mitjançant la utilització d’un mòdem amb ADSL o Fibra
òptica existent a l’edifici, en aquest el Mercat, o si no és possible, a través d’una targeta SIM amb un mòdem
GPRS.
Per a mostrar les dades de generació i consum es posa a disposició la plataforma propietat de l’Agència de
l’Energia i en qualsevol cas caldrà enviar la informació via Sentilo.
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6. ESTIMACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
A continuació es mostra la taula resum de l’energia esperada per un any meteorològic típic per les dades
meteorològiques més properes a la ubicació de la instal·lació solar fotovoltaica, la simulació s’ha realitzat
mitjançant el “Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) desenvolupada pel Centre de l’Energia
de la Comissió Europea (Joint Research Centre).
Fixed system: inclination=15°, orientation=0°
Month

Ed

Em

Hd

Hm

Gener

16,80

522

2,98

92

Febrer

19,70

552

3,52

99

Març

26,00

806

4,74

147

Abril

28,00

839

5,19

156

Maig

30,10

932

5,68

176

Juny

31,80

954

6,13

184

Juliol

32,20

998

6,28

195

Agost

30,60

948

5,96

185

Setembre

27,50

825

5,26

158

Octubre

22,40

693

4,19

130

Novembre

16,90

508

3,08

92

Desembre

15,70

486

2,79

87

Yearly average

24,8

755

4,66

142

Total for year

9.060

1.700

Taula 5: Producció mitja mensual i anual

Estimacions considerades en el càlcul:
-

Estimated losses due to temperature and low irradiance: 13.8% (using local ambient temperature)

-

Estimated loss due to angular reflectance effects: 3.2%

-

Other losses (cables, inverter etc.): 7.0%

-

Combined PV system losses: 22.4%

Llegenda:
-

Ed: Average daily electricity production from the given system (kWh)

-

Em: Average monthly electricity production from the given system (kWh)

-

Hd: Average daily sum of global irradiation per square meter received by the modules of the given system (kWh/m2)

-

Hm: Average sum of global irradiation per square meter received by the modules of the given system (kWh/m2)

L’estimació de la producció total anual, per un any meteorològic típic per a les condicions projectades segons
els paràmetres de captació és de 9.060kWh/any.
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7. PRESSUPOST
7.1. Instal·lació
L’estimació de pressupost es de 1,6€/Wp instal·lat, IVA exclòs, el que suposa un total de 11.520 € per els
7,2kWp de la instal·lació en autoconsum.
El pressupost és un valor estimat i inclou les següents partides:
-

Mòduls de generació i estructura

-

Cablejat i safata (inclou senyalització)

-

Inversor/s

-

Proteccions de CC i CA

-

Connexió amb l’escomesa i paramenta necessària (aparells de comptatge inclosos)

-

Monitoratge de la instal·lació FV i de l’escomesa de subministrament així com la resta d’elements que
es requereixin per la futura gestió de la instal·lació

-

Elements de protecció complementaris als existents

-

Mà d’obra de la instal·lació

-

Senyalització de la instal·lació

-

Partides sobrevingudes d’obres i derivades de la particularitat del projecte.

Aquest valor de preu €/W s’ha estimat en funció de l’experiència i s’ha considerat una partida sobrevinguda
derivades de la particularitat del projecte. Es possible que en redacció de projecte executiu i/o licitació aquest
preu es redueixi.

7.2. Gestió
La instal·lació també té un cost de gestió que consisteix en un seguiment del funcionament de la instal·lació i
la gestió i manteniment que correspongui. El conjunt d’instal·lacions municipals fotovoltaiques existents és
TERSA qui està fent aquesta tasca. En el present estudi de viabilitat s’ha considerat un cost de manteniment
de 100€/any.
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8. ESTUDI ECONÒMIC
A continuació es presenta un estudi econòmic bàsic, senzill, de la instal·lació solar fotovoltaica proposada,
considerant que el 100% de la generació es cobriria a mode autoconsum instantani. En qualsevol cas, tot i
que en un primer instant es considera que no hi haurà excedent amb al potència proposada, es proposa
legalitzar per instal·lació d’autoconsum tipus II amb la possible venta d’excedents d’energia elèctrica a la
xarxa, per si en determinades èpoques de l’any el mercat està tancat amb neveres apagades i/o parcialment
ocupades.
Quan es disposin de corbes de consum es validarà l’autoconsum final del centre i la possibilitat d’incrementar,
si es considera oportú, la potència instal·lada de generació, tant des d’un punt de vista d’autoconsum com des
d’un punt de vista de solejament (ombreig).
L’estudi econòmic s’ha realitzat amb les següents consideracions:
-

S’ha considerat un autoconsum instantani del 100% de la producció de generació de la FV. L’estudi
d’autoconsum s’ha fet mitjançant una estimació d’un 30% del consum total de la facturació mensual
en les hores en que hi ha producció fotovoltaica.

-

Com es tracta d’una instal·lació inferior de 10kW no es contemplen peatges.

-

El preu d’energia estalviat considerat ha estat el de factura (valor mig).

-

S’ha considerat un cost de manteniment de 100€/any.

-

En tots els casos s’ha considerat una inflació de 1,5% anual

-

S’ha considerat una pèrdua de rendiment dels mòduls del 20% en 25 anys (garanties de fabricant).

A la següent taula es mostra el resum de l’estudi econòmic i el termini d’amortització:
Any
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Energia autoconsumida Energia autoconsumida Costos de manteniment
[€]
[kWh]
[€]
9.060
8.969
8.879
8.788
8.698
8.607
8.516
8.426
8.335
8.245
8.154
8.094
8.033
7.973
7.912
7.852
7.792
7.731
7.671
7.610
7.550
7.490
7.429
7.369
7.308

767 €
771 €
775 €
778 €
782 €
785 €
789 €
792 €
795 €
799 €
802 €
808 €
814 €
820 €
826 €
832 €
838 €
844 €
850 €
855 €
861 €
867 €
873 €
879 €
885 €

Cash Flow [€]
-

100 €
101 €
102 €
103 €
104 €
105 €
106 €
107 €
108 €
109 €
110 €
112 €
113 €
114 €
115 €
116 €
117 €
118 €
120 €
121 €
122 €
123 €
124 €

10.753 €
771 €
675 €
677 €
680 €
682 €
685 €
687 €
689 €
691 €
693 €
698 €
703 €
708 €
713 €
718 €
723 €
727 €
732 €
737 €
742 €
747 €
751 €
756 €
761 €

Cash Flow Acumulat [€]
-

10.753 €
9.981 €
9.306 €
8.629 €
7.949 €
7.267 €
6.582 €
5.895 €
5.206 €
4.514 €
3.821 €
3.123 €
2.419 €
1.711 €
998 €
281 €
442 €
1.169 €
1.902 €
2.639 €
3.380 €
4.127 €
4.878 €
5.634 €
6.395 €

Taula 9: Autoconsum: Estudi econòmic i termini d’amortització
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Imatge 10: Autoconsum: Corba d’amortització

En fase de redacció de projecte es tornarà a fer un anàlisis econòmic de la instal·lació projectada que
permetrà ajustar millor el retorn econòmic de la instal·lació i el benefici que se’n pugui obtenir durant la seva
vida útil.
A banda dels beneficis econòmics que pot suposar aquesta instal·lació a llarg termini aquestes instal·lacions
tenen també beneficis qualitatius del tipus mediambientals. La generació fotovoltaica distribuïda a ciutat té
també una funció de sensibilitat cap a la ciutadania. Si es vol promoure aquest tipus d’instal·lacions a tota la
ciutat és important donar exemple amb els equipaments municipals i fer veure que hi ha una viabilitat tècnica i
econòmica.
Pel que fa a la viabilitat econòmica destacar que en el factor d’escala pot fer reduir significativament el cost de
sortida d’aquestes instal·lacions i conseqüentment la corba d’amortització.
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9. BALANÇ MEDIAMBIENTAL
L’energia fotovoltaica ajuda a disminuir les emissions de CO2, entenent que les instal·lacions fotovoltaica
generen electricitat d’origen renovable i que per tant no tenen associades emissions d’efecte hivernacle en el
que afecta a la generació.
Pel que fa al càlcul de l’estalvi d’aquestes emissions es considera que cada kWh generat amb fotovoltaica
desplaça un kWh generat a una central de cicle combinat, que son les centrals de generació convencionals
més pròximes a la ciutat. Per cada kWh generat amb FV estalviem 0,360kg de CO2.
L’estalvi final d’emissions és:
Estalvi d’emissions anuals i equivalència
Producció anual estimada de generació:
9.060.000kWh
Emissions de CO2eq estalviats:
3.262kg de CO2eq
Equivalència en consum de llars tipus:
4 llars
Taula 7: Estalvi anual d’emissions

L’energia generada per la instal·lació solar fotovoltaica evita l’emissió l’atmosfera de 3.262kg de CO2 i equival
al consum elèctric de 4 llars tipus de Barcelona, de 3 persones i 80m2.
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10. Annex: Consums 2017 - Factura
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1. INTRODUCCIÓ
L’Ajuntament de Barcelona aposta fortament per la generació energètica d’origen renovable, per revertir així
el model energètic actual, i anar cap a un model energètic orientat a la sostenibilitat.
Per arribar a aquest objectiu, l’Ajuntament ha posat en marxa el Programa d’impuls a la generació d’energia
solar, que consisteix en potenciar el nombre d’instal·lacions renovables a la ciutat, tant en espais i cobertes
públiques com privades, implicant als ens públics, a particulars i a privats.
L’objectiu d’aquest és aconseguir que l’autoconsum i la generació elèctrica a partir d’energia renovable sigui
una qüestió de normalitat a Barcelona.
En el marc d’aquest programa i fruit de l’interès del propi mercat, l’Agencia d’Energia de Barcelona elabora el
present Informe de Viabilitat de la instal·lació de generació fotovoltaica en aquest equipament, el Mercat de
les tres Torres, situat al carrer dels Vergós, 2, Barcelona.

2. UBICACIÓ
Les dades d’ubicació de l’equipament són:
Ubicació

Carrer dels Vergós, 2, 08017 Barcelona. Districte Sarrià – Sant Gervasi

Coordenades UTM

427383.74 m E, 4583524.69, FUS 31T
Taula 1: Dades de la ubicació

Imatge 1: Vista general de la coberta
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3. LEGISLACIÓ VIGENT
Com tota instal·lació de generació fotovoltaica, caldrà que la instal·lació compleixi amb la següent normativa
així com tota aquella normativa vigent en el moment de fer la instal·lació:

3.1. Legislació específica del sector fotovoltaic (Estatal)
-

La Llei del Sector Elèctric 54/1997 del 24 de novembre de 1997, estableix un nou marc de
funcionament del sistema elèctric Espanyol. Estableix un règim especial per aquelles instal·lacions
que utilitzen fonts d’energia renovables, amb una potència instal·lada menor de 50MW.

-

El Reial Decret 2818/1998 del 30 de novembre sobre producció d’energia elèctrica per a
instal·lacions alimentades per recursos o fonts d’energia renovable, residus i/o cogeneració.

-

El Reial Decret 1955/2000 de l’1 de desembre, per el que es regulen les activitats de transport,
distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia
elèctrica.

-

Les instal·lacions fotovoltaiques han de complir el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió
(REBT) i les seves instruccions complementàries.

-

RD 1699/2011 de 18 de novembre, pel que es regula la connexió a xarxa d’instal·lacions de
producció de petita potència.

-

RD 1/2012 de 27 de gener, pel que es procedeix a la suspensió dels procediments de preasignació
de retribució.

-

RD 900/2015 del 9 de octubre pel que es regulen les condicions administratives i econòmiques de
subministrament d’energia amb autoconsum i de producció amb autoconsum.

3.2. Altre legislació Estatal d’aplicació
-

Ordre 9 de març de 1971 per la que s’aprova la Ordenança General de Seguretat e higiene en el
treball.

-

Reial Decret 3275/1982 de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en
centrals elèctriques i centres de transformació.

-

Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. Aprovada pel Reial Decret 1829/1995, de 10 de
Novembre.

-

Reial Decret 1627/97 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

-

La Llei del Sector Elèctric 54/1997 del 24 de novembre de 1997.

-

El Reial Decret 2818/1998 del 30 de Novembre sobre producció d'energia elèctrica per instal·lacions
proveïdes per recursos o fonts d'energia renovables, residus i cogeneració.

-

El Reial Decret 1955/2000 del 1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport,
distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia
elèctrica.
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-

Reial Decret

614/2001 Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i la seguretat dels

treballadors vers el risc elèctric.
-

Ordre de 30 de setembre de 2002 per la que se estableix el procediment per prioritzar l’accés i la
connexió a la xarxa elèctrica per evacuació d’energia de les instal·lacions de generació contemplades
en el RD 2818/1998 sobre producció d'energia elèctrica per instal·lacions proveïdes per recursos o
fonts d'energia renovables, residus i cogeneració.

-

El Reial Decret 842/2002 del 2 d’agost pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa
Tensió (REBT) i les seves instruccions complementàries.

-

El Reial Decret 661/2007 del 26 de maig pel qual es regula la producció d’energia elèctrica en règim
especial.

-

Reial Decret 1371/2007 de 19 d’octubre, pel que s’aprova el document bàsic «DB-HR Protecció vers
al soroll» del Codi Tècnic de l’edificació i es modifica el Reial Decret 314/2006.

-

RD 1699/2011 de 18 de novembre pel que es regula la connexió a la xarxa d’instal·lacions de
producció de petita potència.

-

RD 1/2012 de 27 de gener, pel que es procedeix a la suspensió dels procediments de preasignació
de retribució i a la supressió dels incentius econòmics per a noves instal·lacions de producció
d’energia elèctrica a partir de cogeneració, fonts d’energia renovables i residus.

3.3. Legislació autonòmica
-

Decret 308/1996 de 2 d’agost, sobre procediment administratiu aplicables a les instal·lacions en
règim especial.

-

Decret 352/2001 de 18 de desembre, sobre procediment administratiu aplicable a les instal·lacions
d’energia solar fotovoltaica connectades a la xarxa elèctrica (DOGC 3544, de 02/01/2002).

-

Condicions tècniques que han de complir les instal·lacions fotovoltaiques per a la connexió a la xarxa
de distribució d’ENDESA.

3.4. Legislació local
-

Ordenança del Medi Ambient de Barcelona. OMA. Aprovació del 25 de febrer de 2011 en el Plenari
del Consell Municipal.

-

PGM. Pla General Metropolità. Aprovat per la Comisión de Urbanismo el 14 de juliol de 1976, i
modificacions posteriors.

-

Ordenança dels Usos del Paisatge Urbà de Barcelona. OUPU. Aprovat el 26 de març de 1999.

-

Ordenances de Districte. Que en cada cas siguin d’aplicació.
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4. DADES DE DIMENSIONAT
El dimensionat de la instal·lació s’ha fet en base a la coberta disponible amb més radiació. Tot i que
actualment no es disposa potència contractada s’entén que aquesta serà superior al valor de potència
proposada per la FV. Per altres mercats de característiques similars la potència contractada és superior als
40kW en cadascun dels 3 períodes del dia.
Actualment no disposem de les dades de consum d’energia elèctric però s’estima similar al d’altres mercats
amb unes característiques similars. Aquests tipus d’equipaments disposen de consums bases elevats derivats
dels consums de càmeres frigorífiques, escalfadors d’aigua, enllumenat interior, etc. Això permet que es
pugui arribar a solucions d’autoconsum interessants.

Taula 2: Perspectiva del Mercat de les Tres Torres

La coberta és a dos aigües, una orientada a nord est i una altre (més afectada per ombres) a sud oest. Es
proposa fer un ús parcial de la coberta, amb mòduls orientats a sud-est i amb una inclinació entorn els 15º.
A continuació es presenta un petit esbós de la instal·lació FV proposada.
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Proposta de FV

Imatge 2: Simulació d’implantació de la fotovoltaica

La superfície total disponible és de 200m2. Al anar el camp de generació FV aixecat respecte coberta caldrà
preveure una distància entre files de mòduls tal que eviti l’afectació d’ombres entre elements de generació.
Considerant totes aquestes qüestions la potència proposada de generació fotovoltaica és de 21kWp (20kWn).
A mode resum:
Potència total nominal
(kWn)

Potència total pic (kWp)

Potència unitària mòduls
(Wp)

Número de mòduls

20

21

300

70

Taula 5: Resum de dades tècniques de la instal·lació

En fase d’execució de projecte caldrà validar el càlcul realitzat. Previ redacció de projecte caldrà validar
l’estructura de la coberta i que tant la coberta com l’estructura estigui preparada per suportar la sobrecàrrega
que suposa la instal·lació.
Més tard es presentarà una simulació de generació realitzada mitjançant el software “"Photovoltaic
Geographical Information System" (PVGIS) desenvolupada pel Centre de l’Energia de la Comissió Europea
(Joint Research Centre).
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5. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ

La instal·lació de generació s’ha proposat sobre coberta, ancorant directament l’estructura pròpia de la
generació a l’estructura pròpia del mercat. S’entén que la coberta existent és una coberta lleugera i caldrà
validar amb caràcter previ a la redacció del projecte les característiques de la coberta i de l’estructura amb
l’objectiu de validar que és capaç de suportar les sobrecarregues que suposa aquesta instal·lació de
generació.
La coberta total disponible per generació s’estima entorn és d’uns 200m2. En aquest valor de superfície s’ha
considerat només superfícies amb assolellament, és a dir, s’ha descomptat zones perimetrals de la coberta i
la part d’afectació d’ombres per l’edifici annex ubicat a la part sud. La coberta del mercat té dues aigües amb
un pendent d’entorn 30º i caldrà estudiar que la coberta i estructura suporta les càrregues de la instal·lació.
Durant l’execució de la mateixa caldrà garantir les característiques estructurals i funcionals.
A les imatges següents es mostren unes imatges de la coberta:

Imatge 4: Detalls inclinació de coberta

La potència total proposada és de 21kWp, es considera que amb el consum mig d’un mercat d’aquestes
característiques es consumirà de manera immediata entorn el 90% de l’energia generada. En qualsevol cas
durant la fase de redacció de projecte caldrà estudiar novament el potencial de generació i estudiar quina és
la solució més òptima per cobrir la coberta i disposar de la màxima generació fotovoltaica a uns nivells
d’eficiència i rendibilitat òptima.
Solucions per subjectar la fotovoltaica a coberta hi ha diverses, en funció de la tipologia de coberta,
especialment material (coberta de formigó o metàl·lica). En fase redacció de projecte caldrà realitzar tots els
estudis i actuacions tal que permetin definir la solució més adient. En qualsevol cas l’ancoratge que s’utilitzi
ha de garantir la transmissió de les carregues als elements estructurals i ha de garantir la no filtració d’aigua a
l l’interior de l’edifici.
La sobrevarrega final de la instal·lació caldrà definir-la en projecte i depèn de l’afectació que el vent en faci
per la part posterior dels mòduls, més enllà de la càrrega pròpia dels mòduls i de l’estructura (inferior als
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15kg/m2) cal preveure la força que fan els mòduls a nivell de succió quan el vent li afecta per la part posterior
dels mòduls.
A continuació es mostra un ancoratge tipus per instal·lacions de generació FV i per estructura (i coberta)
metàl·lica.

Imatge 5: Imatge de cargol de subjecció. Solució tipus per a generació FV.

Com tota instal·lació de generació fotovoltaica haurà de disposar d’inversors tal que transformin l’energia
continua generada pels mòduls a corrent altern. En aquesta fase no es considera necessari fer una descripció
de la distribució i configuració elèctrica i per tant no es detalla el número d’inversors. Pel que fa a la seva
ubicació aquests equips estan preparats per anar directament en intempèrie i per tant podrien anar ubicats a
coberta i zona de màquines si es considerés oportú. A banda dels inversors cal preveure en coberta una
petita caixa de proteccions. En determinades ocasions aquestes proteccions estan incorporades dins els
inversors.
A banda dels inversors caldrà preveure un espai a sala de comptadors on poder encabir una caixa
homologada de comptadors i proteccions (una TFM-1) així com una segona caixa amb un segon comptador.
Aquests elements han d’estar el més a prop possible de l’escomesa general.
El cablejat des de la coberta i fins la sala tècnica es realitzaria per les safates metàl·liques d’instal·lacions
existents, si és possible, els detalls es definiran en projecte executiu.
Per tal de poder fer la instal·lació de la generació i el manteniment caldrà garantir l’accés a la coberta i per
tant, en el cas que encara no existeixi, caldrà disposar d’una escala de gat que compleixi amb tots els
requisits de seguretat i salut que marca la normativa.
Finalment, aprofitant la instal·lació de FV s’aprofitarà per incorporar el monitoratge de la generació i de
l’escomesa de consum, això ens permet saber quin és l’autoconsum real de la instal·lació i disposar d’una
evolució del consum del mercat podent conèixer quin és l’impacte real de les futures accions d’estalvi i
eficiència que es duguin a terme sobre l’edifici.

5.1. Tipus i connexió a la xarxa elèctrica.
El tipus de connexió que se’n preveu és en autoconsum, tipus II, amb una potència de 20kWn. Mitjançant
aquest tipus d’instal·lació es podrà injectar l’energia excedent a la xarxa a banda que permet que hi hagi
propietats diferents entre consumidor i generador.
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La normativa actual d’autoconsum en el seu RD900/2015 defineix una sèrie de premisses per la seva
connexió i legalització:


Potència contractada superior a 100kW, es considera consumidor tipus 2



En aquest cas el propietari de la planta i el propietari de la FV no serien la mateixa persona, en
aquest cas, a part de la col·locació d’un comptador d’energia per la part de Generació, també es
obligatòria la col·locació d’un comptador per mesurament del consum de l’edifici.



El propietari de la FV haurà de donar d’alta un contracte per serveis auxiliars.

L’esquema de connexió de la instal·lació fotovoltaica seria el següent:

Imatge 6: Opció autoconsum: Esquema de connexió de la instal·lació fotovoltaica

5.2. Sistema de monitoratge
La instal·lació preveu in sistema de monitoratge, tal que permeti fer una gestió de l’autoconsum energètic
saber quin és el consum elèctric del mercat i que genera en cada instant la instal·lació fotovoltaica.
Pel que fa a la part de monitoratge de la instal·lació FV, a banda de la basant pedagògic, té com objectiu
realitzar un seguiment en temps real de les principals variables de la instal·lació amb la finalitat d’examinar la
producció i detectar possibles fallides a la mateixa, així com enviar les alarmes als mantenidors dels sistemes.
Aquest sistema permet visualitzar on-line les principals variables per conèixer el funcionament de la
instal·lació. Mitjançant aquest dispositiu es possible realitzar el seguiment de la instal·lació en remot.
Caldrà preveure com a mínim el monitoratge de:
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-

Comptador de FV,

-

Comptador de companyia

-

Dades de la sonda de radiació

-

Temperatura de mòdul

-

Totes aquelles variables que es requereixin per fer una gestió òptima de la instal·lació.

La monitorització es realitzarà de manera remota mitjançant la utilització d’un mòdem amb ADSL o Fibra
òptica existent a l’edifici, en aquest el Mercat, o si no és possible, a través d’una targeta SIM amb un mòdem
GPRS.
Per a mostrar les dades de generació i consum es posa a disposició la plataforma propietat de l’Agència de
l’Energia i en qualsevol cas caldrà enviar la informació via Sentilo.
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6. ESTIMACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
A continuació es mostra la taula resum de l’energia esperada per un any meteorològic típic per les dades
meteorològiques més properes a la ubicació de la instal·lació solar fotovoltaica, la simulació s’ha realitzat
mitjançant el “Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) desenvolupada pel Centre de l’Energia
de la Comissió Europea (Joint Research Centre).
Fixed system: inclination=15°, orientation=0°
Month

Ed

Em

Hd

Hm

Gener

52

1.620

2,88

89

Febrer

62

1.730

3,44

96

Març

83

2.560

4,69

145

Abril

90

2.700

5,23

157

Maig

98

3.030

5,79

179

Juny

104

3.120

6,27

188

Juliol

105

3.260

6,41

199

Agost

99

3.060

6,03

187

Setembre

88

2.630

5,24

157

Octubre

70

2.180

4,11

127

Novembre

53

1.570

2,98

89

Desembre

48

1.490

2,67

83

Yearly average

79,3

2.410

4,65

141

Total for year

29.000

1.700

Taula 5: Producció mitja mensual i anual

Estimacions considerades en el càlcul:
-

Estimated losses due to temperature and low irradiance: 13.8% (using local ambient temperature)

-

Estimated loss due to angular reflectance effects: 3.2%

-

Other losses (cables, inverter etc.): 7.0%

-

Combined PV system losses: 22.4%

Llegenda:
-

Ed: Average daily electricity production from the given system (kWh)

-

Em: Average monthly electricity production from the given system (kWh)

-

Hd: Average daily sum of global irradiation per square meter received by the modules of the given system (kWh/m2)

-

Hm: Average sum of global irradiation per square meter received by the modules of the given system (kWh/m2)

L’estimació de la producció total anual, per un any meteorològic típic per a les condicions projectades segons
els paràmetres de captació és de 29.000kWh/any.
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7. PRESSUPOST
7.1. Instal·lació
L’estimació de pressupost es de 1,6€/Wp instal·lat, IVA exclòs, el que suposa un total de 33.600 € per els
21kWp de la instal·lació en autoconsum.
El pressupost és un valor estimat i inclou les següents partides:
-

Mòduls de generació i estructura

-

Cablejat i safata (inclou senyalització)

-

Inversor/s

-

Proteccions de CC i CA

-

Connexió amb l’escomesa i paramenta necessària (aparells de comptatge inclosos)

-

Monitoratge de la instal·lació FV i de l’escomesa de subministrament així com la resta d’elements que
es requereixin per la futura gestió de la instal·lació

-

Elements de protecció complementaris als existents

-

Mà d’obra de la instal·lació

-

Senyalització de la instal·lació

-

Partides sobrevingudes d’obres i derivades de la particularitat del projecte.

Aquest valor de preu €/W s’ha estimat en funció de l’experiència. Es possible que en redacció de projecte
executiu i/o licitació aquest preu s’incrementi o redueixi substancialment.

7.2. Gestió
La instal·lació també té un cost de gestió que consisteix en un seguiment del funcionament de la instal·lació i
la gestió i manteniment que correspongui. El conjunt d’instal·lacions municipals fotovoltaiques existents és
TERSA qui està fent aquesta tasca. En el present estudi de viabilitat s’ha considerat un cost de manteniment
de 100€/any.
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8. ESTUDI ECONÒMIC
A continuació es presenta un estudi econòmic bàsic, senzill, de la instal·lació solar fotovoltaica proposada,
considerant que el 90% de la generació es cobriria a mode autoconsum instantani. En qualsevol cas, tot i que
en un primer instant es considera que no hi haurà excedent amb al potència proposada, es proposa legalitzar
per instal·lació d’autoconsum tipus II amb la possible venta d’excedents d’energia elèctrica a la xarxa, per si
en determinades èpoques de l’any el mercat està tancat amb neveres apagades i/o parcialment ocupades.
Quan es disposin de corbes de consum es validarà l’autoconsum final del centre i la possibilitat d’incrementar,
si es considera oportú, la potència instal·lada de generació, tant des d’un punt de vista d’autoconsum com des
d’un punt de vista de solejament (ombreig).
L’estudi econòmic s’ha realitzat amb les següents consideracions:
-

S’ha considerat un autoconsum instantani del 90% de la producció de generació de la FV.

-

Tot i que es tracta d’una instal·lació de més de 10kW no es contemplen peatges.

-

El preu d’energia estalviat considerat ha estat de 8,47c€/kWh (amb peatge elèctric inclòs). S’ha
considerat aquest valor per referències de projectes anteriors similars.

-

S’ha considerat un cost de manteniment de 100€/any.

-

El preu de venta de l’energia a pool és de 4,5c€/kWh

-

En tots els casos s’ha considerat una inflació del cost de l’energia i manteniment de 1,5% anual

-

S’ha considerat una pèrdua de rendiment dels mòduls del 20% en 25 anys (garanties de fabricant).

A la següent taula es mostra el resum de l’estudi econòmic i el termini d’amortització:
Any

Energia
autoconsumida [kWh]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

29.000
28.710
28.420
28.130
27.840
27.550
27.260
26.970
26.680
26.390
26.100
25.907
25.713
25.520
25.327
25.133
24.940
24.747
24.553
24.360
24.167
23.973
23.780
23.587
23.393

Energia
autoconsumida [€]
2.457 €
2.469 €
2.480 €
2.492 €
2.503 €
2.514 €
2.525 €
2.536 €
2.546 €
2.556 €
2.566 €
2.585 €
2.604 €
2.623 €
2.643 €
2.662 €
2.681 €
2.700 €
2.719 €
2.738 €
2.757 €
2.776 €
2.795 €
2.814 €
2.833 €

Enegia injectada a
xarxa [€]
131 €
117 €
104 €
91 €
78 €
65 €
52 €
39 €
26 €
13 €

Costos de
manteniment [€]

Cash Flow Acumulat
[€]

Cash Flow [€]
-

100 €
101 €
102 €
103 €
104 €
105 €
106 €
107 €
108 €
109 €
110 €
112 €
113 €
114 €
115 €
116 €
117 €
118 €
120 €
121 €
122 €
123 €
124 €

31.013 €
2.586 €
2.585 €
2.583 €
2.581 €
2.579 €
2.577 €
2.575 €
2.572 €
2.569 €
2.566 €
2.585 €
2.604 €
2.623 €
2.643 €
2.662 €
2.681 €
2.700 €
2.719 €
2.738 €
2.757 €
2.776 €
2.795 €
2.814 €
2.833 €

-

31.013 €
28.427 €
25.842 €
23.259 €
20.678 €
18.098 €
15.521 €
12.946 €
10.374 €
7.805 €
5.239 €
2.654 €
50 €
2.573 €
5.216 €
7.878 €
10.559 €
13.259 €
15.978 €
18.716 €
21.474 €
24.250 €
27.045 €
29.859 €
32.692 €

Taula 9: Autoconsum: Estudi econòmic i termini d’amortització
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Imatge 10: Autoconsum: Corba d’amortització

En fase de redacció de projecte es tornarà a fer un anàlisis econòmic de la instal·lació projectada que
permetrà ajustar millor el retorn econòmic de la instal·lació i el benefici que se’n pugui obtenir durant la seva
vida útil.
A banda dels beneficis econòmics que pot suposar aquesta instal·lació a llarg termini aquestes instal·lacions
tenen també beneficis qualitatius del tipus mediambientals. La generació fotovoltaica distribuïda a ciutat té
també una funció de sensibilitat cap a la ciutadania. Si es vol promoure aquest tipus d’instal·lacions a tota la
ciutat és important donar exemple amb els equipaments municipals i fer veure que hi ha una viabilitat tècnica i
econòmica.
Pel que fa a la viabilitat econòmica destacar que en el factor d’escala pot fer reduir significativament el cost de
sortida d’aquestes instal·lacions i conseqüentment la corba d’amortització.

14

Mercat de les Tres Torres

Viabilitat tècnica d’una instal·lació de generació
fotovoltaica al Mercat de les Tres Torres
Programa d’impuls a la generació d’energia solar

9. BALANÇ MEDIAMBIENTAL
L’energia fotovoltaica ajuda a disminuir les emissions de CO2, entenent que les instal·lacions fotovoltaica
generen electricitat d’origen renovable i que per tant no tenen associades emissions d’efecte hivernacle en el
que afecta a la generació.
Pel que fa al càlcul de l’estalvi d’aquestes emissions es considera que cada kWh generat amb fotovoltaica
desplaça un kWh generat a una central de cicle combinat, que son les centrals de generació convencionals
més pròximes a la ciutat. Per cada kWh generat amb FV estalviem 0,360kg de CO2.
L’estalvi final d’emissions és:
Estalvi d’emissions anuals i equivalència
Producció anual estimada de generació:
29.000kWh
Emissions de CO2eq estalviats:
10.440kg de CO2eq
Equivalència en consum de llars tipus:
13 llars
Taula 7: Estalvi anual d’emissions

L’energia generada per la instal·lació solar fotovoltaica evita l’emissió l’atmosfera de 10.440kg de CO2 i
equival al consum elèctric de 13 llars tipus de Barcelona, de 3 persones i 80m2.
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Proj. 1.3)

Central fotovoltaica integrada sobre la coberta l’Edifici 1 del recinte de Guardia Urbana a Zona Franca.
Fitxa tècnica.
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1. INTRODUCCIÓ
L’Ajuntament de Barcelona aposta fortament per la generació energètica d’origen renovable, per revertir així
el model energètic actual, i anar cap a un model energètic orientat a la sostenibilitat. Per arribar a aquest
objectiu, l’Ajuntament ha posat en marxa el Programa d’impuls a la generació d’energia solar, que consisteix
en potenciar el nombre d’instal·lacions renovables a la ciutat, tant en espais i cobertes públiques com
privades, implicant als ens públics, a particulars i a privats. L’objectiu d’aquest és aconseguir que
l’autoconsum i la generació elèctrica a partir d’energia renovable sigui una qüestió de normalitat a Barcelona.
En el marc d’aquest programa i fruit de l’interès de la pròpia Gerència de Seguretat i Prevenció, l’Agencia
d’Energia de Barcelona elabora la present Fitxa tècnica de la instal·lació de generació fotovoltaica en aquest
equipament, la recinte de la Guàrdia Urbana de Barcelona, situada a Zona Franca.

2. UBICACIÓ
Les dades d’ubicació de l’equipament són:
Ubicació

Carrer A, 97, 08040 Barcelona. Districte Sants – Montjuïc

Coordenades

41º 20' 36" N 2º 08' 35" E

Taula 1: Dades de la ubicació

Les instal·lacions de la Guàrdia Urbana a Zona Franca consten de 6 edificacions, numerats en ordre creixent
començant per l'accés des de el carrer 60 (nord oest).
A l'edifici 1, destinat a l'ús d’aparcament, la Gerència de Seguretat i Prevenció (GSP) té prevista una actuació
d'instal·lació de pèrgoles en la planta coberta per realitzar una instal·lació de generació fotovoltaica.

3. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ

Imatge 1: Emplaçament
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Imatge 2: Detall de la coberta
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La instal·lació es dissenyarà en la coberta d'un edifici de PB+3 destinat a l'ús aparcament. Atès que es tracta
d'un recinte policial, la consulta dels plànols de l'edifici i la redacció del projecte requerirà un acord de
confidencialitat.
El pre-dimensionat de la instal·lació s’ha de realitzar tenint en consideració la maximització de la superfície
aprofitada per la captació fotovoltaica, sense requerir la instal·lació d'una estació transformadora (ET), i
mantenint la funcionalitat de l'aparcament.
Pel que fa a la potència contractada, actualment és de 40 kW, amb escomesa comuna pels edificis 1 i 2.
Tanmateix, atès que hi ha previsió d'instal·lar nous punts de recàrrega de vehicles elèctrics, s'estudia un
increment de la potència màxima contractada o una segregació de les escomeses, independitzant els 2
edificis. La GSP disposa d’ un projecte executiu redactat amb una previsió inicial de 35 punts de recàrrega
destinats a motos elèctriques requerint una increment de potència màxima de 87 kW. Caldria fer una previsió
de 150 kW.
Per tal de determinar el potencial d'autoconsum, s'utilitzaran les dades de consums anteriors que
proporcionarà l'Ajuntament.
La hipòtesis principal és l'execució d'una cobertura lleugera, no necessàriament impermeable, sobre la
totalitat de la coberta actual. Alternativament, els mòduls fotovoltaics es disposarien sobre varies pèrgoles
independents, que podrien respectar la distribució actual de l'aparcament o no.

Imatge 3: Alternativa principal, amb coberta lleugera

Imatge 4: Possible disposició alternativa dels strings en pèrgoles,
respectant la distribució actual de l'aparcament
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En la hipòtesis principal, es disposaria d'una coberta d'uns 1.000m , en el cas d'ésser amb una única vessant,
2
i un mínim de 500 m aprofitables en el cas d'ésser una coberta simètrica a dues aigües, obtenint un nombre
de mòduls d'entre 250 i 500 unitats.
Els mòduls restarien orientats a sud-est i, considerant mòduls estàndards de 72 cel·les (1,96x0,99 m), 1.400h
de producció solar anual de i unes pèrdues per orientació/inclinació del 10%:
Nombre de mòduls

Potència unitària mòduls
(Wp)

Potència pic total
(kWp)

Rendiment mòduls (%)

Producció FV
(kWh/any)

300

75,0

15,5

94.500

325

81,25

16,75

102.375

360

90,0

18,6

113.400

425

106,25

22,0

133.875

300

150

15,5

189.000

325

162,5

16,75

204.750

360

180

18,6

226.800

425

212,5

22,0

267.750

250

500

Taula 1: Resum de dades tècniques de la instal·lació segons potència dels mòduls per al cas coberta única

2

Alternativament, amb aquesta disposició hipotètica de pèrgoles, la superfície total disponible seria de 650 m ,
repartits en 3 pèrgoles de mesures 30x5, 30x10 i 40x5 m respectivament. Els mòduls restarien orientats a
sud-est i amb una inclinació a l'entorn dels 5º.
Considerant mòduls estàndards de 72 cel·les (1,96x0,99 m), es podrien instal·lar 5x15 + 10x15 + 5x20
mòduls, amb una potència pic en funció del rendiment dels captadors, 1.400h de producció solar anual de i
unes pèrdues per orientació/inclinació del 10%:
Nombre de mòduls

Potència unitària mòduls
(Wp)

Potència pic total
(kWp)

Rendiment mòduls (%)

Producció FV
(kWh/any)

300

97,5

15,5

122.850

325

105,6

16,75

133.056

360

117,0

18,6

147.420

425

138,1

22,0

174.006

325

Taula 2: Resum de dades tècniques de la instal·lació segons potència dels mòduls per al cas d'instal·lació en pèrgoles
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4. CONDICIONANTS DEL PROJECTE

4.1. Estructura
La instal·lació de generació s’ha proposat sobre coberta, ancorant directament l’estructura de suport de
la generació (pèrgoles) a l’estructura pròpia de l'edifici. S’entén que el dimensionament de la coberta
existent, destinada a l'ús d’aparcament, permet a priori la sobrecàrrega del pes propi de la nova
estructura de la instal·lació. Tanmateix, caldrà validar amb caràcter previ a la redacció del projecte les
característiques de la coberta i de la nova l’estructura amb l’objectiu de validar que és capaç de suportar
les accions a les que estarà sotmesa amb la instal·lació de generació, amb especial consideració a la
transmissió de les càrregues degudes al vent sobre les pèrgoles.
Relatiu a l'estructura de l'edifici, aquesta és de forjats reticulars visibles des de la planta inferior. Els
ancoratges de les pèrgoles es realitzaran preferentment sobre els pilars. Caldran càlculs justificatius de
possibles ancoratge als nervis, determinant si és possible un ancoratge directe o mitjançant una
estructura de reforç o de repartiment de càrregues. Cal tenir en consideració que l’edifici té una junta de
dilatació transversal que haurà de tenir-se en compte per a l’estructura de la pèrgola. A més a més atès
l’ambient salí de la ubicació de l’edifici l’estructura haurà de tenir una aplicació per a la corrosió per aquest
tipus d’ambients.
Per altra banda, i atès que es realitzaran perforacions pels ancoratges, cal que es revisi l'estat
d'impermeabilització de la coberta. Recentment s'ha reparat una junta de dilatació en la coberta, de la que
s'adjunta un annex de l'actuació.

Planta coberta. Vessant NW

Estructura vista sota coberta. Junta de dilatació i forjat reticular

Planta coberta. Vessant SW

Planta coberta. Vessant SE

Estructura
Acabat
Capacitat portant
Filtracions

Forjat reticular vist
Aglomerat asfàltic, no es pot assegurar la impermeabiltiat
En principi apte, a falta d’estudi específic.
No es pot garantir la impermeabilitat actual de la coberta
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4.2. Producció fotovoltaica
El projecte haurà d'estimar, per les diferents alternatives, la producció elèctrica generada, en funció del
nombre de mòduls instal·lats i la seva potencia i ubicació (orientació/inclinació).
En base a aquest càlcul i l'estimació econòmica de l'actuació, es decidirà la potència òptima a instal·lar i
el tipus d'autoconsum i tipologia connexió a xarxa.

4.3. Accés i proteccions
Actualment l'accés a l'actuació es troba habilitat al trànsit rodat i amb gàlib suficient per al trasllat de
material amb furgonetes. Escau remarcar que cal prèvia comunicació i autorització per part de la Guàrdia
Urbana, al tractar-se d'un recinte policial.
Relatiu a les proteccions, l'espai de treball és una coberta plana amb ampits, Tanmateix, caldrà preveure
les mesures de PRL adient durant l'execució dels treballs i la posterior explotació de la instal·lació.

4.4. Punt de connexió
Com tota instal·lació de generació fotovoltaica, caldrà disposar d’inversors que transformin l’energia
continua generada pels mòduls a corrent altern. En aquesta fase no es considera necessari fer una
descripció de la distribució i configuració elèctrica i per tant no es detalla el número d’inversors. Pel que fa
a la seva ubicació aquests equips estan preparats per anar directament en intempèrie i per tant podrien
anar ubicats a coberta i zona de màquines si es considerés oportú. A banda dels inversors cal preveure
en coberta una petita caixa de proteccions (que en determinades ocasions aquestes proteccions poden
ésser incorporades dins dels inversors) .
Per altra banda, caldrà preveure un espai a sala de comptadors on poder encabir una caixa homologada
de comptadors i proteccions (una TFM-1) així com una segona caixa amb un segon comptador,
preferiblement el més a prop possible de l’escomesa general. La sala tècnica actual disposa d'espai
suficient per encabir aquesta nova caixa.
El pas d'instal·lacions es vist, i es poden aprofitar els passa-tubs de la instal·lació de gas, que ha estat
donat de baixa.

Pas d'instal·lacions entre plantes.
Vista des de planta sota coberta

Final dels baixants, PB
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Sala tècnica. Punt de connexió

Detall connexió

Detall connexió

Arqueta de connexió elèctrica situada entre els edificis 2 y 3 .
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Ubicació pas
d'instal·lacions
existent

Ubicació sala
tècnica (en PB)
Escomesa

Edifici 1

Edifici 2

Edifici 3

4.5. Afectacions
4.5.1 Enllumenat
Recentment s'ha renovat l'enllumenat de coberta, amb instal·lació de lluminàries LED, que pot ésser
afectat per la instal·lació de les pèrgoles. Per tant, caldrà un estudi de l'afectació del projecte sobre
l'enllumenat actual i realitzar una proposta d'actuació segons les conclusions de l'esmentat estudi.
La nova instal·lació d'enllumenat que s'escaigui haurà de realitzar-se amb lluminàries LED i complir els
estàndards establerts per Gerència de Seguretat i Prevenció.
4.5.2 Projecte d'implantació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics
L'SPEIS disposa d'un projecte de distribució elèctrica, ja redactat, per la implantació de carregadors per a
vehicles elèctrics. El projecte de generació fotovoltaica haurà d'ésser compatible amb aquesta previsió.

4.6. Sistema de monitoratge
La instal·lació ha de preveure un sistema de monitoratge tal que permeti fer una gestió de l’autoconsum
energètic, saber quin és el consum elèctric de l'edifici i que genera en cada instant la instal·lació
fotovoltaica.
El monitoratge de la instal·lació FV, a banda de la vessant pedagògica, té com objectiu realitzar un
seguiment en temps real de les principals variables de la instal·lació amb la finalitat d’examinar la
producció i detectar possibles fallides a la mateixa, així com enviar les alarmes als mantenidors dels
sistemes. Aquest sistema permet visualitzar on-line les principals variables per conèixer el funcionament
de la instal·lació. Mitjançant aquest dispositiu es possible realitzar el seguiment de la instal·lació en remot.
Caldrà preveure com a mínim el monitoratge de:
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-

Comptador de FV
Comptador de companyia
Dades de la sonda de radiació
Temperatura de mòdul
Totes aquelles variables que es requereixin per fer una gestió òptima de la instal·lació.

La monitorització es realitzarà de manera remota mitjançant la utilització d’un mòdem amb ADSL o Fibra
òptica existent a l’edifici o, si no és possible, a través d’una targeta SIM amb un mòdem GPRS.
A la sala tècnica es disposa de connexió a la xarxa de telecomunicacions i el rack de telecomunicacions
es troba a la PB, a l'entrada de les oficines. Per mostrar les dades de generació i consum, es posa a
disposició la plataforma propietat de l’Agència d’Energia, i en qualsevol cas caldrà enviar la informació via
Sentilo.

Sala tècnica. Connexió telecomunicacions
5. LEGISLACIÓ VIGENT
Com tota instal·lació de generació fotovoltaica, caldrà que la instal·lació compleixi amb la següent normativa
així com tota aquella normativa vigent en el moment de fer la instal·lació:

5.1. Legislació específica del sector fotovoltaic (Estatal)
-

La Llei del Sector Elèctric 54/1997 del 24 de novembre de 1997, estableix un nou marc de
funcionament del sistema elèctric Espanyol. Estableix un règim especial per aquelles instal·lacions
que utilitzen fonts d’energia renovables, amb una potència instal·lada menor de 50MW.

-

El Reial Decret 2818/1998 del 30 de novembre sobre producció d’energia elèctrica per a
instal·lacions alimentades per recursos o fonts d’energia renovable, residus i/o cogeneració.

-

El Reial Decret 1955/2000 de l’1 de desembre, per el que es regulen les activitats de transport,
distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia
elèctrica.

-

Les instal·lacions fotovoltaiques han de complir el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió
(REBT) i les seves instruccions complementàries.

-

RD 1699/2011 de 18 de novembre, pel que es regula la connexió a xarxa d’instal·lacions de
producció de petita potència.

-

RD 1/2012 de 27 de gener, pel que es procedeix a la suspensió dels procediments de preasignació
de retribució.

-

RD 900/2015 del 9 de octubre pel que es regulen les condicions administratives i econòmiques de
subministrament d’energia amb autoconsum i de producció amb autoconsum.
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5.2. Altre legislació Estatal d’aplicació
-

Ordre 9 de març de 1971 per la que s’aprova la Ordenança General de Seguretat e higiene en el
treball.

-

Reial Decret 3275/1982 de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en
centrals elèctriques i centres de transformació.

-

Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. Aprovada pel Reial Decret 1829/1995, de 10 de
Novembre.

-

Reial Decret 1627/97 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

-

La Llei del Sector Elèctric 54/1997 del 24 de novembre de 1997.

-

El Reial Decret 2818/1998 del 30 de Novembre sobre producció d'energia elèctrica per instal·lacions
proveïdes per recursos o fonts d'energia renovables, residus i cogeneració.

-

El Reial Decret 1955/2000 del 1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport,
distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia
elèctrica.

-

Reial Decret

614/2001 Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i la seguretat dels

treballadors vers el risc elèctric.
-

Ordre de 30 de setembre de 2002 per la que se estableix el procediment per prioritzar l’accés i la
connexió a la xarxa elèctrica per evacuació d’energia de les instal·lacions de generació contemplades
en el RD 2818/1998 sobre producció d'energia elèctrica per instal·lacions proveïdes per recursos o
fonts d'energia renovables, residus i cogeneració.

-

El Reial Decret 842/2002 del 2 d’agost pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa
Tensió (REBT) i les seves instruccions complementàries.

-

El Reial Decret 661/2007 del 26 de maig pel qual es regula la producció d’energia elèctrica en règim
especial.

-

Reial Decret 1371/2007 de 19 d’octubre, pel que s’aprova el document bàsic «DB-HR Protecció vers
al soroll» del Codi Tècnic de l’edificació i es modifica el Reial Decret 314/2006.

-

RD 1699/2011 de 18 de novembre pel que es regula la connexió a la xarxa d’instal·lacions de
producció de petita potència.

-

RD 1/2012 de 27 de gener, pel que es procedeix a la suspensió dels procediments de preasignació
de retribució i a la supressió dels incentius econòmics per a noves instal·lacions de producció
d’energia elèctrica a partir de cogeneració, fonts d’energia renovables i residus.

5.3. Legislació autonòmica
-

Decret 308/1996 de 2 d’agost, sobre procediment administratiu aplicables a les instal·lacions en
règim especial.
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-

Decret 352/2001 de 18 de desembre, sobre procediment administratiu aplicable a les instal·lacions
d’energia solar fotovoltaica connectades a la xarxa elèctrica (DOGC 3544, de 02/01/2002).

-

Condicions tècniques que han de complir les instal·lacions fotovoltaiques per a la connexió a la xarxa
de distribució d’ENDESA.

5.4. Legislació local
-

Ordenança del Medi Ambient de Barcelona. OMA. Aprovació del 25 de febrer de 2011 en el Plenari
del Consell Municipal.

-

PGM. Pla General Metropolità. Aprovat per la Comisión de Urbanismo el 14 de juliol de 1976, i
modificacions posteriors.

-

Ordenança dels Usos del Paisatge Urbà de Barcelona. OUPU. Aprovat el 26 de març de 1999.

-

Ordenances de Districte. Que en cada cas siguin d’aplicació.
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6. ANNEX 1: ACTUACIÓ REPARACIÓ JUNTA DE DILATACIÓ

Memòria tècnica de la reparació de la junta
ACONDICIONAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE LA JUNTA DE LA CUBIERTA DEL
EDIFICIO DE LA UCT DE LA GUARDIA URBANA DE LA ZONA FRANCA. 14/11/2017
1.- Repicado mediante medios manuales de pavimento asfáltico de cubierta y mortero
de pendientes, hasta llegar a la parte superior del forjado, con un espesor máximo de
40 cm. Incluso p/p de limpieza posterior del soporte, eliminación del polvo generado
durante los trabajos, acopio, retirada y carga manual de escombros a contenedor.
2.- Saneado de la junta de dilatación de estructura, retirando el material de sellado
existente en su interior mediante amoladora equipada con disco de corte de
diamante. Incluso p/p de limpieza posterior mediante aspirado de los restos,
eliminación del polvo generado durante los trabajos, acopio, retirada y carga manual
de escombros y restos generados sobre camión o contenedor.
3.- Impermeabilización de juntas de dilatación y de trabajo, sujetas a movimientos de
hasta 5 o 10 mm de ancho, para garantizar la estanqueidad de la junta mediante el
encolado con adhesivo epoxídico tixotrópico de banda TPE. Material MPEBAND TPE
170 o MAPEBAND TPE 325 DE MAPEI.
4.- Suministro y colocación de protección de junta de dilatación, mediante chapa
plegada de acero, con acabado galvanizado, de 1,5 mm de espesor y de 60 cm de
desarrollo, colocado con fijaciones mecánicas.
5.- Formación de base para pavimento de hormigón tipo H30 suministrado en big bag,
hasta 10 cm de espesor, armado con fibras de polipropileno (3 Kg/m3), maestrada y
fratasada. Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de acabado, colocación
de banda de panel rígido de poliestireno expandido de 10 mm de espesor en el
perímetro, rodeando los elementos verticales y en las juntas estructurales, formación
de juntas de retracción y curado del mortero
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ANNEX 2: DOCUMENTACIÓ PROJECTES LOT 2 - REHABILITACIONS A L’EIXAMPLE I HORTA-GUINARDÓ
Proj. 2.1)
Proj. 2.2)
Proj. 2.3)

Central fotovoltaica integrada sobre una paret mitjanera a la Plaça de Gaudí (Eixample).
Fitxa tècnica
Reparació de la central fotovoltaica integrada sobre el lluernari de la Seu del Districte d’HortaGuinardó. Projecte as-built.
Reparació de la central fotovoltaica sobre la pèrgola del Parc de Rieres d'Horta. Informe manteniment
i probes de reforç estructural.
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C/ Torrent de l’Olla núm. 218-220, pl. 3ª
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Telf. 93.291.41.48
Fax. 93.291.40.31

Proj. 2.1)

Central fotovoltaica integrada sobre una paret mitjanera a la Plaça de Gaudí (Eixample).
Fitxa tècnica
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PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA CONNECTADA A XARXA DE 16kW AL LLUERNARI DE
L'EDIFICI DE LA CASA DE LES AIGÜES

1 INTRODUCCIÓ
1.1 OBJECTE
L’objecte d’aquest projecte és la descripció i càlculs de tots els elements que composen la
instal·lació fotovoltaica connectada a xarxa de baixa tensió de 16kW que s’ubicarà a l’edifici de les
aigües de Barcelona, seu del districte d’Horta Guinardó, així com sol·licitar als Organismes
Competents l’Autorització per al muntatge i la posta en marxa de la instal·lació. Previ al muntatge
de la instal·lació, s’haurà de treure l’existent lluernari a quatre aigües format per una estructura
metàl·lica i uns vidres simples per a continuació muntar un lluernari a dos aigües amb estructura
d’alumini amb una solució tipus mur cortina, i uns vidres fotovoltaics. El generador fotovoltaic estarà
format per mòduls fotovoltaics, quadres elèctrics de proteccions i inversor. El quadre de proteccions
de connexió a xarxa i comptadors s’ubicaran on sigui requerit per la companyia elèctrica amb les
especificacions marcades per aquesta.

1.2 TITULAR
Les dades del titular de la instal·lació fotovoltaica són les següents:
Dades del titular de la instal·lació fotovoltaica
Nom o Raó Social
NIF

Agència Local d'Energia de Barcelona
P0800115H

Direcció

C/ Torrent de l'Olla, 218-220, 4a planta

Població

Barcelona

Codi Postal
Província

08012
Barcelona

Telèfon

93 291 41 48

Fax

93 291 41 16

Representant

pgil@barcelonaenergia.cat

DNI
Correu electrònic
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1.3 EMPLAÇAMENT
La instal·lació fotovoltaica s’ubicarà a l’edifici:
Dades de l'emplaçament i de l'accés a la instal·lació
Nau / Edifici

Edifici de la Casa de les Aigües (Seu del districte Horta-Guinardó)

Direcció

Ronda Guinardò 49

Població

Barcelona

Codi Postal
Província

08025
Barcelona

Telèfon
Referència Cadastral

0351403DF3805A0001HF

Coordenades UTM

E 41.413 N 41.413, 2.166 (ED50 UTM 31N)

Accés nau / edifici

És pot fer amb accés rodat

Accés camp fotovoltaic

Per escala interior de l'edifici

L'accessibilitat a la instal·lació, s'ha diferenciat entre camp fotovoltaic i zona de contadors:
• El camp fotovoltaic serà accessible mitjançant unes escales interiors de l’edifici que
permeten l’accés a peu fins a la coberta de l’edifici. Aquestes seran utilitzades tant per als
treballs d'instal·lació com per al manteniment del camp fotovoltaic per la part superior,
neteja i comprovació de la correcta subjecció de les plaques i estat dels inversors.
• Zona comptadors, aquesta serà accessible a peu de carrer, en trobar-se els equips ubicats
en el perímetre de la parcel·la de l’edifici segons les especificacions de companyia
elèctrica.
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1.4 NORMATIVA
Per la redacció del present Projecte s’ha tingut en compte la següent Normativa bàsica:

Normativa fotovoltaica i règim especial
•

Reial Decret 1565/2010, de 19 de novembre, pel qual es regulen i modifiquen determinats aspectes relatius a l'activitat
de producció d'energia elèctrica en règim especial.

•
•

Reial Decret 661/2007, de 25 de maig, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica en règim especial.
Decret 308/1996, d’1 de setembre, pel qual s’estableix el procediment administratiu per a l’autorització d’instal·lacions
de producció d’energia elèctrica en règim especial a Catalunya, DOGC núm. 2257 de 18/09/1996

•

Ordre de 5/09/1985 per la que s’estableixen normes administratives i tècniques per al funcionament i connexió a les
xarxes elèctriques de centrals hidroelèctriques de fins a 5000 kVA i centrals d’autogeneració elèctrica

•

Reial Decret 1663/2000, de 29 de setembre, sobre connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió

•

Decret 352/2001, de 18 de setembre, sobre procediment administratiu aplicable a les instal·lacions d'energia solar
fotovoltaica connectades a la xarxa elèctrica.

•

Instrucció 5/2006 sobre tramitació de les instal·lacions fotovoltaiques que formen part d'un parc solar, de 31 de maig de
2006.

•

Resolució de la Direcció General de Política Energètica i Mines, de 31 de maig de 2001, per la que es determina el model
de contracte tipus i el model de factura per a instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa de baixa tensió.
BOE núm. 148 de 21/06/01 Annexos: Esquema unifilar, factura modalitat preu fix, factura modalitat preu vall i punta.

•

Reial Decret 7/1988, de 8 de gener, relatiu a les exigències de seguretat del material elèctric destinat a ser utilitzat en

•

Reial Decret 154/1995, de 3 de febrer, pel qual es modifica el Reial Decret 7/1988, de 8 de gener, pel qual es regulen les

•

Reial Decret 1580/2006, de 22 de desembre, pel qual es regula la compatibilitat electromagnètica dels equips elèctrics i

•

Resolució de 27 de setembre de 2007, de la Secretaria General d'Energia, per la qual s'estableix el termini de

determinats límits de tensió.
exigències de seguretat del material elèctric destinat a ser utilitzat en determinats límits de tensió
electrònics.
manteniment de la tarifa regulada per a la tecnologia fotovoltaica, d'acord amb el que estableix l'article 22 del Reial
Decret 661/2007, de 25 de maig.
•

Reial Decret 1578/2008, de 26 de setembre, de retribució de l'activitat de producció d'energia elèctrica mitjançant
tecnologia solar fotovoltaica per a instal•lacions posteriors a la data límit de manteniment de la retribució del Reial
Decret 661/2007, de 25 de maig, per a aquesta tecnologia.

•

Correcció d'errors del Reial Decret 1578/2008, de 26 de setembre, de retribució de l'activitat de producció d'energia
elèctrica mitjançant tecnologia solar fotovoltaica per a instal·lacions posteriors a la data límit de manteniment de la
retribució del Reial Decret 661/2007, de 25 de maig, per a aquesta tecnologia.

FECSA-ENDESA
•

Condicions Tècniques que han de complir les instal·lacions fotovoltaiques per a la connexió a la xarxa de distribució de
baixa tensió (BT) de FECSA ENDESA. Juliol 2003.

•

Procediment d’interconnexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de BT (fins a 100kW) de FECSA ENDESA

•

Esquema Autoproductors Energia Solar (xarxa monofàsica)

•

NTP Fecsa-Endesa

IDAE
•

Plec de Condicions Tècniques per Instal·lacions Connectades a la Xarxa PCT-C, publicat per l’IDAE al Febrer de 2002 i
revisat a l’octubre del mateix any.

•

Pla d’Energies Renovables a España 2005-2010 (Capítol 3.5: Sector solar fotovoltaic).
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Normativa elèctrica
•
•

Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric
Reial Decret 1955/2000, d’1 de desembre sobre procediments d’autorització de les instal·lacions de producció, transport
i distribució d’energia elèctrica

•

Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió.

•

Decret 363/2004, de 24 d'agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament
Electrotècnic per a Baixa Tensió.

•

Decret 74/2007, de 27 de març, pel qual es modifica l'article 13.1 del Decret 363/2004, de 24 d'agost, pel qual es regula
el procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.

•

Reial Decret 2019/1997, de 26 de desembre, pel qual s'organitza i regula el Mercat de Producció d'Energia Elèctrica.

•

Ordre ITC/1522/2007, de 24 de maig, per la qual s’estableix la regulació de la garantia de l’origen de l’electricitat
procedent de fonts d’energia renovables i de cogeneració d’alta eficiència.

•

Decret 351/1987, de 23 de novembre, pel qual es determinen els procediments administratius aplicables a les
instal·lacions elèctriques. DOGC núm. 932 de 28/12/87

•

ORDRE de 2 de febrer de 1990, per la qual es regula el procediment d'actuació administrativa per a l'aplicació dels
reglaments electrotècnics per a alta tensió a les instal·lacions privades.

•

Reial Decret 871/2007, de 29 de juny, pel qual s'ajusten les tarifes elèctriques a partir de l'1 de juliol de 2007.

•

Reial Decret 1110/2007, de 24 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament unificat de punts de mesura del sistema elèctric.

•

Ordre ITC/3860/2007, de 28 de desembre, per la qual es revisen les tarifes elèctriques des de l'1 de gener de 2008.

•

Reial Decret 222/2008, de 15 de febrer, pel qual s'estableix el règim retributiu de l'activitat de distribució d'energia
elèctrica.

•

Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de
seguretat en línees elèctriques d'alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09.

•

Reial Decret 263/2008, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen mesures de caràcter tècnic en línees elèctriques d'alta
tensió, amb l'objectiu de protegir l'avifauna.

•

Ordre ITC/1857/2008, de 26 de juny, per la qual es revisen les tarifes elèctriques a partir de l'1 de juliol de 2008

•

LLei 17/2007, de 4 de juliol, per la qual es modifica la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, per
adaptar-la al que disposa la Directiva 2003/54/CE, del Parlament Europeo i del Consell, de 26 de juny de 2003, sobre
normes comuns per al mercat interior de l'electricitat.

•

Decret 1775/1967, de 22 de juliol Règim d'instal·lació, ampliació i trasllat d'indústries

NORMES UNE
•

UNE EN 61724:2000 “Monitorització de sistemes fotovoltaics. Guies per a la mesura, l’intercanvi de dades i l’anàlisi”.

EDIFICACIÓ
•

Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Código Técnico de la Edificación.

•

Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació.

•

Reial Decret 1370/1988, de 25 de juliol, pel que s’aprova la Norma Bàsica de l’Edificació “NBE-AE/88 Acciones en la
Edificación”.

•

Reial Decret 279/1999, de 22 de febrer, pel que s’aprova el Reglament regulador de les infraestructures comuns de
telecomunicacions per a l’accés als serveis de telecomunicació a l’interior dels edificis i de l’activitat d’instal·lació
d’equips i sistemes de telecomunicacions.

•

Reial Decret-Llei 1/1998, de 27 de febrer, sobre infraestructures comuns en els edificis per a l’accés als serveis de
telecomunicació.
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•

Llei 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.
Departament de la Presidència. Generalitat de Catalunya.

•

ADMINISTRACIÓ AMBIENTAL
•

Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

1.5 TAULA RESUM DE CARACTERÍSTIQUES
INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA
Dades generals de la instal·lació
Potència nominal (kW)

16 kW

Voltatge nominal (V)

400 V

Tipus connexió

Trifàsica

Tipus estructura

Perfileria d'alumini - solució mur cortina

Disponibilitat

93%

Producció (kWh)

20.055,9 kWh

Producció específica (kWp)

1.216 kWh/kWp/any

Producció específica (kW)

1.253 kWh/kW/any

Superfície total parcel·la (m²)

2.123,0 m²

Superfície ocupació camp FV (m²)

150,0 m²
Dades del generador fotovoltaic

Potència total FV instal·lada (kWp)

16,5 kWp

Mòdul Fotovoltaic

Zytech ZT 165DP Poly

Azimut

-22 / 158

Inclinació

10 º

Quantitat total de mòduls

100

Superfície total mòduls FV (m2)

145,0 m²
Dades del inversor

Potència total inversors instal·lada (kW)
Inversor

16 kW
SMA Tripower 8000 TL

Quantitat total d'inversors

2

Voltatge nominal inversor

400 V
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1.6 IMPACTE AMBIENTAL
La llei que regula el sistema d’intervenció administrativa de les activitats amb incidència
ambiental, en el qual es prenen en consideració les afeccions sobre el medi ambient i les persones,
és la 20/2009 del 4 de desembre de prevenció ambiental i control ambiental de les activitats.
Segons aquesta llei, la 20/2009, la present instal·lació no necessita d’estudi d’impacte ambiental,
ja que la superfície és inferior a les 6Ha, i no està construïda en terreny no urbanitzable, i tampoc
no necessita d’un regim de comunicació, ja que la planta està ubicada en una superfície inferior a 6
hectàrees i una potència inferior a 100 kW.
Tot i així,
•

La instal·lació no genera cap tipus d’impacte al medi ja que no hi ha cap tipus de generació de
residus, emissió de fums o gasos o vessaments.

•

La instal·lació forma part de la coberta i el tancament de l’edifici existents d’una forma
integrada sense elements que sobresurtin d’aquesta.

•

La instal·lació fotovoltaica no alterarà la quotidianitat del treball desenvolupat a l’edifici ja que
es disposarà d’uns passadissos de seguretat pels treballadors, ni requerirà de cap operari pel seu
funcionament.

•

Els inversors no produeixen emissions auditives molestes, ja que a ple rendiment no produiran
mes de 46dB (A) cadascun, i a mes seran instal·lats a l’exterior de l’edifici.

•

Els ventiladors d’extracció per la renovació de l’aire de l’interior de l’edifici, emetran un
contaminació acústica, no superior a 64dB.

•

Tota la deixalla produïa pel desballestament de l’estructura existent (ferro i vidre), serà
portada a un gestor de residus autoritzat.
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2 MEMÒRIA INSTAL·LACIÓ FV-C-XARXA
La present actuació és assimilable a una petita central de producció d’energia elèctrica, que
injectarà el corrent produït a la xarxa de distribució en baixa tensió.
La instal·lació serà ubicada a la coberta de l’edifici de les aigües, en substitució d’un antic lluernari
fet sobre el pati interior. L’actual lluernari està fet a partir d’una estructura metàl·lica que te
forma piramidal a 4 aigües. Els vidres armats que donen estanquitat al sistema descansen sobres uns
perfils metàl·lics en Y, que serveixen alhora per evacuar l’aigua de la pluja i per subjectar aquest
mitjançant arandeles. Aquest lluernari ha donat greus problemes d’estanqueïtat i d’eficiència
energètica.
Per tal de millorar l’eficiència tèrmica i lumínica de l’edifici, es substituirà el lluernari metàl·lic a 4
aigües, per un a dos aigües en perfilaria d’alumini amb una solució tipus mur cortina, aquest
lluernari complirà un doble objectiu, per una banda integrar-se arquitectònicament a l’edifici
proporcionant llum a l’interior, i per altre banda generar electricitat a partir dels seus vidres
fotovoltaics.
Amb la intenció de millorar l’eficiència energètica del nou sistema, els vidres del lluernari seran
fotovoltaics amb càmera, i el lluernari disposarà d’una extracció forçada mitjançant un termòstat.
El sistema de producció fotovoltaic constarà d’inversors, que es el dispositiu electrònic necessari
per transformar el corrent en continua produït per les cèl·lules fotovoltaiques en corrent altern.
El sistema incorpora una sèrie d’interruptors de maniobra i protecció.
En la part de continua, les series seran conduïdes des del camp fotovoltaic fins als inversors en una
conducció continua i sense entroncaments. La conducció del cablejat es farà per dintre de la
perfileria d’alumini quedant oculta des de l’interior de l’edifici. Es faran baixar les sèries sota la
tapeta dels muntants, fins al nivell de la terrassa, un cop aquí seran conduits darrera el remat
existent entre els laminats fotovoltaics i el terra de la terrassa, fins a la cantonada Sud, on sortiran
mitjançant una safata metàl·lica galvanitzada en calent i cargolada a uns daus de formigó, fins a la
ubicació dels inversors. Tot el cablejat de continua serà de secció 4mm2.
Els inversors, al disposar de la IP necessària per ser instal·lats a l’exterior, es col·locaran a la
terrassa just al costat de la instal·lació fotovoltaica. L’estructura metàl·lica llastrada amb daus de
formigó que subjectarà aquests, disposarà d’una petita teulada, que protegirà els inversors de la
radiació directa del sol i de les inclemències meteorològiques.
Els inversors disposaran de proteccions en l’entrada de continua i a la sortida d’alterna.
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El quadre de proteccions de connexió a xarxa i comptadors s’ubicarà on sigui requerit per la
companyia elèctrica amb les especificacions marcades per aquesta
En els següents punts es detallen les parts més importants d’aquesta instal·lació.

2.1 CANVIS RESPECTE EL PROJECTE DE LICITATCIÓ
Els principals canvis de l’actual projecte davant del projecte de licitació de l’obra són:
•

Estructurals: En el projecte de licitació es plantejava l’aprofitament de l’actual estructura
metàl·lica. Mitjançant un reforç i amb un sistema de tubs metàl·lics previstos d’una goma
d’estanqueïtat, s’ubicaven una sèrie de mòduls fotovoltaics mantenint la geometria actual del
lluernari. L’estructura quedava molt carregada visualment, i amb possibles problemes
d’estanqueïtat donada la geometria dels mòduls. L’encontre entre les diferents cares de la
piràmide, provocava moltes tipologies de mòduls fotovoltaics i futurs problemes d’estanqueïtat
degut a la dificultat del segellat de la entrega entre els diferents plans. Aquest gran varietat
geomètrica de mòduls, feia preveure que la reposició d’un mòdul per trencament es plantegés
molt costosa en un futur. La solució presentada en aquest projecte basant-nos en una
estructura reticular tipus mur cortina dona total garantia d’estanqueïtat, així com unifica a una
única tipologia de mòdul fotovoltaic, fent molt mes viable la substitució d’un mòdul per ruptura.
Al passar de 4 aigües a 2, també queda resolta la complicació de les entregues entre els
diferents plans, i l’estructura queda molt mes “lleugera” i neta des de l’interior de l’edifici

•

Energètics: En el projecte de licitació es va plantejar una potència pic, i una producció, que
s’ha vist incrementada amb la nova solució en un 20% com es pot veure en la taula següent:

Cara Sud
Cara Nord
Cara Est
Cara Oest
Total

kWp
4652
4652
3050
3050
15404

kWp
Cara sud
8250
Cara nord
8250
Total
16500
Augment producció

ESTUDI PRODUCCIONS
Producció projecte licitació
Orientació Inclinació
Prod Especifca
-22
17
1214
-112
17
1021
158
17
938
68
17
1116
1.082
Producció proposta 2 aigües
Orientació Inclinació
Prod Especif
-22
10
1431
158
10
1183
1.307
120% Disponibilitat
93%

Producció
5.648
4.750
2.861
3.404
16662 kWh
Producció
11.806
9.760
21566 kWh
20056 kWh
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2.2 ESTRUCTURA DE SUPORT DELS MÒDULS
•

Edifici Actual

L’edifici actual és de planta baixa i dues plantes pis, amb una coberta tipus terrat. La planta de
l’edifici és quadrada, amb un pati central al mig. La coberta és plana en forma de terrat, amb
baranes. S’hi accedeix per una escala de cargol des de la planta sota coberta.
•

Estructura Lluernari actual

L’edifici disposa d’un pati central que, en el moment de la rehabilitació de l’edifici per acollir la
seu del Districte, es va cobrir amb l’actual lluernari. La seva estructura reposa sobre un quadrat
horitzontal de dos bigues IPN 200 de ferro soldades, recolzades sobre l’estructura d’obra de
l’edifici. A partir d’aquesta base surten biguetes IPN 140 des dels quatre vèrtexs i que conformen
l’estructura bàsica de la piràmide. Entre aquestes IPN 140 i les IPN 120 que es troben sobre els
quatre costats de la base quadrada, hi ha uns travessers en forma de Y L60-60 que són els aguanten
les peces de vidre armat del lluernari (i en recullen l’aigua pluvial que s’escola entre les juntes dels
vidres).
•

Estructura Lluernari a construir

Per la construcció del nou lluernari, serà necessari desballestar l’antic, deixant només el perímetre
central format per les dos IPN 200 soldades. S’ha optat per fer un lluernari a dos aigües, per evitar
el gran numero de vidres fotovoltaics en forma triangular que complicaven la fabricació i el
connexionat.
El lluernari es construirà amb un sistema d’alumini de mur cortina CW 50 RA de Reynaers amb
trencament de pont tèrmic per a cobertes de tipus retícula interior vertical i horitzontal. L’ample
interior visible serà de 50mm tant dels muntants verticals com dels travessers, tenint els muntants
230mm de profunditat i els travessers de 67mm., amb un moment d’inèrcia de 1199cm4 pels
primers i 69cm4 pels segons.
Les peces d’unió dels muntants amb el perímetre en el vèrtex seran de Ferro galvanitzat en calent
soldats a les dos IPN 200, així com els ancoratges d’aquests. Els vidres van fixats mitjançant platines
de pressió en els verticals i aquestes van fixades de forma mecànica a l’estructura mitjançant
cargols d’Inox.
L’envidrament és de 32 mm. de gruix, format per un laminat fotovoltaic 5+5, amb una càmera de
12mm, i un laminat inferior de 5+5. L’envidrament es farà mitjançant gomes d’EPDM, i les
dimensions del modelatge seran de 1470x1020mm (ample x alt) i a eixos de perfils.
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Els perfils d’alumini seran extruïts amb un aliatge 6063 segons Norma UNE 38.337, i l’acabat serà
d’anoditzat en Plata Mate Directe de 15 a 25 micres segons segell de qualitat Qualanod.
El tancament lateral del lluernari es farà amb un vidre laminat 3+3 amb un butil intercalat per
reduir la radiació incident en l’interior de l’edifici, mes una camara de 12mm i un vidre interior de
4mm i amb la perfilaria d’alumini que marquen els plànols. En la part central del tancament lateral
hi haurà un panell sanswitch amb un extractors a la part superior comandats per un termòstat.
El criteris de disseny i de càlcul de l’estructura de suport estan desenvolupats en un projecte apart.
En els annexes es pot veure les característiques principals de la solució del mur cortina, i en els
plànols acotats les dimensions d’aquests.
El trencament de pont tèrmic (cap element exterior estarà en contacte amb cap element interior)
s’aconseguirà mitjançant les diferents gomes d’EPDM i les càmeres d’aire dels vidres, o les creades
entre els elements de la perfileria.
El trencament del parell galvànic entre els elements metàl·lics de diferent composició (ferro i
alumini) s’aconseguirà amb la separació d’aquests mitjançant gomes d’EPDM, peces de nylon i
cargolaria d’acer inoxidable.

2.3 GENERADOR FOTOVOLTAIC
El generador FV estarà format per mòduls vidre-vidre amb camara de silici policristal·lí, i ocuparan
la zona de la coberta indicada en els plànols. La potència instal·lada serà de 16,5 kWp.
La composició del vidre serà la de un laminat 5+5 fotovoltaic en la part superior, una càmera de 12
mm d’aire i un laminat posterior de 5+5.
Les principals característiques del mòdul fotovoltaic instal·lat es descriuen a continuació:
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Els mòduls acompleixen les especificacions de la IEC 61215 i les directives de la Comunitat Europea
89/33/EEC, 73/23/EEC i 93/68/EEC.

2.4 CAMP FOTOVOLTAIC
Per camp fotovoltaic entenem tots aquells mòduls fotovoltaics que, formant un conjunt, tenen una
mateixa orientació i inclinació. En aquest cas tenim dos camps fotovoltaics amb dos orientacions.
Donat que els inversors instal·lats tenen dos MPP, podem donar a cada inversor la entrada de dos
camps diferents.
Part contínua DC
Mòdul

Inclinació Azimut Camp
Camp FV [°]
FV [°]

Sèrie

Paral·lel

Número
mòduls

Zytech ZT 165DS Poly
A

Impp
[A]

Isc
[A]

Voc
[V]

Vmpp
[V]

Secció
[mm²]

165

8,09

8,95

25,04

20,4

4

Fusible

Entrada A

10 º

-22,0 º

25

1

25

4.125

8,09

8,95

626,00

510,00

4

10

Entrada B

10 º

158,0 º

25

1

25

4.125

8,09

8,95

626,00

510,00

4

10

50

8.250

Entrada A

10 º

-22,0 º

25

1

25

4.125

8,09

8,95

626,00

510,00

4

10

Entrada B

10 º

158,0 º

25

1

25

4.125

8,09

8,95

626,00

510,00

4

10

Inversor A
B

Potència
[Wp]

Inversor B

50

8.250

TOTAL

100

16.500

2.5 TENSIÓ I FREQÜÈNCIA DE TREBALL
Les cèl·lules fotovoltaiques proporcionen energia elèctrica en forma de corrent continu ( DC ) que
ha de ser transformada a corrent altern.
Segons el RD 1663/2000, com que la potència nominal de la instal·lació és superior a 5 kW , la
connexió de la instal·lació fotovoltaica a la xarxa serà trifàsica. Així doncs, hi haurà múltiples dos
inversors trifàsics

per tal d’obtenir un sistema trifàsic equilibrat a 400V entre fases i 50Hz,

complint amb les toleràncies que fixa la normativa d’aplicació.
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La tensió de treball en corrent altern ( AC ) queda doncs definida en 400V entre fases i 230V entre
fase i neutre i la seva freqüència en 50 Hz.
Les proteccions de màxima i mínima freqüència (51 i 49 Hz, respectivament) seran interiors a
l’inversor, així com les de màxima i mínima tensió (1,1 y 0,85 Um, respectivament).
La tensió DC de treball pel camp fotovoltaic ha d’estar dins dels paràmetres marcats pel fabricant dels
inversors, sense superar mai la tensió màxima d’entrada en circuit obert (Voc), ja que una sobretensió
podria malmetre l’inversor.

2.6

INVERSOR

L’inversor és l’encarregat de transformar en corrent altern (AC) el corrent continu (DC) generat per
el camp fotovoltaic. Per tal d’obtenir un sistema el màxim d’equilibrat possible, la connexió a la
xarxa es farà amb onduladors trifàsics. La potència nominal de la instal·lació serà de 16kW.
Els inversors, al disposar de una IP65 per la part d’electrònica de potència, i una IP 54 per la de
connexionat, poden ser instal·lats a l’exterior. Aquest equips es col·locaran a la terrassa just al
costat de la instal·lació fotovoltaica. L’estructura metàl·lica llastrada amb daus de formigó que
subjectarà aquests, disposarà d’una petita teulada, que protegirà els inversors de la radiació directa
del sol i de les inclemències meteorològiques.
Els inversors disposen de dos seguidor de punt de màxima potència (Màximum Power Point Tracker ó
MPPT ) que permet en cada situació de radiació solar variar la tensió de treball dels camps per tal
d’extreure’n la màxima energia possible. Degut a tenir aquests dos punts de MPP, podrem connectar
a un mateix inversor dos inclinacions diferents assegurant treure el màxim rendiment per cadascuna
de les series.
Per tal de tenir els inversors treballant a un regim semblant, cada inversor tindran una series de
cada façana connectada a cada una de les entrades. Així es podrà fer una comparació entre els dos
inversors, ja que disposaran de la mateixa potència, i de les mateixes series amb la mateixa
inclinació i orientació.
D’altra banda, s’ajusten a les exigències legals i de la companyia elèctrica pel que fa a l’aïllament
galvànic entre part de continua i alterna, a l’emissió de d’harmònics i pertorbacions
radioelèctriques, a la protecció per desconnexió automàtica en cas de funcionament en illa (sense
presència de xarxa elèctrica), i incorporen vigilant d’aïllament de la part de continua.
Per aconseguir la potencia nominal desitjada, s’ha fet una combinació d’inversors com es mostra
en la taula:
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Part alterna AC
Inversor

Fase

Potència
[W]

Vac
[V]

Iac
[A]

Secció
[mm²]

Magnetotèrmic
[A]

A

SMA Tripower 8000 TL

r-s-t

8.000

400

11,55

4

16

B

SMA Tripower 8000 TL

r-s-t

8.000

400

11,55

4

16

16.000

400

23,09

16

32

AC-1 a comptador

Les principals característiques tècniques del inversor són:
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2.7 XARXA DE DISTRIBUCIÓ
La xarxa de distribució comprèn tots els conductors que transporten l’energia elèctrica des dels
mòduls fotovoltaics fins el punt de connexió amb l’escomesa de la xarxa elèctrica de l’edifici.
Els conductors de corrent continu, estaran formats per cable de doble aïllament (1000 V de
protecció) en el camp fotovoltaic, i seran lliures d’halògens si discorren per l’interior de l’edifici.
Els conductors exposats a la radiació solar hauran de ser resistents als raigs ultraviolats, o en el seu
defecte, protegits per safata per exterior.
Es disposaran les canalitzacions necessàries per una correcta conducció del cablejat i per evitar la
generació d’esforços en aquests o els elements de protecció, i evitar possibles travades pel transit
normal de persones.
Tot el cablejat es farà per l’interior de la perfileria d’alumini amb un doble objectiu, un d’estètic
ja que no es veurà cap cablejat des de l’interior de l’edifici, i un de protecció, ja que no estarà
exposat a la radiació directa del sol.
El cablejat serà continu des de les plaques fins els inversors, i es farà per dintre de la perfileria
d’alumini quedant oculta des de l’interior de l’edifici. Es faran baixar les sèries sota la tapeta dels
muntants, fins al nivell de la terrassa, un cop aquí seran conduits darrera el remat existent entre els
laminats fotovoltaics i el terra de la terrassa, fins a la cantonada Sud, on sortiran mitjançant una
safata metàl·lica galvanitzada en calent i cargolada a uns daus de formigó fins a la ubicació dels
inversors. Tot el cablejat de continua serà de secció 4mm2.
Les caixes de proteccions i connexions tindran una IP 65 al estar ubicades a l’exterior, i hauran de
estar degudament rotulades per indicar nom de la serie i polaritat.
Els conductors s’instal·laran preferentment seguint la vertical i la horitzontal de les parets que
limiten el local, i d’existir canalitzacions, en paral·lel a aquestes.
Després dels inversors i de les corresponents caixes de proteccions d’alterna, el cablejat serà
conduit fins el quadre de comptadors per l’interior de l’edifici fins al exterior del mateix. Hi haurà
una part soterrada per l’exterior del edifici fins al punt frontera on s’ubicarà un armari prefabricat.
Dins d’aquest s’instal·laran el quadre de comptadors i la CGP corresponent.
Totes les línies de corrent continu aniran situades en suport independent de les línies de corrent
altern i portaran identificat el nom i la polaritat.
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2.8 QUADRES ELÈCTRICS
Per tal de facilitar el control i les maniobres manuals, hi haurà petits quadres que incorporaran les
proteccions CC i AC de cada subcamp fotovoltaic i un altre amb les proteccions generals i l’equip de
comptatge.

2.8.1 Quadres de proteccions CC
Les proteccions CC són el conjunt de proteccions del cablejat per la distribució d’energia en forma
de corrent continu, que ve dels mòduls fotovoltaics fins els inversors.
Tot i que l’inversor disposa de seccionador en carrega en la part de continua, i fusibles electrònics
que faran desconnectar l’inversor de la sèrie que presenti una anomalia, es dispoaran també
fusibles seccionables de 10A per cadascuna de les sèries provinents del camp fotovoltaic. Aquest
fusibles seran instal·lats dins d’una caixa de IP 65 al anar aquesta a l’exterior de l’edifici. Els
detalls del connexionat i de les caixes es pot veure en el multifilar. Els inversors disposen de
descarregadors de sobretensió en la part de continua per cadascuna de les entrades

2.8.2 Quadres de proteccions AC
Les proteccions AC són el conjunt de proteccions del cablejat per la distribució d’energia en forma
de corrent altern. Aquestes aniran instal·lades en una caixa de protecció IP65, ja que seran
instal·lades a l’exterior de l’edifici al costa dels inversors, com mostra el plànol d’ubicació
d’equips.
La caixa de proteccions de CA estarà formada per un magnetotèrmic de quatre pols i 16A, de corba
C i amb un poder de tall superior als 4500A per cadascun dels inversors, i per un diferencial de
quatre pols, un amperatge màxim de 40A, i una sensibilitat de 300mA i per un magnetotèrmic
també de quatre pols, de 32A, de corba C i amb un poder de tall superior als 4500A. Amb aquestes
proteccions quedarà protegida la línea entre els inversors i el quadre de connexió a xarxa i
comptadors. Dins de la caixa de proteccions d’alterna, es disposarà de descarregador de
sobretensions del tipus I, per cadascuna de les fases i el neutre.

2.8.3 Proteccions de interconnexió
El sistema FV ha d’incorporar proteccions específiques per la interconnexió de màxima i mínima
freqüència (51 i 49 Hz respectivament) i de màxima i mínima tensió (1,1 Um i =,85 Um
respectivament). En aquest cas estan integrades en els inversors.
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2.8.4 Protecció contra contactes directes
La protecció contra contactes directes va incorporada en l’aïllament dels equips elèctrics emprats i
en l‘execució de la pròpia instal·lació, per la inaccessibilitat de las parts en tensió, normalment per
interposició d’obstacles o per la protecció de las parts actives mitjançant l’aïllament adient.

2.8.5 Protecció contra contactes indirectes
S’ha previst el sistema combinat de posada a terra de les masses metàl·liques i l’acció de dispositius
de tall per intensitat de defecte, que en la part de continua es corresponen amb un sistema de
vigilant d’aïllament que incorporen els inversors.
La instal·lació disposarà de un interruptor diferencial de tall omnipolar que interromprà la
alimentació del circuit, en el cas de circulació de corrent a terra de valor superior a la seva
sensibilitat.
Totes les masses s’uniran al conductor de protecció. A la línia de terra s’uniran també totes les
estructures, suports i altres elements metàl·lics. Aquestes unions d’equipotencialitat es realitzaran
amb conductor de coure de secció mínima de 2,5 mm2, si disposen d’una protecció mecànica i de
4mm2 si els conductors de protecció no disposen d’aquesta.

2.8.6 Protecció contra sobreintensitats
Tots els circuits estaran protegits en origen contra els efectes de les sobreintensitats, mitjançant
interruptors automàtics magnetotèrmics en la part d’alterna i fusibles seccionables o elèctrics en la
part de continua.
Queda garantit que no se superaran les màximes intensitats admissibles en els conductors, per
l’actuació de les proteccions, alhora que queda garantida una ràpida desconnexió del circuit
corresponent, en cas de curtcircuit.

2.8.7 Quadre de proteccions i comptadors
El conjunt de protecció i mesura es munta en caixes de doble aïllament i inclou les proteccions
generals, els equips de mesura de la instal·lació i els fusibles tallacircuits de seguretat. Estarà situat
en la capçalera de la instal·lació FV, al costat de l’equip de comptatge elèctric de la instal·lació
convencional i la seva escomesa.
Per a la selecció d’aquestes proteccions se seguirà la Guia Vademècum per a Instal·lacions d’Enllaç
en Baixa Tensió de FECSA – ENDESA donat que es connectarà la instal·lació a la xarxa d’aquesta
companyia de distribució d’energia elèctrica.
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Les proteccions generals estaran formades pels següents elements:

-

Interruptor general manual: serà un interruptor magnetotèrmic tipus ICP de intensitat nominal
25A i poder de tall superior a 4500A requerits per compan per l’empresa subministradora en el
punt de connexió, i accessible a ell en tot moment per poder realitzar una desconnexió manual
de la instal·lació si fos procedent.

-

Protecció diferencial d’intensitat nominal 40A d’una sensibilitat de 300 mA.

-

S’instal·larà un comptador bidireccional de lectura indirecta, per tal de poder mesurar el pas de
l’energia en ambdós sentits, el de l’energia generada per la instal·lació fotovoltaica i el de
l’energia consumida pels receptors elèctrics. Aquest serà un comptador digital i disposarà de
d’un sistema de lectura remota.

-

Al ser una instal·lació superior als 15KW, s’instal·larà un mòdem homologat per companyia per
poder realitzar les telemesures marcades pel RD 1110/2007

-

Fusibles tallacircuits gG de la intensitat nominal 80A adequada a la potència de la instal·lació
fotovoltaica.

2.9 POSADA A TERRA
Les connexió a la xarxa de posada a terra de totes les masses metàl·liques tenen per objecte limitar
la tensió que, amb respecte a terra, podrien presentar aquestes masses en cas d’un contacte
accidental de una part activa de la instal·lació
De la mateixa manera, el pas de la corrent de defecte pel terreny provoca la aparició de les
denominades tensions de pas i contacte que poden resultar perilloses per les persones.
Per que això no passi, aquestes tensions mai podran sobrepassar els valors màxims admissibles
donats pel reglament electrotècnic de baixa tensió.
La posada a terra de la instal·lació es farà de forma que no es vegi alterada les condicions de
posada a terra de la xarxa de l’empresa distribuïdora, i serà independent al neutre del
transformador.
Es connectarà a una única instal·lació de terra general ( de protecció i servei), els següents
elements:
Masses metàl·liques de Corrent Continua.
Masses metàl·liques de Corrent Alterna (baixa tensió)
Inversors
La Red de corrent continua serà flotant. No hi haurà cap punt de contacte entre el terra i el circuit
actiu.
La xarxa de terres estarà formada per:
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Elèctrode de posada a terra que es constituirà a base de piques clavades verticalment en el terreny.
La composició del material serà inalterable a la humitat i a l’acció química del terreny. La pica de
terra tindrà una sortida a l’exterior mitjançant cable nu de coure de 95mm^2, ancorat mitjançant
brida de coure. La profunditat mai serà inferior a 0,5m. Si es necessari, per trobar-se la caixa
seccionadora lluny, es disposarà d’una caixa de registre (punt de posada a terra)
A partir del punt de posada a terra, i unida en sèrie a la línea d’enllaç mitjançant pont separable,
es disposarà la línea principal de terra que serà de coure i aïllada 0,6/1 kV, que discorrerà
enterrada sota conducte fins al local que correspongui on passarà a la superfície en una caixa
terminal fixada a la paret (caixa seccionadora de terra).
A partir de la caixa terminal o caixa seccionadora de terra, es farà la línea de distribució de terra
que unirà totes les masses metàl·liques de la instal·lació. Aquesta línea anirà per dins de canal, en
paral·lel a la xarxa de distribució de corrent altern i de corrent continua.
La pica estarà situada en la part posterior de l’edifici, aprofitant la zona ajardinada, o s’aprofitarà
la rassa de la canalització de la línea de evacuació entre l’edifici i el quadre de comptadors.
Els càlculs es realitzen segons els valors que indiquen les taules de la Instrucció tècnica
complementària ITC-BT-18 del REBT.
Podem considerar la instal·lació com a local humit, ja que part de la instal·lació fotovoltaica és
exterior, i pot veure’s afectada per la pluja o la humitat. La tensió de contacte màxima permesa
per la Instrucció, és de 24 V. Tenint en compte que s'utilitzarà diferencials amb una sensibilitat de
300 mA, la resistència a terra ha de tenir un valor mínim de:
RA* IA < U

RA < 24V/0,3A

R <80 Ω.

• La resistència necessària resultant ha de ser inferior a R <80 Ω.
• El terreny on es clavaran les piques, és un terreny del tipus argila compacta, amb la qual cosa es
pot prendre de la taula 3 del ICT-BT-18 com a valor mig de la resistivitat en 150Ωm.
Mitjançant la formula R = ρ/L la resistència obtinguda per aquest terreny amb dos piques de 1.5m
de llargada i 1,5 metres de cable nu de terra, és de R = 33,33Ω.
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2.10 PREVISIÓ ANUAL DE PRODUCCIÓ ELÈCTRICA
La producció d’energia elèctrica dependrà de la radiació incident, de l’orientació i la inclinació del
camp fotovoltaic.
Degut a que el software utilitzat per fer la simulació de la producció de la instal·lació fotovoltaica
(PVSYST 4.37) no contempla la possibilitat de utilitzar inversors amb 2 MPPT, s’han fet dos
simulacions. La primera serà la de la façana orientada a -22ºSud amb una inclinació de 10º i dos
series de 25 mòduls cadascuna connectades a un inversor de 8kW. La segona simulació serà de
idèntica configuració elèctrica, inclinada a 10º però amb una orientació de 158ºSud. A partir
d’aquestes dos simulacions, obtenim una producció especifica kWh/kWp/any instal·lat en funció de
la inclinació i orientació. Com que cada inversor te dos MPPT, i tenim un total de 4 series en el
camp fotovoltaic, es repartiran una sèrie de cada orietnació diferent per cadascun dels inversors,
obtenint així una mateixa potencia, energia i envelliment per cadascun dels inversors. En la taula
adjunta es pot veure la configuració per cadascun dels inversors amb la seva producció especifica
per cada entrada.

Part contínua DC
Mòdul

Inclinació Azimut Camp
Camp FV [°]
FV [°]

Producció

Sèrie

Paral·lel

Número
mòduls

Potència
[Wp]

Zytech ZT 165DS Poly
A

E Total (kWh)

165

Entrada A

10 º

-22,0 º

25

1

25

4.125

1.431

5.902,88

Entrada B

10 º

158,0 º

25

1

25

4.125

1.183

4.879,88

50

8.250

1.307

Entrada A

10 º

-22,0 º

25

1

25

4.125

1.431

5.902,88

Entrada B

10 º

158,0 º

25

1

25

4.125

1.183

4.879,88

Inversor A
B

E kWh/kWp/any

10.783

Inversor B

50

8.250

1.307

10.783

TOTAL

100

16.500

1.307

21.566

TOTAL

93%

1.216

20.055,92

S’han aplicat unes pèrdues degut a la conducció en corrent altern, i al la disponibilitat en un 7%.
S’entén que les instal·lacions fotovoltaiques no funcionen el 100% de l’any donat que no només
poden tenir una fallada momentània sinó que l’absència de la referència del corrent de la xarxa
(talls de subministrament) també faran que la instal·lació deixi de funcionar mentre l’avaria
persisteixi.
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2.11 DISSENY DE LES LÍNIES DE DISTRIBUCIÓ
Pel càlcul de la secció dels conductors s’han utilitzat els criteris de màxima caiguda de tensió i el
del màxim corrent admissible. En cada cas s’ha elegit el més restrictiu.
A2.1. TENSIÓ NOMINAL I CAIGUDA DE TENSIÓ ADMISSIBLE
LÍNIES DE CORRENT CONTINU
Les hipòtesis de partida han sigut:
•

caiguda de tensió màxima 1,5%
PnxL

e=
RoxSxUn
On:
e=

Caiguda de tensió en V

Pn =

Potencia nominal (W)

L=

Longitud línia en metres

Ro =

Conductivitat del conductor R0 = -(0,0006*Tª2) -(0,1086*Tª)+58,4

Tª =

Temperatura estimada del conductor

S=

Secció del conductor de fase en mm²

Un =

Tensió nominal del camp fotovoltaic en V

LÍNIES DE CORRENT ALTERN
Les hipòtesis de partida han sigut:
•

caiguda de tensió màxima 2%
PnxL

e=
RoxSxUn
On:
e=

Caiguda de tensió en V

Pn =

Potencia nominal (W)

L=

Longitud línia en metres

Ro =

Conductivitat del conductor R0 = -(0,0006*Tª2) -(0,1086*Tª)+58,4

Tª =

Temperatura estimada del conductor

S=

Secció del conductor de fase en mm²

Un =

Tensió nominal de la xarxa (230/400V) en V
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A2.2. INTENSITAT NOMINAL
La secció dels conductors serà tal que compleixi el REBT.
S’adjunten els resultats del càlcul de les seccions de cablejat mínimes per a complir les condicions
abans exposades en l’annex de dimensionat de cables.
Dimensionat de cables del projecte TF-122 propietat de Agència Local d'Energia de Barcelona ubicat a Barcelona (08025)
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Quantitat total mòduls

Potència pic
[Wp]

Potència nominal
[W]

Disponibilitat

Producció
[kWh]

Producció específica
[kWh/kWp/any]

Producció específica
[kWh/kW/any]

100

16.500

16.000

93%

20.056

1.216

1.253

Mòdul fotovoltaic

Estructura

Mòdul fotovoltaic

Posició mòdul

Llarg
[m]

Ample
[m]

Potència
[Wp]

Impp
[A]

Isc
[A]

Voc
[V]

Vmpp
[V]

Tonc
[°C]

Eficiencia modul

Pot γ
[W/°C]

Isc α
[mA/°C]

Voc β
[mV/°C]

Pot/°C
[%]

Isc/°C
[%]

Voc/°C
[%]

Principal

Secundaria

Zytech ZT 165DS Poly

Vertical

1,45

1

165

8,09

8,95

25,04

20,4

47

11,38%

-0,792

4,21

-80,128

-0,48%

0,047%

-0,32%

Estructura especial

Estructura especial

DC

Temperatura
safata [°]

Coeficient
agrupació

Correcció
Temperatura

CT màxima
[%]

Temperatura
cèl·lua FV [°]

40

0,70

1,000

2,0%
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Dades instal·lació

Criteris disseny

Radiació
[W]

Temperatura
ambient [°C]

Azimut
[°]

Inclinació
[°]

Temp. Màx.
conductor [°]

1000

25

-22 / 158

10

90

AC

Temperatura
safata [°]

Coeficient
agrupació

Correcció
Temperatura

CT màxima
[%]

Mono /Trifàsica

30

1

1,095

1,5%

Cos φ=1

CT màxima
[%]

Intensitat màxima

DC
Segons STC ( 1000 W/m² - Temperatura cèl·lula 25 ºC )

Subcamp /
Inversor

A

Sèrie

Paral·lel

Mòduls

Potència
[Wp]

Impp
[A]

Isc
[A]

Voc
[V]

Vmpp
[V]

Potència
[Wp]

Impp
[A]

Isc
[A]

Voc
[V]

Vmpp
[V]

Temperatura
[°C]

e
[V]

e
[%]

25

1

25

4.125

8,09

8,95

626,00

510,00

3.616,94

8,23

9,09

558,39

442,39

76,65

4

26,60

45

3,01

0,68%

Entrada B

25

1

25

4.125

8,09

8,95

626,00

510,00

3.607,77

8,23

9,09

558,39

442,39

105,00

4

26,60

45

4,13

0,93%

50

8.250

Inversor A

B

Segons Temperatura ambient i Radiació

Línia
Entrada A

Entrada A

25

1

Entrada B

25

1

Inversor B
TOTAL

25

Longitud
[m]

Secció conductor Intensitat màxima
[mm²]
[A]

OK

0,93%

OK

7.224,71

4.125

8,09

8,95

626,00

510,00

3.607,77

8,23

9,09

558,39

442,39

105,00

4

26,60

45

4,13

0,93%

25

4.125

8,09

8,95

626,00

510,00

3.612,86

8,23

9,09

558,39

442,39

89,25

4

26,60

45

3,51

0,79%

50

8.250

7.220,63

100

16.500

14.445,34

CT màxima DC

OK

0,93%

OK

0,93%

AC
Valors nominals

Segons Temperatura ambient i Radiació

Subcamp /
Inversor

Model inversor

Fase

Potència
[Wp]

Rendiment
[%]

Wp/W
[%]

Vac
[V]

Iac
[A]

Pot. sortida Inv.
[W]

Pot. Protecc. AC
[W]

Vac
[V]

Iac
[A]

Temperatura
[°C]

e
[V]

e
[%]

A

SMA Tripower 8000 TL

r-s-t

8.000

97,5%

103,1%

400

11,55

7.044,09

7.039,56

399,74

10,17

3,15

4

41,63

35

0,26

0,06%

B

SMA Tripower 8000 TL

r-s-t

8.000

97,5%

103,1%

400

11,55

7.040,12

7.035,59

399,74

10,16

3,15

4

41,63

35

0,26

0,06%

r-s-t

16.000

103,1%

400

23,09

14.075,15

13.985,09

397,44

20,32

63

16

99,69

33

2,56

0,64%

16.000

103,1%

400

23,09

13.985,09

13.985,09

AC-1 a comptador

TOTAL

Longitud
[m]

Secció conductor Intensitat màxima
[mm²]
[A]

CT màxima AC

CT màxima
[%]

Intensitat màxima
OK
OK

0,70%

0,70%
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2.12 MONITORTZACIÓ VIA INTERNET DEL SISTEMA
Amb la intenció de poder monitoritzar, diagnosticar a distància, emmagatzemar dades i visualitzar la
planta fotovoltaica, es portarà a terme la monitorització dels sistema a traves de la lectura de dades
del mateix fabricant dels equips.

2.12.1 DESCRIPCIÓ GENERAL
Es tracta d’un sistema de monitorització de la instal·lació fotovoltaica via Internet desenvolupat pel
fabricant SMA que recull les principals dades de la planta fotovoltaica.
Aquest sistema es caracteritza per:
•

Fer un seguiment de la instal·lació en temps gairebé real mitjançant un portal web
(Sunnyportal.com)

•

Controlar i visualitzar els paràmetres bàsics d’uns instal·lació fotovoltaica

(Energia ,

Potencia , Radiació i temperatures ambient i de mòdul)
•

Principals paràmetres dels inversors (Vcc, Vac, I de les diferents entrades en continua del
inversor, I de la part alterna, Tª interna inversor, etc....)

•

Gestió del manteniment de la instal·lació.

•

Generació de e-mails d’alarma en cas de detecció d’errors.

•

Comunicació amb el comptador d’energia de l’empresa distribuïdora mitjançant un
comptador de polsos.

La seva tecnologia està basada en:
•

Un equip situat a la instal·lació composat per un mòdul d’adquisició de dades (webbox), que
es comunica amb els diferents inversors i amb les sondes de radiació i temperatura de la
planta, i que mitjançant un sistema d’emissió de dades amb tecnologia GPRS les envia a un
servidor.

•

Un software de gestió central, encarregat de recollir les dades i tractar-les, emmagatzemarles en bases de dades i publicar-les en una pàgina web accessible des de Internet
(www.sunnyportal.com).
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2.12.2 MONITORITZACIÓ DELS INVERSORS
Els principals elements d’aquesta monitorització són:
Sunny Webbox:
És el principal component de la monitorització dels equips. És la central de comunicació que permet
recopilar i consultar l'estat de la instal·lació en tot moment mitjançant un mòdem GSM. És un
registrador de dades multifuncional i de baix consum que permet visualitzar, arxivar i processar les
dades. Ens permet fer un enviament de dades en intervals de temps seleccionables.
Les principals característiques són:
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Sunny Sensorbox:
La Sunny SensorBox s'instal·la directament al costat del camp fotovoltaic, s’encarrega de mesurar la
radiació solar i la temperatura. En combinació amb la Sunny WebBox i Sunny Portal, permet una
comparació continuada dels valors teòrics i reals de potència de la instal·lació. D'aquesta manera és
possible detectar danys, brutícia o una creixent reducció de l'eficiència del generador, la qual cosa
maximitza l'estabilitat del rendiment.
Les principals característiques són:
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2.13 VENTILACIÓ FORÇADA
La nova morfologia del lluernari permetrà que aquest quedi tancat hermèticament amb una perfileria
amb trencament de pont tèrmic, que l’hivern reduirà les pèrdues generades per la filtració d’aire, i que
a l’estiu, mitjançant uns ventiladors ubicats a la part superior del lluernari faran renovar l’aire per
extreure l’excés de calor produït.
El Volum a ventilar serà:

Superfície :

190m2

Alçada edifici: 4m
Volum total:

760m3

Escollint un ventilador axial mural amb hèlice equilibrada a dos plans, amb un diàmetre d’extracció
de 400mm, obtindrem una extracció dinàmica de:
Vextracció: 5080m3/h X 2 ventiladors = 10.160 m3/h
Això equival 13.3 renovacions d’aire a la hora, o una renovació d’aire cada 5 minuts quan estigui
funcionant a ple rendiment.
Per tal d’afavorir la ventilació natural del sistema, s’ha previst una extracció composada per unes
comportes motoritzades, un extractor, i un sistema fix de lamines que impedirà l’entrada d’aigua
El comportament del sistema tindrà 3 estats:

•

Tancat. Les comportes romandran tancades, quan la temperatura interior sigui inferior a la
temperatura de confort desitjada

•

Comportes obertes / extractor OFF. Quan la temperatura sigui una mica superior a la
temperatura de confort, les comportes s’obriran per permetre la ventilació natural.

•

Comportes obertes /extractor ON. Quan la temperatura sigui superior en XºC a la
temperatura de confort desitjada, les comportes estaran obertes i l’extractor es posarà en
funcionament seguint unes pautes de potència directament proporcional a l’augment de
temperatura en l’interior de l’edifici.
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ANNEX 1. ESTUDI PRODUCCIÓ

El càlcul de la energia produïda pel sistema fotovoltaic, s’ha fet mitjançant el programa PVSYST 5.01.
Aquest software realitza simulacions de funcionament de sistemes fotovoltaics connectats a xarxa,
simulant la radiació incident i les diferents components del sistema.
Pel seu correcte funcionament, s’han introduït les dades corresponents als factors meteorològics,
ombres, característiques dels laminats fotovoltaics, inversors i caigudes de tensió.
A continuació es descriuen tots els paràmetres que s’inclouen en les taules de simulació. Es detalla la
seva procedència, i el procés de càlcul.

PARÀMETRE

DESCRIPCIÓ

COMENTARIS

GlobHor

Irradiació global sobre el plànol horitzontal

Valors del PVGIS

DiffHor

Irradiació difusa sobre el plànol horitzontal

Calculat per PVSYST 5.01

T Amb

Temperatura ambient

Valors del PVGIS

WindVel

Velocitat del vent

Valors del PVGIS

GlobInc

Irradiació global sobre el plànol inclinat Calculat per PVSYST 5.01
(segons

valor

d’inclinació

i

orientació

introduïts)
DiffS Inc

Irradiació difusa sobre el plànol inclinat Calculat per PVSYST 5.01
(segons

valor

d’inclinació

i

orientació

introduïts)
Alb Incl

Irradiació de albedo sobre el plànol inclinat Calculat per PVSYST 5.01
(segons

valor

d’inclinació

i

orientació

introduïts)
Glob Eff

Irradiació global "efectiva" sobre el plànol Calculat per PVSYST 5.01
inclinat (segons valors d’inclinació i orientació
introduïts). Inclou les pèrdues per efecte
angular pel que fa a "GlobInc"

Pnom * Ginc

Producte Potència Nominal de Generador FV Calculat

a

partir

de

dades

per irradiació global sobre plànol inclinat. obtingudes del PVSYST 4,33
Representa l'energia produïda per un sistema
ideal, sense pèrdues, a una temperatura de
25ºC de cèl·lula i mateixa irradiació mitja
anual
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GlobShd

Energia incident en el camp fotovoltaic, Calculat PVSYST 5.01 a partir de la
corregida per les ombres pròximes (indicatiu) construcció de una perspectiva del
generador fotovoltaic

ModQual

Pèrdues per potència instal·lada inferior a la Calculat amb el PVSYST 5.01 a
nominal

partir de estimacions del fabricant
dels mòduls

Miss Loss

Pèrdues per dispersió de paràmetres del Calculat per PVSYST 5.01
generador

Ohm Loss

Pèrdues en cablejat DC

Calculat per PVSYST 5.01 segons
paràmetres entrats per usuari

Earray

Energia

efectiva

lliurada

pel

generador Calculat per PVSYST 5.01

fotovoltaic a la seva sortida
ILOper

Pèrdues

en

l'inversor

en

funcionament Calculat amb el PVSYST 5.01 a

(eficiència de l'inversor)

partir de les dades subministrades
per la garantía de producció del
fabricant dels inversors

ILPmin

Pèrdues en l'inversor per llindar d’arrencada

Calculat amb el PVSYST 5.01 a
partir de les dades subministrades
per la garantía de producció del
fabricant dels inversors

ILVmin

Pèrdues en l'inversor per llindar de mínima Calculat amb el PVSYST 5.01 a
tensió MPP

partir de les dades subministrades
per la garantía de producció del
fabricant dels inversors

ILVmax

Pèrdues en l'inversor per llindar de màxima Calculat amb el PVSYST 5.01 a
tensió MPP

partir de les dades subministrades
per la garantía de producció del
fabricant dels inversors

ILPmáx

Pèrdues en l'inversor per màxima potencia

Calculat amb el PVSYST 5.01 a
partir de les dades subministrades
per la garantía de producció del
fabricant dels inversors

InvLoss

Pèrdues en l'inversor (totals, suma de les Calculat amb el PVSYST 5.01 a
anteriors)

partir de les dades subministrades
per la garantía de producció del
fabricant dels inversors
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EffInvR

Eficiència de l'inversor (en operació)

Calculat amb el PVSYST 5.01 a
partir de les dades subministrades
per la garantía de producció del
fabricant

dels

inversors.

Inclou

pèrdues per MMP
EoutInv

Energia a la sortida de l'inversor

Calculat amb el PVSYST 5.01 a
partir de les dades subministrades
per la garantía de producció del
fabricant

dels

inversors.

Inclou

pèrdues per MMP
Pèrdues

per Pèrdues per no disponibilitat dels equips Calculat a partir d’una estimació de

disponibilitat del inversors

disponibilitat de funcionament dels

Inversor

inversors, assumint les condicions
de reparació d’averies en 48 hores.

Efinal

Energia lliurada a la xarxa

Càlcul a partir dels paràmetres
intermitjos calculats

PRsist

"Performance Ràtio": relació entre l’energia Segons diversos estudis , i basantfinal que subministra el sistema a la xarxa nos en l’experiència amb sistemes
elèctrica de Mitja Tensió amb la qual fotovoltaics en funcionament, valors
subministraria un sistema ideal, amb idèntica de PR compresos entre un 70% i
potència nominal, sense pèrdues de cap 75% poden considerar-se popis
tipus, a una temperatura de 25ºC de cèl·lula i d'un sistema correctament dissenyat
amb la mateixa irradiació mitja anual

Yr

Lc

i executat.

Producció ideal del sistema d'acord amb la
potència nominal definida pel fabricant

Pèrdues del global del sistema de captació
(no inclou pèrdues en l'inversor) Lc = Yr - Ja

Ya

Energia diària produïda pel camp fotovoltaic,
referida a la potència nominal

Ls

Pèrdues en l'inversor Ls = Ya - Yf

Yf

Energia diària útil generada, referida a la
potència nominal
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“Performance Ràtio”: relació entre l’energia Segons diversos estudis , i basant-

PR

final que subministra el sistema fotovoltaic a nos en l’experiència amb sistemes
la sortida dels inversors, amb la qual fotovoltaics en funcionament, valors
subministraria un sistema ideal, amb idèntica de PR compresos entre un 70% i
potència nominal, sense pèrdues, a una 75% poden considerar-se popis
temperatura de 25ºC de cèl·lula i amb la d'un sistema correctament dissenyat
i executat.

mateixa irradiació mitja anual.

Efinal = Pnom *

Ginc
* PR
1000W / m2

Figura 1. Paràmetres pel càlcul de la radiació. Es detalla la nomenclatura, el significat d’aquesta i la
font d’on s’extreu

2.1

Simulació PVSYST

Un cop introduïdes les característiques elèctriques dels mòduls i dels inversors. Es defineix el camp
fotovoltaic, amb el numero de mòduls en sèrie i el numero de paral·lels, així com el numero
d’inversors.
Per últim, s’ha d’introduir les possibles ombres produïdes per edificis o elements propers.
L’informe sobre producció en ve detallat a la figura 4.
En aquest informe trobem:
•

A la pagina 1/3, les característiques principals de la instal·lació, amb les dades geogràfiques
de

l’emplaçament, la font d’on s’han extret les dades meteorològiques,

inclinació

del

camp

amb

les

seves

principals

característiques

de

l’orientació e
configuració

(series/paral·lels). A continuació també podem observar els factors de pèrdues.
•

A la pagina 2/3, l’informe ens mostra les produccions normalitzades i el rendiment del
Performace Ratio. També ens mostra els balanços principals d’energia.

•

A la pagina 3/3, se’ns mostra un gràfic amb el diagrama de pèrdues de la instal·lació solar
fotovoltaica, amb les diferents causes (pèrdues per mala orientació, pel rendiment dels
mòduls fv, dels inversors....)
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16/12/11 Page 1/3

Sistema conectado a la red: Parámetros de simulación
Proyecto :

11-133 Casa de les aigues

Lugar geográfico

Barcelona
Latitud
Hora legal
Albedo

Situación
Hora definida como

País
41.3°N
Zona horaria UT+1
0.20

Longitud
Altitud

España
2.2°E
5m

Datos meteorológicos : Barcelona, Synthetic Hourly data
Variante de simulación : Cara sud zytech poly
Fecha de simulación

16/12/11 13h27

Parámetros de simulación
Orientación de plano de colector

Inclinación

10°

Azimut

-22°

Horizonte libre

Horizonte

Sin sombras

Sombras próximas
Características de campo FV

Modelo
Fabricante
Número de módulos FV
En serie
Total número de módulos FV
Nº módulos
Potencia total campo
Nominal (STC)
Condiciones de operación del campo (50°C)
U mpp
Superficie total
Superficie de módulo
Módulo FV

Si-poly

ZT 165DSpoly
Zytech
25 módulos
En paralelo
50
Potencia nom. un.
8.3 kWp En cond. funcionamiento
442 V
I mpp
Superficie célula
72.5 m²

Factores de pérdida de campo FV
Factor de pérdida de calor
ko (const) 29.0 W/m²K
kv (viento)
=> Temp. nom. func. col. (800 W/m², Tamb=20°C, viento 1 m/s)
NOCT
Pérdida óhmica de cables
Res. campo total 410.2 mOhm Fracción de pérdida
Pérdida de diodos serie
Caída de tensión 0.7 V
Fracción de pérdida
Pérdida de calidad de módulo
Fracción de pérdida
Pérdida de desadaptación de módulo
Fracción de pérdida
Efecto de incidencia, parametrización ASHRAE
IAM = 1-bo (1/cos i - 1)
Parámetro bo
Tipo de sistema

Parámetro del sistema
Inversor
Características de inversor

Modelo
Fabricante
Tensión de funcionamiento

Necesidades de los usuarios :

2 cadenas
165 Wp
7.2 kWp (50°C)
16 A
48.7 m²

0.0 W/m²K / m/s
45 °C
1.4 % en STC
0.1 % en STC
3.0 %
2.0 % en MPP
0.05

Sistema conectado a la red
Sunny Tripower 8000 TL
SMA
320-800 V
Potencia nom. un.

8 kW AC

Carga ilimitada (red)

Traducción sin garantía, Sólo es normativo el texto inglés.
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Sistema conectado a la red: Resultados principales
Proyecto :

11-133 Casa de les aigues

Variante de simulación : Cara sud zytech poly
Tipo de sistema
Parámetros principales del sistema
Orientación de campo FV
inclinación
Módulos FV
Modelo
Campo FV
Nº de módulos
Inversor
Modelo
Necesidades de los usuarios
Carga ilimitada (red)
Resultados de simulación principales
Producción del sistema
Energía producida
Indice de rendimiento PR

Conectado a la red
10°
azimut
ZT 165DSpoly
Pnom
50
Pnom total
Sunny Tripower 8000 TL Pnom

Producciones normalizadas (por kWp instalado): Potencia nominal 8.3 kWp
1.0

PR : Tasa de rendimiento (Yf / Yr) : 0.784

Lc : Pérdida de recogida (pérdidas de campo FV) 0.98 kWh/kWp/día
Ls : Pérdida del sistema (inversor, ...)
0.09 kWh/kWp/día
Yf : Energía útil producida (Salida de inversor) 3.9 kWh/kWp/día
0.8

Indice de rendimiento PR

8
Energía normalizada [kWh/kWp/día]

1422 kWh/kWp/año

Indice de rendimiento PR
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6

4

2

0

Específico

11.73 MWh/año
78.4 %

-22°
165 Wp
8.3 kWp
8.0 kW ac
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Cara sud zytech poly
Balances y resultados principales
GlobHor

T Amb

GlobInc

GlobEff

EArray

EOutInv

EffArrR

EffSysR

kWh/m²

°C

kWh/m²

kWh/m²

kWh

kWh

%

%

Enero

67.9

10.50

82.5

78.2

558

544

9.32

9.09

Febrero

87.4

11.20

101.6

96.9

697

680

9.46

9.24

Marzo

137.0

13.60

151.1

145.2

1032

1009

9.42

9.21

Abril

167.1

15.50

175.3

169.5

1190

1163

9.36

9.15

Mayo

205.2

19.00

208.5

202.1

1394

1363

9.22

9.01

Junio

225.3

23.10

226.1

219.5

1472

1438

8.98

8.77

Julio

229.7

25.50

231.8

225.0

1489

1456

8.86

8.66

Agosto

192.8

25.90

200.8

194.5

1288

1259

8.85

8.65

Septiembre

144.3

22.70

156.0

150.5

1021

998

9.03

8.83

Octubre

106.0

19.50

120.9

115.6

798

780

9.11

8.90

Noviembre

72.6

14.20

88.1

83.6

591

576

9.25

9.02

Diciembre

58.3

10.90

71.5

67.5

479

466

9.24

9.00

1693.6

17.67

1814.3

1748.2

12009

11733

9.13

8.92

Año

Irradiación global horizontal

EArray

Energía efectiva en la salida del campo

T Amb

Temperatura ambiente

EOutInv

Energía disponible en la salida de inversor

GlobInc

Incidente total en plano col.

EffArrR

Efic. campo Esal / sup. bruta

GlobEff

Global efectivo, corr. para IAM y sombras

EffSysR

Efic. sistema Esal / sup. bruta

Leyendas: GlobHor

Traducción sin garantía, Sólo es normativo el texto inglés.
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Sistema conectado a la red: Diagrama de pérdidas
Proyecto :

11-133 Casa de les aigues

Variante de simulación : Cara sud zytech poly
Tipo de sistema
Parámetros principales del sistema
Orientación de campo FV
inclinación
Módulos FV
Modelo
Campo FV
Nº de módulos
Inversor
Modelo
Necesidades de los usuarios
Carga ilimitada (red)

Conectado a la red
10°
azimut
ZT 165DSpoly
Pnom
50
Pnom total
Sunny Tripower 8000 TL Pnom

-22°
165 Wp
8.3 kWp
8.0 kW ac

Diagrama de pérdida durante todo el año

1694 kWh/m²
+7.1%

-3.6% Factor IAM en global
Effective irradiance on cells
Conversión FV

1748 kWh/m² * 49 m² Cells
eficiencia en STC = 17.0%
14442 kWh

eficiencia en STC = 17.0%
-4.6%
-7.0%
-3.3%
-2.2%
-0.8%

12010 kWh

Pérdida FV debido a nivel de irradiancia
Pérdida FV debido a temperatura
Pérdida de calidad de módulo
Pérdida de desadaptación de campo de módulo
Pérdida óhmica de cables
Energía virtual de campo en MPP

-2.3%

11733 kWh

Irradiación global horizontal
Incidente total en plano col.

Pérdida de inversor durante el funcionamiento (eficiencia)

0.0%

Pérdida de inversor a través de potencia inv. nominal

0.0%

Pérdida de inversor debido a umbral de potencia

0.0%

Pérdida de inversor a través de tensión inv. nominal

-0.0%

Pérdida de inversor debido a umbral de tensión
Energía disponible en la salida de inversor

Traducción sin garantía, Sólo es normativo el texto inglés.
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Sistema conectado a la red: Parámetros de simulación
Proyecto :

11-133 Casa de les aigues

Lugar geográfico

Barcelona
Latitud
Hora legal
Albedo

Situación
Hora definida como

País
41.3°N
Zona horaria UT+1
0.20

Longitud
Altitud

España
2.2°E
5m

Datos meteorológicos : Barcelona, Synthetic Hourly data
Variante de simulación : Cara nord zytech poly
Fecha de simulación

16/12/11 13h28

Parámetros de simulación
Orientación de plano de colector

Inclinación

10°

Azimut

158°

Horizonte libre

Horizonte

Sin sombras

Sombras próximas
Características de campo FV

Modelo
Fabricante
Número de módulos FV
En serie
Total número de módulos FV
Nº módulos
Potencia total campo
Nominal (STC)
Condiciones de operación del campo (50°C)
U mpp
Superficie total
Superficie de módulo
Módulo FV

Si-poly

ZT 165DSpoly
Zytech
25 módulos
En paralelo
50
Potencia nom. un.
8.3 kWp En cond. funcionamiento
442 V
I mpp
Superficie célula
72.5 m²

Factores de pérdida de campo FV
Factor de pérdida de calor
ko (const) 29.0 W/m²K
kv (viento)
=> Temp. nom. func. col. (800 W/m², Tamb=20°C, viento 1 m/s)
NOCT
Pérdida óhmica de cables
Res. campo total 410.2 mOhm Fracción de pérdida
Pérdida de diodos serie
Caída de tensión 0.7 V
Fracción de pérdida
Pérdida de calidad de módulo
Fracción de pérdida
Pérdida de desadaptación de módulo
Fracción de pérdida
Efecto de incidencia, parametrización ASHRAE
IAM = 1-bo (1/cos i - 1)
Parámetro bo
Tipo de sistema

Parámetro del sistema
Inversor
Características de inversor

Modelo
Fabricante
Tensión de funcionamiento

Necesidades de los usuarios :

2 cadenas
165 Wp
7.2 kWp (50°C)
16 A
48.7 m²

0.0 W/m²K / m/s
45 °C
1.4 % en STC
0.1 % en STC
3.0 %
2.0 % en MPP
0.05

Sistema conectado a la red
Sunny Tripower 8000 TL
SMA
320-800 V
Potencia nom. un.

8 kW AC

Carga ilimitada (red)

Traducción sin garantía, Sólo es normativo el texto inglés.
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Sistema conectado a la red: Resultados principales
Proyecto :

11-133 Casa de les aigues

Variante de simulación : Cara nord zytech poly
Tipo de sistema
Parámetros principales del sistema
Orientación de campo FV
inclinación
Módulos FV
Modelo
Campo FV
Nº de módulos
Inversor
Modelo
Necesidades de los usuarios
Carga ilimitada (red)
Resultados de simulación principales
Producción del sistema
Energía producida
Indice de rendimiento PR

Conectado a la red
10°
azimut
ZT 165DSpoly
Pnom
50
Pnom total
Sunny Tripower 8000 TL Pnom

Específico

9694 kWh/año
76.6 %

Producciones normalizadas (por kWp instalado): Potencia nominal 8.3 kWp
1.0

PR : Tasa de rendimiento (Yf / Yr) : 0.766

Lc : Pérdida de recogida (pérdidas de campo FV) 0.91 kWh/kWp/día
Ls : Pérdida del sistema (inversor, ...)
0.08 kWh/kWp/día
Yf : Energía útil producida (Salida de inversor) 3.22 kWh/kWp/día
0.8

Indice de rendimiento PR

8
Energía normalizada [kWh/kWp/día]

1175 kWh/kWp/año

Indice de rendimiento PR
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0

158°
165 Wp
8.3 kWp
8.0 kW ac

0.6
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Cara nord zytech poly
Balances y resultados principales
GlobHor

T Amb

GlobInc

GlobEff

EArray

EOutInv

EffArrR

EffSysR

kWh/m²

°C

kWh/m²

kWh/m²

kWh

kWh

%

%

Enero

67.9

10.50

51.9

46.7

315

305

8.38

8.11

Febrero

87.4

11.20

71.4

66.1

464

451

8.95

8.71

Marzo

137.0

13.60

119.8

112.9

796

777

9.17

8.95

Abril

167.1

15.50

154.9

148.3

1043

1020

9.28

9.08

Mayo

205.2

19.00

197.2

190.2

1315

1286

9.20

8.99

Junio

225.3

23.10

219.0

211.9

1427

1395

8.99

8.79

Julio

229.7

25.50

221.9

214.6

1426

1395

8.86

8.67

Agosto

192.8

25.90

180.2

173.1

1149

1124

8.80

8.60

Septiembre

144.3

22.70

129.2

122.8

831

811

8.87

8.66

Octubre

106.0

19.50

88.9

82.7

562

547

8.72

8.49

Noviembre

72.6

14.20

55.8

50.7

342

332

8.46

8.20

Diciembre

58.3

10.90

44.1

39.2

261

252

8.16

7.87

1693.6

17.67

1534.3

1459.0

9931

9694

8.93

8.72

Año

Irradiación global horizontal

EArray

Energía efectiva en la salida del campo

T Amb

Temperatura ambiente

EOutInv

Energía disponible en la salida de inversor

GlobInc

Incidente total en plano col.

EffArrR

Efic. campo Esal / sup. bruta

GlobEff

Global efectivo, corr. para IAM y sombras

EffSysR

Efic. sistema Esal / sup. bruta

Leyendas: GlobHor

Traducción sin garantía, Sólo es normativo el texto inglés.

PVSYST V4.37

TFM Energia Solar Fotovoltaica S.A.

16/12/11 Page 3/3

Sistema conectado a la red: Diagrama de pérdidas
Proyecto :

11-133 Casa de les aigues

Variante de simulación : Cara nord zytech poly
Tipo de sistema
Parámetros principales del sistema
Orientación de campo FV
inclinación
Módulos FV
Modelo
Campo FV
Nº de módulos
Inversor
Modelo
Necesidades de los usuarios
Carga ilimitada (red)

Conectado a la red
10°
azimut
ZT 165DSpoly
Pnom
50
Pnom total
Sunny Tripower 8000 TL Pnom

158°
165 Wp
8.3 kWp
8.0 kW ac

Diagrama de pérdida durante todo el año

1694 kWh/m²

Irradiación global horizontal

-9.4% Incidente total en plano col.
-4.9%
1459 kWh/m² * 49 m² Cells
eficiencia en STC = 17.0%
12053 kWh

eficiencia en STC = 17.0%
-6.0%
-6.5%
-3.3%
-2.2%

Pérdida FV debido a nivel de irradiancia
Pérdida FV debido a temperatura
Pérdida de calidad de módulo
Pérdida de desadaptación de campo de módulo

-0.7%

Pérdida óhmica de cables
Energía virtual de campo en MPP

-2.4%

Pérdida de inversor durante el funcionamiento (eficiencia)

9932 kWh

9694 kWh

Factor IAM en global
Effective irradiance on cells
Conversión FV

0.0%

Pérdida de inversor a través de potencia inv. nominal

0.0%

Pérdida de inversor debido a umbral de potencia

0.0%

Pérdida de inversor a través de tensión inv. nominal

-0.0%

Pérdida de inversor debido a umbral de tensión
Energía disponible en la salida de inversor

Traducción sin garantía, Sólo es normativo el texto inglés.

PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA CONNECTADA A XARXA DE 16kW AL LLUERNARI DE
L'EDIFICI DE LA CASA DE LES AIGÜES

ANNEX 2. DOCUMENTACIÓ EQUIPS INSTAL·LATS
MÒDUL FOTOVOLTAIC
INVERSOR
PERFILERIA MUR CORTINA
EXTRACTOR

34

www.zytechsolar.com

GARANTÍA
ZUECO & TECHNOLOGY SL., garantiza que la mercancía aquí descrita se fabricó usando materiales
cualificados, conforme a las especificaciones técnicas descritas en las hojas características del producto.
ZUECO & TECHNOLOGY SL, otorga las siguientes garantías a sus módulos fotovoltaicos:


Si en el plazo de 60 meses, a contar desde la fecha de la venta, se produjesen daños o defectos durante
el curso de operación por razones de la baja calidad en los materiales o por causas derivadas del mal
proceder de los operarios durante la fabricación, el comprador deberá notificar este hecho a Zytech Hong
Kong, por medio de la oficina del Grupo Zytech correspondiente.



La Resistencia mecánica de los módulos Zytech está garantizada por ZUECO & TECHNOLOGY SL, a lo
largo de un plazo de 10 años.



La degeneración en potencia de los módulos no debería ser mayor del 10% durante un periodo de 10
años y del 20% en el plazo de 25 años. Bajo estos términos de garantía, ZUECO & TECHNOLOGY SL
deberá reparar, reemplazar o añadir más módulos a su elección, hasta completar el total de potencia
contratada, si la potencia de nuestros módulos fotovoltaicos es menor que:


90% de la potencia pico mínima establecida en la hoja de especificaciones técnicas,

debido a

causas diferentes a las excluidas en las condiciones de garantía, desde la fecha de venta hasta el fin
del primer periodo de 10 años.


80% de la potencia pico mínima establecida en la hoja de especificaciones técnicas, debido a causas
diferentes a las excluidas en las condiciones de garantía, desde la fecha de venta hasta el fin del
periodo de 25 años.

EXCLUSIONES Y LIMITACIONES DE GARANTÍA:
La garantía de la cual se provee aquí no incluye, daños, mal funcionamientos de servicio o fallos de servicio
causados por:


Incumplimiento de las condiciones de instalación, operación o mantenimiento;



Reparación, modificación o desplazamiento de los módulos fotovoltaicos ZYTECH por otras personas
ajenas al servicio técnico;



Abuso, mal uso o negligencia;



Faltas de potencia debidos a incendio, desbordamientos u otros desastres naturales.



Acciones de terceras partes y otros posibles accidentes inevitables, que quedan fuera de todo tipo de
control razonable y que puedan surgir bajo las condiciones normales de funcionamiento.

ZUECO & TECHNOLOGY SL. no se hace responsable de los daños punitivos al uso o falta de uso del
producto según está garantizado. Zytech tampoco se hace cargo de los daños por los servicios perdidos, los
costes de sustitución o pérdida de beneficios reclamados por terceras partes.

ZUECO & TECHNOLOGY SL. 7609-3905 Two Exchange Sq, 8, Connaught Place Central, Hong Kong
info@zytechsolar.com www.zytechsolar.com

www.zytechsolar.com

RECLAMACIONES
En caso de discrepancia en la cantidad o calidad de los productos, la reclamación deberá ser notificada por el
comprador en el plazo de 15 días después de la llegada de los materiales al lugar de destino. Se
sobreentiende que ni el fabricante Zytech ni ninguna de sus oficinas comerciales se hacen responsables de
las discrepancias en el envío de los materiales, en casos en los que la compañía aseguradora o la compañía
marítima sean responsables. Las mercancías son enviadas bajo un seguro que por el 120% del valor de
mercancía declarado, son la seguridad de que ZUECO & TECHNOLOGY SL. gestiona su contratación.
CAUSAS DE FUERZA MAYOR
ZUECO & TECHNOLOGY SL. no se hará responsable del retraso en el envío o la no entrega de las
mercancías, debido a causas de fuerza mayor, tales como guerras, incendios de gran magnitud, inundaciones,
tifones, terremotos u otras causas acordadas por ambas partes, que pudieran ocurrir durante el proceso de
fabricación, embarque y transporte.
PRODUCTO
Los productos que quedan garantizados por el presente documento son:
MODELO

NUMERO DE REFERENCIA

FECHA DE COMPRA

ZT165DP

XXXXX

XXXXX

ASISTENCIA
En el caso de cualquier dificultad o duda, consulte con su filial ZYTECH:


En Italia: ZYTECH ITALY; Tel: 0039 0265560602



En Francia: ZYTECH FRANCE; Tel: 0033 561 62 40 40



En Alemania: ZYTECH GMBH; Tel: 0049 537 17 509164



Resto de países: ZUECO & TECNOLOGY, SL. (España); Tel: 0034 976 14 18 19

ESTE DOCUMENTO LO FIRMA Y SELLA EL DIRECTOR GENERAL DE ZUECO & TECHNOLOGY SL. en
España.

Mr. Enrique Zueco Ruiz
En Zaragoza, a 10 de Mayo de 2010

ZUECO & TECHNOLOGY SL. 7609-3905 Two Exchange Sq, 8, Connaught Place Central, Hong Kong
info@zytechsolar.com www.zytechsolar.com

STP 8000TL-10

SUNNY TRIPOWER 8000TL

Rentable

Segura

Flexibles

Sencilla

• Rendimiento máximo del 98,1%
• Mejor rendimiento de adaptación
con OptiTrac Global Peak*
• Comunicación Bluetooth®

• Fusible String electrónico y reconocimiento de fallos en Strings
• Descargador de sobretensión de
CC del tipo II
• Monitorización de corriente String

• Tensión de entrada de CC hasta
1.000 V
• Funciones integradas de gestión
de red
• Diseño de instalaciones perfecto
gracias a Optiflex

• Inyección trifásica
• Conexión del cableado sin
necesidad de herramientas
• Sistema de conexión de CC
SUNCLIX
• Área de conexión de fácil acceso

SUNNY TRIPOWER 8000TL
El trifásico que facilita la planificación del sistema
El trifásico Sunny Tripower, dotado de la última tecnología, está indicado para prácticamente todas las configuraciones
modulares gracias a la nueva tecnología Optiflex con dos entradas del punto de máxima potencia (MPP) en conexión con
un amplio rango de tensión de entrada. Asimismo, su gran flexibilidad permite diseñar todo tipo de instalaciones hasta un
rango de varios MW. El Sunny Tripower cumple todos los requisitos de preparación de tensión reactiva, gestión de inyección
y apoyo de red y, por lo tanto, contribuye eficazmente en la gestión de red. El completo sistema de seguridad Optiprotect con
reconocimiento de fallos de String autodidacta, el fusible String electrónico y el descargador de sobretensión de CC (tipo II)
integrable permiten la mayor disponibilidad.

Sunny Tripower 8000TL

Entrada (CC)
Potencia máxima de CC (con cos ϕ=1)
Tensión máx. de CC
Rango de tensión del punto de máxima potencia
Tensión nominal de CC
Tensión mín. de CC / tensión inicial
Corriente máx. de entrada / por String
Cantidad de seguidores del punto de máxima potencia (MPP) / Strings por
seguidor del punto de máxima potencia (MPP)
Salida (CA)
Potencia nominal de CA (a 230 V, 50 Hz)
Potencia aparente de CA máxima
Tensión nominal de CA; rango
Frecuencia de red de CA; rango
Corriente máx. de salida
Factor de potencia (cos ϕ)
Fases de inyección / fases de conexión / Power Balancing
Coeﬁciente de rendimiento
Rendimiento máx. / rendimiento europeo
Dispositivos de protección
Protección contra inversión de polaridad (CC) / corriente inversa
Seccionador de carga de CC ESS
Resistencia al cortocircuito CA
Monitorización de cortocircuito a tierra
Monitorización de red (SMA Grid Guard)

8200 W
1000 V
320 V – 800 V
600 V
150 V / 188 V
A: 22 A, B: 11 A / 33 A
2 / A: 4, B: 1
8000 W
8000 VA
3 / N / PE, 230 V / 400 V; 160 V – 280 V
50, 60 Hz; –6 Hz, +5 Hz
16 A
0,8 inductivo ... 0,8 capacitivo
3 / 3 /—
98,1 % / 97,5 %
● / electrónica
●
●
●
●
—/●
○
●
I / III

Con separación galvánica / unidad de monitorización de corriente de fallo sensible a la corriente universal

Descargador de sobretensión de CC del tipo II
Reconocimiento de fallo de String
Clase de protección / categoría de sobretensión
Datos generales
Dimensiones (ancho / alto / fondo) en mm
Peso
Rango de temperatura de servicio
Emisiones de ruido, típicas
Consumo característico nocturno
Topología
Sistema de refrigeración

665 / 690 / 265
65 kg
–25°C... +60 °C
www.SMA-Solar.com
1W
Sin transformador
OptiCool
IP65 / IP54
4K4H

Tipo de protección electrónica / área de conexión (según CEI 60529)

Clase climática (según CEI 60721-3-4)
Equipamiento
Conexión de CC: SUNCLIX
Conexión de CA: terminal de tornillo / borne de resorte
Display: línea de texto / gráfico
Interfaces: RS485 / Bluetooth®
Garantía (5 / 10 / 15 / 20 / 25 años)
Certificados y autorizaciones (otros a petición)

●
—/●
—/●
○/●
●/○/○/○/○
CE, VDE 0126-1-1, Enel-GUIDA*, G83/1-1*, PPC*, AS4777*,
EN 50438*, C10/C11*, IEC 61727*

*En planificación
● De serie ○ Opcional — No disponible
Datos provisionales; actualizado: Enero 2011 – Datos en condiciones nominales
Designación de tipo

STP 8000TL-10

Accesorios

Interfaz RS485
DM-485CB-10

www.SMA-Iberica.com

Descargador de sobretensión de CC del tipo II,
entrada A DCSPD KIT1-10

Descargador de sobretensión de CC del tipo
II, entrada A y B DCSPD
KIT2-10

SMA Solar Technology AG

STP8000TL-DES110611 SMA y Sunny Tripower son marcas registradas de SMA Solar Technology AG. Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth® SIG, Inc. SUNCLIX es una marca registrada de PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG. Los textos y las ilustraciones corresponden al estado técnico a la hora de la impresión. Sujeto a cambios técnicos. No se asume la responsabilidad por errores de impresión. Impreso en papel blanqueado sin cloro.

Datos técnicos

SMA Solar Technology AG | Sonnenallee 1 | 34266 Niestetal | Alemania
Teléfono: +49 561 9522-0 | Fax: +49 561 9522-100 | Internet: www.SMA.de | E-mail: info@SMA.de
Tribunal de registro: Amtsgericht Kassel HRB 3972
Presidente del consejo de administración: Günther Cramer
Junta directiva: Jürgen Dolle, Roland Grebe, Uwe Hertel, Pierre-Pascal Urbon, Marko Werner

Certificado para inversores en sistemas PV conectados a la red eléctrica
STP 12000TL-10/15000TL-10/17000TL-10

STP 8000TL-10/10000TL-10

SMC 9000TL-10/10000TL-10/11000TL-10

SB 1600TL-10/SB 2100TL/SB 3000TL-20

SMC 9000TLRP-10/10000TLRP-10/11000TLRP-10

SMC 7000HV-11

SMC 6000TL/7000TL/8000TL

SMC 4600A/5000A/6000A

SB 4000TL-20/5000TL-20

SB 3800

SB 2000HF-30/2500HF-30/3000HF-30

SB 1200/1700/2500/3000/3300

Número de serie:
Modelo:

Potencia máxima:
Potencia nominal:

Producidos por la compañía:

SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 1
D-34266 Niestetal / Alemania
Normativa de aplicación1:
R.D. 1663/2000, 29.09.2000

R.D. 661/2007, 25.05.2007

Con las siguientes características:
1.

La desconexión y conexión del inversor del/al punto de inyección se llevará a cabo por medio de protecciones internas
controladas por software con las siguientes características:
1
•
Iniciará una desconexión cuando la frecuencia, la tensión o ambas no estén dentro de los siguientes límites :
2
Vmax
Vmin
tV
Fnom
Fmax
tFmax
Fmin
tFmin
Vnom
230 V

1,1 x Vnom

0,85 x Vnom

500 ms

50 Hz

51 Hz

500 ms

49 Hz

230 V

1,1 x Vnom

0,85 x Vnom

500 ms

50 Hz

51 Hz

>100 ms

48 Hz

3

500 ms
>3 s

•

2.

Iniciará una (re-)conexión automática a la red en 180 s. cuando tensión y frecuencia de la red se encuentran dentro de
los límites definidos.
•
Dispone de una protección anti-isla activa que actúa aún en el caso de que haya otros inversores conectados en
paralelo, siempre y cuando haya sido correctamente configurada.
•
Siempre que exista potencia disponible en continua (radiación solar suficiente), el inversor se conectará a la red
sincronizándose con la misma en tensión (±8 %), en frecuencia (±0,1 Hz) y en fase (±10 °).
•
El usuario final no tendrá acceso al software de ajustes.
La inyección de corriente continua del equipo inversor en la salida de corriente alterna es inferior al 0,5 % de la corriente
nominal CA del inversor en condiciones normales.
El inversor dispone de separación galvánica mediante transformador de frecuencia de la red.

3.
4.

La medida de la inyección de corriente continua se realizó tal y como indica la “Nota de interpretación de equivalencia
de la separación galvánica de la conexión de instalaciones generadoras en Baja Tensión” del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio.
Todos los inversores, salvo el Sunny Tripower, son monofásicos.
Cumplen lo especificado en la Declaración de Conformidad de la CE, véase adjunto. Los límites de emisión armónica
corresponden a los ensayos de tipo según la norma:
EN 61000-3-2
EN 61000-3-12

i. V. Tobias Henne
(Vicepresidente MP T PM)

1

2
3

Consulte los valores específicos de los valores de tensión y frecuencia de corte en la hoja incluida en el embalaje del inversor “ajustes de fábrica
de este inversor”, ya que éstos pueden diferir de los estándares enunciados en este documento.
400 V en el caso del inversor Sunny Tripower.
47,5 Hz en los SEIE (Islas Canarias y Baleares, Ceuta y Melilla).

Makro_SBSMCSTP-ZEES112813

Niestetal, 15.07.2011

WEBBOX

SUNNY WEBBOX

Fácil de usar

Segura
• Monitorización, diagnóstico y
configuración a distancia de la
instalación fotovoltaica desde
cualquier lugar del mundo

• Detección rápida de fallos de funcionamiento y aviso en caso de fallo
por correo electrónico o SMS*
• Potente registrador de datos para
documentar todos los datos importantes de la instalación

• Acceso sencillo a través del
navegador web
• Acceso estándar gratuito a
Sunny Portal durante la vida útil
de la instalación incluido

• Representación flexible, evaluación e informes de rendimiento y
eventos a través de Sunny Portal

Sunny WEBBOX

Monitorización y mantenimiento a distancia para grandes instalaciones fotovoltaicas
Monitorización, diagnóstico a distancia, almacenamiento de datos y visualización: la Sunny WebBox es una potente central
de comunicaciones para instalaciones fotovoltaicas de tamaño mediano y grande. Recopila continuamente todos los datos
de los inversores y permite informarse del estado de la instalación en todo momento. Como registrador de datos multifuncional y de bajo consumo, la Sunny WebBox dispone de numerosas opciones para la visualización, el almacenamiento y el
procesamiento de los datos incluso en redes con exigentes requisitos de seguridad. Si se produce un fallo, la WebBox informa
inmediatamente por correo electrónico o SMS*. Los datos de medición pueden incluso transmitirse a Sunny Portal a través
de un módem GSM desde lugares remotos en los que no hay una conexión telefónica o ADSL disponible.
*Opcional si tiene módem GSM

SUNNY Webbox

Monitorización modular del sistema para instalaciones fotovoltaicas industriales
Gestión de instalaciones

Gestión de datos

La Sunny WebBox registra y almacena continuamente todos los valores de medición disponibles de hasta
50 inversores. Además, los parámetros de los inversores se pueden mostrar y modificar. Esto permite,
por ejemplo, adaptar los parámetros de forma centralizada desde la Sunny WebBox desde cualquier
lugar del mundo.

Para una gestión profesional de datos, la Sunny
WebBox ofrece diversos sistemas de procesamiento
de datos moderno. Los valores registrados, que informan detalladamente sobre el rendimiento de la
instalación, se almacenan en los formatos de archivo
comunes CSV o XML. Estos valores pueden transferirse al PC de forma sencilla mediante el intercambio
de datos a través de FTP. De esta manera puede almacenar de forma permanente en el PC los valiosos
datos de la instalación, así como visualizarlos como
desee, por ejemplo en MS Excel, y crear gráficos de
evolución diarios, mensuales y anuales para valorar
los datos. Asimismo, los datos de la instalación se
pueden enviar a un servidor FTP de su elección, en
paralelo con Sunny Portal.

Con la Sunny WebBox, los técnicos especializados y
los operadores de la instalación pueden informarse
sobre el estado de una instalación fotovoltaica y reconocer a tiempo los fallos de funcionamiento. Ante
cualquier fallo, la Sunny WebBox les avisa inmediatamente por correo electrónico u opcionalmente por
SMS*. No importa dónde, ya sea en casa, en la oficina o en viaje de negocios: sólo necesita un PC con
navegador de Internet y una conexión a Internet para
tener acceso a los datos de la Sunny WebBox.
*Opcional si tiene módem GSM

1

3
2

Estructura
típica de una instalación
Generación de corriente
1 Sunny Mini Central
2 Generador solar
Monitorización de
la instalación
3 SUNNY Sensorbox 
4 Sunny Webbox
5 Sunny Portal
6 Flashview
7 Sunny Matrix

5

4

6

RS485
Red local / Internet

Resulta igual de sencillo utilizar una tarjeta SD para
almacenar los datos y transferirlos entre la Sunny
WebBox y el PC. Si hay una tarjeta SD insertada, la
Sunny WebBox también almacena los datos en esta
memoria extraíble. Si los datos de la tarjeta SD se
leen en un PC, dispone de las mismas opciones individuales de procesamiento como en una transferencia
por FTP.
Con Sunny Portal forma una pareja perfecta
El siguiente paso para una gestión eficaz es la conexión de la Sunny WebBox con nuestro portal de
Internet gratuito.
En www.SunnyPortal.com ponemos a su disposición
un entorno completamente preconfigurado en el cual
los datos se procesan, archivan y visualizan automáticamente. Además, si se desea, Sunny Portal envía
informes de la instalación diarios o mensuales por

correo electrónico. Además, si la Sunny WebBox no
envía datos en alguna ocasión, Sunny Portal también
informa sobre ello. Si se desea, la plataforma en línea compara automáticamente los rendimientos de
todos los inversores de una instalación e informa sobre las posibles desviaciones. Otra ventaja es la actualización automática del software de la WebBox a
través de Sunny Portal. De esta manera se garantiza
que la monitorización de la instalación esté siempre
actualizada.
En combinación, Sunny Portal y la WebBox son un
equipo imbatible en la protección del rendimiento
de la instalación fotovoltaica. Con el servicio SMA,
tanto los operadores como los técnicos especializados reciben asistencia durante toda la vida útil de la
instalación. Ante una incidencia, nuestros empleados
pueden conectarse a la instalación y ofrecer la asistencia necesaria en el diagnóstico.

7

Datos técnicos

Sunny WebBox

Comunicación
Comunicación con inversores
Comunicación con PC
Módem
Número máx. de equipos de SMA
RS485 / Ethernet
Alcance máx. de comunicación
RS485 / Ethernet
Suministro de tensión
Suministro de tensión
Tensión de entrada
Consumo de potencia
Condiciones ambientales durante el funcionamiento
Temperatura ambiente
Humedad relativa del aire
Memoria
Interna
Externa
Datos generales
Dimensiones (ancho / alto / fondo) en mm
Peso
Lugar de montaje
Modo de uso
Indicación de estado
Idiomas del software y de las instrucciones

RS485, Ethernet de 10 / 100 Mbits (sólo para Sunny Central)
Ethernet de 10 / 100 Mbits
Analógico (opcional), GSM (opcional)
50 / 50
1.200 m / 100 m

De –20 °C a +65 °C
Del 5 % al 95 %, sin condensación
8 MB de memoria cíclica
Tarjeta SD 128 MB / 512 MB / 1 GB / 2 GB
225 / 130 / 57
750 g
Interiores
Montaje en perfil DIN, montaje mural, equipo de sobremesa
LED
Alemán, inglés, francés, griego, italiano, coreano,
neerlandés, portugués, español, checo

Características
Manejo
Garantía
Certificados y autorizaciones
Accesorios
Sunny SensorBox / Sunny Matrix
Tarjeta SD 128 MB / 512 MB / 1 GB / 2 GB
Antena GSM para exteriores / tarjeta de datos GSM
Cable de comunicación RS485

Servidor web integrado (navegador de Internet)
5 años
www.SMA-Solar.com
○/○
○/○/○/○
○/○
○

● De serie     ○ Opcional

Aviso directo en
caso de fallo por
correo electrónico o
SMS*

Presentación de los
datos de la instalación
con Sunny Matrix o
Flashview

Visualización automática y gratuita de los
datos de medición
en Sunny Portal

Ranura para tarjeta
SD para la ampliación opcional de la
memoria y para la
transferencia de datos
al PC

Servidor web integrado para el acceso
remoto en línea
desde cualquier PC
con acceso a Internet

Servidor FTP integrado para la transferencia de datos y su
almacenamiento en
un PC

Procesamiento individual de los datos
de medición en el
propio PC

Envío de datos
flexible por medio de
servidores FTP de libre
elección y uso en paralelo con Sunny Portal

ftp://

*Opcional si tiene módem GSM

www.SMA-Iberica.com

SMA Solar Technology AG

WEBBOX-DES111032   SMA y Sunny WebBox son marcas registradas de SMA Solar Technology AG. Los textos y las ilustraciones corresponden al estado técnico a la hora de la impresión. Sujeto a cambios técnicos. No se asume la responsabilidad por errores de impresión. Impreso en papel blanqueado sin cloro.

Fuente de alimentación enchufable externa
100 V – 240 V CA, 50 / 60 Hz
Típ. 4 W / máx. 12 W

CW 50
Muros Cortina

El CW 50 es un sistema para fachadas y cubiertas que ofrece una libertad creativa ilimitada y que,
además, gracias a sus reducidos perﬁles de 50 mm, permite que entre la máxima cantidad de luz
posible en el ediﬁcio. El sistema está disponible en 11 variantes distintas, cada una de las cuales imprime
un estilo particular a la fachada.
Gracias a la amplia gama de productos de este sistema, puede integrarse cualquier combinación de
planos verticales e inclinados y todo tipo de aberturas. Esta extensa gama ofrece también soluciones
técnicas para ajustarse a los requisitos de cualquier fachada como resistentes al fuego y de alto
aislamiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Variantes de estilo

CW 50

CW 50 SWISS SOLUTION

CW 50-FP

CW 50-HI

Anchura interior visible

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

de 42 mm a 230 mm

de 62.5 mm a 104.5 mm

de 63 mm a 105 mm

de 41.5 mm a 230 mm

Profundidad maineles
Profundidad traveseros
Inercia maineles
(lx: carga de viento)

Inercia traveseros
(Ix: carga de viento)

Inercia traveseros
(ly: carga de vidrio)

Anchura exterior visible
Tapetas exteriores
Acristalado
Altura de calado

de 5 mm a 193 mm
4

min. 14 cm y máx. 1199 cm

de 62.5 mm a 104.5 mm
4

4

min. 36.5 cm y máx. 119.5 m

de 63 mm a 105 mm
4

4

min. 37 cm y max. 123 cm

de 4.7 mm a 193.2 mm
4

min. 13.5 cm4 y max. 1199 cm4

min. 4 cm4 y máx. 535 cm4

min. 36.5 cm4 y máx. 119.5 cm4

min. 34 cm4 y max. 107 cm4

min. 3.5 cm4 y max. 534.7 cm4

min. 8 cm4 y máx. 57 cm4

min. 16.9 cm4 y máx. 25.4 cm4

min. 18 cm4 y max. 26 cm4

min. 7.9 cm4 y max. 57 cm4

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

diversas formas disponibles

diversas formas disponibles

diversas formas disponibles

diversas formas disponibles

ﬁjación mediante pletinas
de presión

ﬁjación mediante pletinas
de presión

ﬁjación mediante pletinas
de presión

ﬁjación mediante pletinas
de presión

20 mm

20 mm

20 mm

20 mm

Espesor del vidrio

6 mm a 44 mm

hasta 44 mm

33 mm

de 30 mm a 46 mm

Tipo de aberturas

todos los sistemas
de Reynaers
proyectante (vidrio 23-32 mm)
ventana de abertura paralela
motorizada (POW)

todos los sistemas
de Reynaers
proyectante (vidrio 23-32 mm)
ventana de abertura paralela
motorizada (POW)

Puertas CS 68-FP

todos los sistemas
de Reynaers
ventanas CS 77 &CS86
preferentemente

si

no

no

no

Aplicación cubiertas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Variantes de estilo

CW 50-SL

CW 50 ALU ON STEEL

CW 50-HL

CW 50-SG

Anchura interior visible

15/50 mm

50 mm

50 mm

50/88 mm

Profundidad maineles

de 125.5 mm a 167.5 mm

67.5 mm

de 41.5 mm a 230 mm

de 41.5 mm a 230 mm

Profundidad traveseros

de 99.4 mm a 172.2 mm

de 5 mm a 57 mm

de 4.7 mm a 193.2 mm

de 4.7 mm a 193.2 mm

min. 159.5 cm4 y max. 339.2 cm4

no aplicable m4

min. 13.5 cm4 y max. 1199.4 cm4

min. 13.5 cm4 y max. 1199.4 cm4

min. 71.5 cm4 y max. 387.5 cm4

min. 4 cm4 y max. 14.6 cm4

min. 3.5 cm4 y max. 534.7 cm4

min. 3.5 cm4 y max. 534.7 cm4

min. 9.1 cm4 y max. 10.5 cm4

min. 2.9 cm4 y max. 12.5 cm4

min. 7.9 cm4 y max. 57 cm4

min. 7.9 cm4 y max. 57 cm4

50 mm

50 mm

vertical: junta 30 mm
horizontal: pletina
de presión 50 mm

junta de EPDM de 27 mm
de anchura

diversas formas disponibles

diversas formas disponibles

tapeta especial de forma
ojival

no aplicable

ﬁjación mediante pletinas
de presión

ﬁjación mediante pletinas
de presión

ﬁjación mediante pletinas
de presión horizontales

acristalado estructural
encolado en premarcos

20 mm

20 mm

20 mm

vidrio sellado estructural

Inercia maineles
(lx: carga

Inercia traveseros
(Ix: carga

Inercia traveseros
(ly: carga

Anchura exterior visible
Tapetas exteriores
Acristalado
Altura de calado
Espesor del vidrio

hasta 44 mm

hasta 44 mm

de 22 mm a 44 mm

de 24 mm a 36 mm

Tipo de aberturas

todos los sistemas
de Reynaers
proyectante (vidrio 23-32mm)
Ventana de abertura paralela
motorizada (POW)

todos los sistemas
de Reynaers
proyectante (vidrio 23-32mm)
Ventana de abertura paralela
motorizada (POW)

proyectante estructural
(vidrio 23-32 mm)

proyectante estructural
(vidrio 24-36 mm)

si

si

no

no

Aplicación cubiertas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Variantes de estilo
Anchura interior visible
Profundidad maineles
Profundidad traveseros

CW 50-SC

CW 50-RA

CW50 (HERRAJE OCULTO)

50 mm

50 mm

50/80 mm

de 41.5 mm a 230 mm

de 41.5 mm a 230 mm

de 83.5 mm a 146.5 mm

de 4.7 mm a 193.2 mm

de 4.7 mm a 193.2 mm

de 83.5 mm a 146.5 mm

Inercia maineles (lx: carga de viento)

min. 13.5 cm4 y max. 1199.4 cm4

min. 13.5 cm4 y max. 1199.4 cm4

min. 33.6 cm4 y max. 155.4 cm4

Inercia traveseros

(Ix: carga de viento)

min. 3.5 cm4 y max. 534.7 cm4

min. 3.5 cm4 y max. 534.7 cm4

min. 33.6 cm4 y max. 155.4 cm4

Inercia traveseros

(ly: carga de vidrio)

min. 7.9 cm4 y max. 57 cm4

min. 7.9 cm4 y max. 57 cm4

min. 3.7 cm4 y max. 7 cm4

Anchura exterior visible

junta: 20 mm

50 mm

50 mm

Tapetas exteriores

no aplicable

diversas formas disponibles

diversas formas disponibles

acristalado pinzado

ﬁjación mediante pletinas
de presión

ﬁjación mediante pletinas
de presión
vidrio sellado estructural

vidrio sellado estructural

20 mm

vidrio sellado estructural
20 mm

Espesor del vidrio

de 27 mm a 40 mm

hasta 44 mm

ventana de apertura 22-26 mm

Tipo de aberturas

proyectante estructural
(vidrio 27-40 mm)

ventanas de techo

giratoria
oscilobatiente
ventana abatible

no

si

no

Acristalado

Altura de calado

Aplicación cubiertas

PRESTACIONES
ENERGÍA
Aislamiento térmico(1)
EN 10077-2

Ensayos especíﬁcos según la combinación de perﬁles.
Póngase en contacto con su instalador Reynaers Aluminium

CONFORT
Aislamiento acústico(2)
EN ISO 140-3; EN ISO 717-1

Rw (C; Ctr) = 34 (-1;-4) dB / 48(-2;-8) dB, según el tipo de acristalado

Permeabilidad al aire, presión máx.
de ensayo(3) EN 12153, EN 12152
Estanqueidad al agua(4)
EN 12155, EN 12154

A4
R4
150

Resistencia a la carga del viento,
presión máx. de ensayo(5)
EN12179, EN13166

R5
300

R6
450

R7
600

RE
900

1500Pa

Esta tabla muestra las posibles clasiﬁcaciones y valores de las prestaciones. Los valores en rojo son los correspondientes al sistema.

(1)
(2)
(3)
(4)

El valor Uf mide la transmisión térmica. Cuanto más bajo sea el valor Uf, mejor aislamiento térmico del cerramiento.
El índice de aislamiento acústico (Rw) mide la capacidad de reducción del ruido del cerramiento.
El test de permeabilidad al aire mide el volumen de aire que atraviesa un cerramiento a una cierta presión de aire.
El test de estanqueidad al agua se comprueba aplicando un rociador uniforme de agua a una presión de aire creciente hasta que el agua atraviesa el
cerramiento.
(5) En el test de resistencia al viento se mide la resistencia del perﬁl y se comprueba aplicando niveles crecientes de presión de aire que simulan la fuerza
del viento. Existen hasta cinco niveles de resistencia al viento (1 a 5) y tres clasiﬁcaciones de pandeo (A,B,C). Cuanto más alto sea el valor, mayor resistencia
al viento.
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extractores helicoidales murales

Serie HXBR / HXTR
Ventiladores axiales murales con hélice

HXBR/HXTR

“Sickle” equilibrada en dos planos, de
bajo nivel sonoro, protegidos contra la corrosión mediante tratamiento por cataforesis y
pintados con poliéster (1), motor de rotor
exterior monofásico (HXBR) o trifásico (HXTR),
IP54, Clase F, con protector térmico incorporado y caja de bornes con condensador
incorporado en los modelos monofásicos.

Extractores helicoidales murales

(1)

Modelos 800 a 1000: motor-hélice sin pintar.

Motores
De 2, 4, 6, 8 ó 12 polos, según versiones.
Tensión de alimentación
Monofásicos 230V-50Hz
Trifásicos 400V-50Hz
		

230/400V-50Hz (modelos 250)

Modelos de Ø 800 a 1000 con motor
estándar versión E22, regulables por
variación de frecuencia.
(Ver cuadro de características).
Otros datos
A

P

L

I

C

A

C

I

O

N

E

Sentido del aire Motor-Hélice (flujo A).

S

Hélice-Motor (flujo B), bajo demanda.
Bajo demanda, modelos trifásicos
230/400V-50Hz.
Regulables (excepto modelos HXBR/4-560,
HXBR/4-630, HXTR/4-560, HXTR/4-630 y

Naves
Almacenes

Talleres

Locales
comerciales

Ø de 710).

Parkings

Bajo demanda, motores trifásicos regulables
mediante variador de frecuencia (versión E22).

Instalaciones
agropecuarias

Invernaderos

Gran compacidad

Cabinas
de pintura

Grupos de
climatización
Aire acondicionado

Resistencia
a la corrosión

Caja de bornes

Hélice “Sickle”
equilibrada
dinámicamente

Especial diseño del conjunto

Conjunto metálico marco-rejilla

Caja de bornes (contiene el

Hélices con especial diseño

motor-hélice, que proporciona

protegido contra la corrosión

condensador en los modelos

“Sickle”, de alto rendimiento

gran compacidad

mediante tratamiento por

monofásicos)

y bajo nivel sonoro, equilibra-

cataforesis + pintura poliés-

das dinámicamente según

ter. Tornillería inoxidable

norma ISO 1940.
Fabricadas en aluminio; los
modelos de Ø 250 a 355, en
acero galvanizado

Modelo

Tensión

Rango de
temperaturas
Mínimo

Máximo

-40°C

+60°C

Velocidad

(r.p.m.)

Potencia
Intensidad
absorbida
máxima
máxima
(W)
a 230V a 400V

Nivel de
presión
sonora
(dB (A))

Caudal
máximo

Peso

Regulador
de
velocidad
(*) (**)

(m3/h)

(Kg)

0,55

58

1650

7,0

REB-1N

MONOFASICO 2 POLOS
HXBR/2-250

230V 50Hz

2650

120

HXBR/HXTR

Características técnicas
Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc.) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de
la instalación.

HXBR/4-250

230V 50Hz

-40°C

+60°C

1450

40

0,21

45

930

6,5

REB-1N

HXBR/4-315

230V 50Hz

-40°C

+40°C

1400

120

0,53

53

2074

7,0

REB-1N

HXBR/4-355

230V 50Hz

-40°C

+60°C

1400

120

0,55

59

2970

7,5

REB-1N

HXBR/4-400

230V 50Hz

-40°C

+65°C

1360

290

1,20

60

5080

9,0

REB-2,5N

HXBR/4-450

230V 50Hz

-40°C

+50°C

1370

410

1,85

64

7649

11,5

REB-2,5N

HXBR/4-500

230V 50Hz

-40°C

+70°C

1350

995

4,1

69

9957

16,0

REB-5

HXBR/4-560

230V 50Hz

-40°C

+45°C

1300

1300

6

70

12460

21,5

-

HXBR/4-630

230V 50Hz

-40°C

+40°C

1320

1300

5,7

72

14518

24,0

-

MONOFASICO 6 POLOS
HXBR/6-400

230V 50Hz

-40°C

+50°C

880

125

0,55

51

3387

9,0

REB-1N

HXBR/6-450

230V 50Hz

-40°C

+60°C

850

200

0,9

55

5099

11,5

REB-2,5N

HXBR/6-500

230V 50Hz

-40°C

+70°C

840

310

1,30

60

6638

16,0

REB-2,5N

HXBR/6-560

230V 50Hz

-40°C

+65°C

820

440

2,14

61

8307

21,5

REB-2,5N

HXBR/6-630

230V 50Hz

-40°C

+40°C

770

670

2,9

63

12315

24,0

REB-5

HXBR/6-710

230V 50Hz

-40°C

+40°C

835

850

3,6

66

16668

27,0

-

TRIFASICO 2 POLOS
HXTR/2-250

230/400V 50Hz

-40°C

+60°C

2700

110

0,40

0,23

57

1650

7,0

RMT-1,5

0,35

0,20

46

930

6,5

RMT-1,5

TRIFASICO 4 POLOS
HXTR/4-250

230/400V 50Hz

-40°C

+60°C

1450

50

HXTR/4 315

400V 50Hz

-40°C

+70°C

1420

130

0,46

53

2074

70

RMT 1 5

HXTR/4-355

400V 50Hz

-40°C

+70°C

1400

150

0,42

59

2970

7,5

RMT-1,5

HXTR/4-400

400V 50Hz

-40°C

+60°C

1340

300

1

60

5080

9,0

RMT-1,5

HXTR/4-450

400V 50Hz

-40°C

+60°C

1360

520

1,15

64

7649

11,5

RMT-1,5

HXTR/4-500

400V 50Hz

-40°C

+70°C

1370

970

1,90

69

9957

16,0

RMT-2,5

HXTR/4-560

400V 50Hz

-40°C

+70°C

1340

1400

2,50

70

12460

21,5

-

HXTR/4-630

400V 50Hz

-40°C

+60°C

1330

1400

2,50

73

14518

24,0

-

TRIFASICO 6 POLOS
HXTR/6-400

400V 50Hz

-40°C

+70°C

950

120

0,4

51

3387

9,0

RMT-1,5

HXTR/6-450

400V 50Hz

-40°C

+60°C

950

160

0,5

55

5099

11,5

RMT-1,5

HXTR/6-500

400V 50Hz

-40°C

+70°C

900

270

0,62

60

6638

16,0

RMT-1,5

HXTR/6-560

400V 50Hz

-40°C

+70°C

860

450

0,90

61

8307

21,5

RMT-1,5

HXTR/6-630

400V 50Hz

-40°C

+60°C

880

740

1,50

63

12315

24,0

RMT-2,5

HXTR/6-710

400V 50Hz

-40°C

+40°C

920

1000

2,60

66

16668

27,0

HXTR/6-800

400 V 50Hz

-40°C

+50°C

890

1900

3,5

67

25800

46

VFKB-45

HXTR/8-800

400 V 50Hz

-40°C

+70°C

1,83

60

19090

45

VFKB-45

-

TRIFASICO 8 POLOS
630

760

TRIFASICO 12 POLOS
HXTR/12-800

400 V 50Hz

-40°C

+70°C

440

300

0,8

51

12640

43

VFKB-45

HXTR/12-910

400 V 50Hz

-40°C

+50°C

440

690

2,2

55

20600

55

VFKB-45

HXTR/12-1000

400 V 50Hz

-40°C

+50°C

420

890

1,9

56

26000

61

VFKB-45

* Los reguladores trifásicos (RMT) SE RECOMIENDAN A 400V.
** Para modelos con convertidor de frecuencia VFKB se tiene que pedir motor versión E22.

Extractores helicoidales murales

MONOFASICO 4 POLOS

Extractores helicoidales murales

HXBR/HXTR

Características acústicas
El nivel sonoro indicado en los cuadros de características técnicas de los ventiladores S&P, corresponde generalmente a un valor de presión en
dB(A), medido en campo libre a una distancia de 1,5 metros.
Espectro de potencia sonora en dB(A) por banda de frecuencia en Hz.
LwA ASP Q max.
2-250
4-250
4-315
4-355
4-400
4-450
4-500
4-560
4-630
6-400
6-450
6-500
6-560
6-630
6-710
6-800
12-1000

63
47
34
38
37
39
42
42
51
54
30
33
33
42
45
48
52
52

125
45

250
55

500
61

1000
66

2000
68

4000
66

8000
59

31
50
54
56
59
64
64
68
47
50
55
55
59
61
67
56

42
53
58
62
66
71
71
74
53
57
61
62
65
68
66
64

48
62
67
66
70
76
80
81
57
61
66
71
72
75
69
62

53
62
70
70
73
81
80
83
60
64
72
71
74
76
72
65

55
62
68
70
74
76
78
80
61
65
67
69
70
73
73
61

53
57
62
65
69
70
74
74
56
60
60
65
65
67
70
59

46
47
52
58
62
60
65
66
49
53
50
56
57
59
64
53

Accesorios de montaje
"

Modelo
		
250
315
355
400
450
500
560
630
710
800
1000

Defensas
de protección
DEF-250 D
DEF-325 D
DEF-375 D
DEF-450 D
DEF-450 D
DEF-525 D
DEF-630 D
DEF-630 D
DEF-800 D
DEF-800 D
DEF-1000 D

Persianas de sobrepresión
Plástico
PER-250 W
PER-355 W
PER-355 W
PER-400 W
PER-450 W
PER-500 W
PER-560 W
PER-630 W
PER-710 W
PER-800 W
PER-1000 W

Alumino
PER-250 CN
PER-355 CN
PER-355 CN
PER-400 CN
PER-450 CN
PER-500 CN
PER-630 CN
PER-630 CN
PER-710 CN
PER-800 CN
PER-1000 CN

Accesorios eléctricos
REB-1N / REB 2,5N
Reguladores
electrónicos
monofásicos

REB-5
Reguladores
electrónicos
monofásicos

RMB
Monofásicos 230V
RMT
Trifásicos 400V
Reguladores
electromecánicos
por transformador
VFKB IP65
Convertidores
de frecuencia
para motores
trifásicos a 400V

REB-4 Auto
REB-5 Auto
Reguladores electrónicos
monofásicos.
Específicos para granjas

VFTM IP21/IP54
Convertidores
de frecuencia
para motores
trifásicos a 400V

A

TRIFASICO

B

C

D

D1

D2

E

F

HT

Monofásico

Modelo								

Trifásico

Mono-

/6

fásico

J

K

L

Tri-

fásico				

M
Mono-

Tri-

fásico

fásico

/2

/4

/6

/2

/4

250

315

260

220

250

261

290

10

10,5

0

-

10,5

0

-

126

126

33

53

12

73

73

315

400

330

280

315

320

365

10

-

0

-

-

0

-

149

149

41

68

12

82

82

355

450

380

315

355

363

411

10

-

0

-

-

0

-

156

156

41

75

12

82

82

400

500

420

355

400

410

464

10

-

12

-

-

0

-

200

176

92

78

12

122

97

450

560

480

400

450

457

522

10

-

0

0

-

0

0

204

179

68

91

12

114

89

500

630

560

450

500

512

572

10

-

13

0

-

13

0

201

176

60

97

12

104

79

560

710

630

510

559

570

649

10

-

20

0

-

20

0

213

188

70

99

12

114

89

640

630

800

710

580

630

710

900

800

637

710

Modelo

730

12

-

25

25

-

25

7

207

182

60

103

12

104

79

810

12

-

-

11

-

-

11

221

206

115

92

17

130

115

a

d

p

b

r

q

s

t

u

HXTR/6-800

788

205

960

797

17

170

910

970

14,5

HXTR/8-800

788

188

960

797

17

170

910

970

14,5

HXTR/12-800

788

165

960

797

17

170

910

970

14,5

HXTR/12-910

905

205

1115

914

22

210

1010

1070

14,5

HXTR/12-1000

990

205

1140

1000

22

210

1110

1170

14,5

Extractores helicoidales murales

MonofAsico

HXBR/HXTR

Dimensiones (mm)

Extractores helicoidales murales

HXBR/HXTR

Curvas características
– Q = Caudal en m3/h y m3/s.
– Pe = Presión estática en mm.c.d.a y Pa.
– Aire seco normal a 20 °C y 760 mm c.d. Hg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.

HXBR/4-560
HXTR/4-560

Consejos para la selección:
No se debe seleccionar el punto de trabajo en la zona coloreada.
Para conocer el punto de trabajo hay que construir la curva
de pérdida de carga de la instalación. El punto de trabajo se encontrará en la intersección entre esta curva y la curva del ventilador.
Ej.: Caudal requerido 8000 m3/h y 12 mm.c.a
Punto de trabajo 8800 m3/h y 14,5 mm.c.a.

HXBR/2-250
HXTR/2-250

HXBR/4-250
HXTR/4-250

HXBR/4-315
HXTR/4-315

HXBR/4-355
HXTR/4-355

HXBR/4-400
HXTR/4-400

HXBR/6-400
HXTR/6-400

HXBR/4-450
HXTR/4-450

HXBR/6-450
HXTR/6-450

HXBR/4-500
HXTR/4-500

HXBR/6-500
HXTR/6-500

Extractores helicoidales murales

– Q = Caudal en m3/h y m3/s.
– Pe = Presión estática en mm.c.d.a y Pa.
– Aire seco normal a 20 °C y 760 mm c.d. Hg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.

HXBR/HXTR

Curvas características

Extractores helicoidales murales

HXBR/HXTR

Curvas características
– Q = Caudal en m3/h y m3/s.
– Pe = Presión estática en mm.c.d.a y Pa.
– Aire seco normal a 20 °C y 760 mm c.d. Hg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.

HXBR/4-560
HXTR/4-560

HXBR/6-560
HXTR/6-560

HXBR/4-630
HXTR/4-630

HXBR/6-630
HXTR/6-630

HXBR/6-710
HXTR/6-710

HXTR/6-800

HXTR/8-800

HXTR/12-800

HXTR/12-910

HXTR/12-1000

Extractores helicoidales murales

– Q = Caudal en m3/h y m3/s.
– Pe = Presión estática en mm.c.d.a y Pa.
– Aire seco normal a 20 °C y 760 mm c.d. Hg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.

HXBR/HXTR

Curvas características

PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA CONNECTADA A XARXA DE 16kW AL LLUERNARI DE
L'EDIFICI DE LA CASA DE LES AIGÜES

AMIDAMENTS

36

Codi

Ut.

Descripció

Uts.

Preu/ut.

CAPÍTOL 1: ENGINYERIA
1.1

2.307,90

ut PROJECTE I CONTROL D'EXECUCIÓ

Projecte, direcció tècnica, disseny i enginyeria de detall d'instal·lació
elèctrica de connexió a xarxa.
1.2

Import

1

1.507,90

1.507,90

1

800,00

800,00

ut PROVES I POSADA EN SERVEI

Realització de proves de posada en servei de la instal·lació fotovoltaica i
adquisició de dades per a verificació del seu correcte funcionament.

CAPÍTOL 2 : ESTRUCTURES I REPARACIÓ
2.1

62.746,01

m² DESMANTELLAMENT ESTRUCTURA ACTUAL

Desmuntatge i retirada de vidres armats, estructura metàl·lica i xemeneies
d'extracció existent incloent el transport a la deixalleria
2.2

Subministrament i col·locació de toldo de protecció contra pluja i vent format
per lona impermeable i estructura de suport.
2.3

6.840,00

180,00

24,00

4.320,00

167,16

274,89

45.950,21

44,28

45,00

1.992,60

10,36

120,00

1.243,20

2,00

1.200,00

2.400,00

ml REMATS SUPERIORS I INFERIORS

Subministrament i col·locació de remats de coronació i inferiors de coberta
en xapa d'alumini anoditzat en plata mate.
2.5

38,00

m² ESTRUCTURA SUPORT

Subministrament i col·locació de sistema de mur cortina estructural d'alumini
extruït CW50 Ra de Reynaers amb trencament de pont tèrmic per a coberta
tipus reticular interior vertical i horitzontal.
L’ample interior visible serà de 50mm per muntants verticals i travessers.
Els muntants tindran 230mm de profunditat i els travessers de 67mm, amb
unes inèrcies de 1199cm4 i 69cm4 respectivament
Les fixacions dels muntants sobre l'estructura metàl·lica existent seran
d'acer galvanitzat.
La fixació dels vidres serà mitjançant platines de pressió vertical amb
cargolaria d'inox i gomes d'EPDM
Tot l'alumini serà extruïts amb un aliatge 6063 segons Norma UNE 38.337, i
amb acabat anoditzat en Plata Mate Directe de 15 a 25 micres segons segell
de qualitat Qualanod.
2.4

180,00
m² TOLDO DE PROTECCIÓ

m² REMAT LATERAL

Subministra i col· locació de 2 tancaments laterals en forma triangular amb
perfileria de Trencament de Pont Tèrmic amb vidres fixes laminats 3+3 amb
butil intercalat mes una càmera de 12mm i un vidre interior de 4mm.
Acrsitalament fixes lateral amb una part central de panell sanwich
2.5

ut EXTRACTORS

Subministra i col· locació de sistema d'extracció d'aire regulat
termostacicament format per extractor mural d'aire tipus HXBR/4-400, amb
regulador electrònic monofàsic tipus REB-4 Auto i comporta de regulació
automatitzada 400x410mm i comandant per termòstat digital. La part exterior
de l'extractor estarà composada per una reixa amb lamines fixes.

CAPÍTOL 3: GENERACIÓ FOTOVOLTAICA
3.1

43.979,90

ut LAMINAT FOTOVOLTAIC 165 Wp

Subministrament e instal·lació de laminat de vidre templat 5+5 fotovoltaic en
la part superior amb una càmera de 12 mm i laminat posterior de 5+5 de
potència unitària 165Wp, format per 40 cèl·lules policristal·lines. Les
dimensions son 1469x1020mm amb caixes laterals.
100,00

439,80

43.979,90

CAPÍTOL 4: CONVERSIÓ I CONTROL CC-CA
4.1

9.823,00

ut INVERSOR MONOFÀSIC 8000W

Subministrament i instal·lació d'inversor trifàsic de de 8000W de potència
nominal model SMA Tripower STP-8000TL-10 o similar, de tensió nominal
400V i 50Hz. Amb regulació de 2 MPPT, eficiència superior al 97%, distorsió
harmònica inferior al 4%, aïllament galvànic mitjançant software entre les
parts DC i AC, amb seccionador manual de continua i protecció contra el
funcionament en illa. Inclòs cablejat i accessoris d'instal · lació.

2

4.911,50

CAPÍTOL 5: SISTEMA DE PROTECCIÓ I MESURA
5.1

200,00

1

300,00

300,00

1

900,00

900,00

4

60,00

240,00

1

55,00

55,00

233

7,27

1.693,91

50

4,00

200,00

252

14,00

3.528,00

ut CONNEXIÓ DE CONJUNT DE 25 MÒDULS FV

Muntatge i connexió en obra de 25 laminats FV de 165 Wp sobre marc de
perfileria d'alumini fins a caixes de connexions. Inclou connectors, i petit
material.
5.5

200,00

ut QUADRE DE PROTECCIÓ I MESURA DE CONNEXIÓ A XARXA

Subministrament i instal·lació de quadre elèctric tipus TMF1 + CGP
esquema 9 per a connexió a xarxa d'instal·lació fotovoltaica trifàsica de 16
kW de potència nominal. Conjunt muntat en caixes de doble aïllament, de
dimensions totals 540x810mm. Inclou diferencial selectiu de 300mA,
interruptor general automàtic tetrapolar d'intensitat nominal 25A i poder de
tall de mínim 4,5 kA, comptador bidireccional tetrapolar de 400 V de lectura
directa, mòdem de lectura remota, curtcircuits de seguretat gl de 80A i CGP
esquema 9 amb fusibles de 80A. Totalment instal·lat.
5.4

1

ut QUADRE DE PROTECCIONS AC 16kW

Subministrament i instal·lació de quadre elèctric de proteccions i
interconnexió, de muntatge superficial per a un màxim de 2 onduladors de
8kW. Format per 2 magentoermics de 4 pols i Intensitat nominal 16A, 1
interruptor diferencial modular de 4 pols d'intensitat nominal 40A i sensibilitat
300mA, i un interruptor automàtic magnetotèrmic de 4 pols d'intensitat
nominal 32A, i descarregador de sobretensió. Tot muntat sobre carril din.
Inclou tot el petit material elèctric i accessoris per al seu correcte
funcionament.
5.3

7.211,91

ut QUADRE DE PROTECCIONS DC DE 2 CAMPS FV

Subministrament i instal·lació de quadre elèctric de proteccions, de muntatge
superficial, per a un màxim de 2 camps FV. Format per 8 portafusibles
modulars seccionables de 2 pols muntats sobre carril din per fusibles classe
gG tipus C d'intensitat nominal 10A. Inclou fusibles i tot el petit material
elèctric i accessoris per al seu correcte funcionament.
5.2

9.823,00

ut CONNEXIÓ DE CAIXES DE PARAL·LELS FINS INVERSOR

Connexió elèctrica en obra de caixa de paral·lels a inversors. Inclou
connectors, i petit material.

5.6

5.7

ml MANEGA ELÈCTRICA 1x4mm²
Cable unipolar de doble aïllament tipus RZ-1K (XLPE) o similar amb aïllament de
PE o goma de 1000V i secció 1x4mm2 per interconnexió de camps FV a quadres
de proteccions DC i onduladors. Inclou instal · lació, tub metàl·lic i petit material.
ml PRESSA DE TERRA D'ESTRUCTURA DE SUPORT A PLAQUES FV
Formació de línia de terra des de la perfileria d'alumini de suport del conjunt FV
fins quadre de proteccions AC, amb cable unipolar tipus H0-7KV de secció
1x4mm2. Inclou petit material elèctric per a la seva instal · lació.

5.8

ml LÍNEA ELÉCTRICA 4x1x16mm²
Línia elèctrica formada per cable unipolar tipus RZ-1K (XLPE) o similar de secció
4x1x16mm2 i aïllament de 1000V per l'execució de la interconnexió des quadre de
proteccions AC a quadre de protecció i mesura de la connexió a xarxa, en safata
portacables tipus rejiband o similar quan transcorre per l'interior de l'edifici, i canal
o tub metàl·lic per l'exterior de l'edifici. Completament instal·lat.

5.9

ut CAIXA SECCIONADORA DE TERRA

Subministrament i instal·lació de caixa seccionadora de terra per connexió
de línia de terra de 35 mm ².
5.10

ml LÍNEA ELÉCTRICA 4x35mm²
Línia elèctrica formada per cable unipolar tipus RZ-1K (XLPE) o similar de secció
3x1x25mm2 I 1x1x16mm2 i aïllament de 1000V per execució de la interconnexió
amb CGP xarxa elèctrica trifàsica en baixa tensió. Completament instal·lada.

1

50,00

50,00

3

15,00

45,00

CAPÍTOL 6: SEGUIMENT
6.1

5.481,26

ut SENSOR SUNNY SENSOR BOX

Subministrament i instal·lació del sensor SUNNY SENSOR BOX, composat
per cèl·lula calibrada per la mesura de la radiació i sensor de temperatura de
la cèl·lula fotovoltaica
6.1

2

300,00

600,00

1

125,00

125,00

1

2.556,26

2.556,26

1

1.200,00

1.200,00

1

1.000,00

1.000,00

ut SONDA DE TEMPERATURA AMBIENT

Subministrament i instal•lació de sensor tipus PT100 per a mesura de
temperatura exterior. Inclou accessoris per a fixació .

6.2

ut MÒDUL D'ADQUISICIÓ DE DADES WEBBOX

Subministrament i instal·lació de mòdul d'adquisició de dades (WEBBOX)
per enviament de dades mitjançant GPRS a servidor Sunnyportal. Inclou
tots els accessoris de muntatge necessaris per al seu correcte
funcionament. Fins i tot cable de senyal de secció 4x2x0, 6mm2 trenat i
apantallat entre inversors, comptadors i webbox

6.3

ut METER CONNECTION BOX

Subministrament i instal·lació del Meter Connection Box per integrar la
lectura real del contador amb el mòdul d'adquisició de dades del inversor, el
Webbox
6.4

ut DISPLAY ROLL UP

Subministrament i instal·lació de plafó tipus "Roll Up" amb descripció grafica
de la instal·lació segons diseny acordat amb la propietat.

CAPÍTOL 7: SEGURETAT I SALUT

3.607,53

7.1

ut EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS

1

925,00

925,00

7.2

ut EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1

825,00

825,00

7.3

ut EQUIPS DE PROTECCIÓ PERSONAL

1

657,53

657,53

7.4

ut SEGURETAT I PRIMERS AUXILIS

1

1200,00

1200,00

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

135.157,51

DESPESES GENERALS (13%)

17.570,48

BENEFICI INDUSTRIAL (6%)

8.109,45

IMPREVISTOS (8%)

10.812,60

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRATA

171.650,04

IVA (18%)

30.897,01

SUBTOTAL

202.547,05
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PLÀNOLS
TF-122-SE01 SITUACIÓ
TF-122-SE02 EMPLAÇAMENT
TF-122-EL01- 01 UBICACIÓ EQUIPS INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
TF-122-EL01- 02 UBICACIÓ EQUIPS INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
TF-122-EL01- 03 UBICACIÓ EQUIPS INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
TF-122-EL02- 01 CONNEXIONAT DE MÒDULS
TF-122-EL03- 01 ESQUEMA MULTIFILAR
TF-122-ES01- 01 ESTRUCTURA DE SUPORT
TF-122-ES01- 02 ESTRUCTURA DE SUPORT
TF-122-ES01- 03 ESTRUCTURA DE SUPORT
TF-122-ES01- 04 ESTRUCTURA DE SUPORT
TF-122-ES01- 05 ESTRUCTURA DE SUPORT
TF-122-ES01- 06 ESTRUCTURA DE SUPORT
TF-122-ES01- 07 ESTRUCTURA DE SUPORT
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Part contínua DC
Mòdul

Inclinació Azimut Camp
Camp FV [°]
FV [°]

Sèrie

Parallel

Número
mòduls

Potència
[Wp]

Zytech ZT 165DS Poly

Part alterna AC

A

Inversor

Fase

Potència
[W]

Vac
[V]

Iac
[A]

Secció
[mm²]

Magnetotèrmic
[A]

A

SMA Tripower 8000 TL

r-s-t

8.000

400

11,55

4

16

B

SMA Tripower 8000 TL

Impp
[A]

Isc
[A]

Voc
[V]

Vmpp
[V]

Secció
[mm²]

Fusible

165

8,09

8,95

25,04

20,4

4

Entrada A

10 º

-22,0 º

25

1

25

4.125

8,09

8,95

626,00

510,00

4

10

Entrada B

10 º

158,0 º

25

1

25

4.125

8,09

8,95

626,00

510,00

4

10

50

8.250

Inversor A
Entrada A

10 º

-22,0 º

25

1

25

4.125

8,09

8,95

626,00

510,00

4

10

Entrada B

10 º

158,0 º

25

1

8,09

8,95

626,00

510,00

4

10

B

8.000

400

11,55

4

16

AC-1 a comptador

r-s-t

16.000

400

23,09

16

32

TOTAL

16.000

400

23,09

25

4.125

Inversor B

50

8.250

TOTAL

100

16.500
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

INTRODUCCIÓ
1. Objecte de l’Estudi.
El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut ha estat redactat per a complir el Reial Decret
1627/1997 on s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres i en les
instal·lacions. Tot això es situa en el marc de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.

2.

Justificació de que la instal·lació requereix un Estudi Bàsic de Seguretat.

Com es podrà comprovar en els punts del 4.6 al 4.9, les xifres que allí apareixen de pressupost,
termini d'execució, nombre de treballadors simultanis i volum de mà d'obra estimada són inferiors a
les que apareixen als punts a), b) i c) del paràgraf 1 del article 4 del RD 1627/1997.
Al mateix temps, l'obra no és ni requereix cap mena de treball subterrani, per tant a aquesta obra li
és d'aplicació el paràgraf 2 del esmentat article 4 en el sentit que cal elaborar un Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

3.

Característiques de la instal·lació
3.1. Títol Projecte

PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA CONNECTADA A XARXA DE 16kW AL LLUERNARI DE L'EDIFICI DE LA
CASA DE LES AIGÜES.

3.2. Autor
Moisès Martínez Félix (TFM Energia Solar Fotovoltaica, S.A.).
3.3. Promotor.
AGENCIA DE L’ENERGIA DE BARCELONA

3.4. Direcció facultativa.
Equip tècnic de TFM Energia Solar Fotovoltaica S.A.
36

PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA CONNECTADA A XARXA DE 16kW AL LLUERNARI DE
L'EDIFICI DE LA CASA DE LES AIGÜES

3.5. Coordinador de seguretat.
No serà necessari en fase de redacció del projecte. Serà designat pel promotor en la fase
d’execució del projecte.
3.6. Termini d’execució.
El termini estimat per a l’execució de l’obra serà de 10 setmanes, a partir de la data d’inici de la
mateixa.

3.7. Nombre de treballadors.
En la instal·lació hi haurà un màxim de 5 treballadors simultàniament.

3.8. Volum de les obres.
La suma de dies estimada per a la realització de l’obra és de 50 dies laborables.

3.9. Xifra del pressupost d'execució.
El total del pressupost d’execució material és de 171.650,39 Euros (IVA No Inclòs).
3.10.Ubicació i entorn de l'obra.

Dades de l'emplaçament i de l'accés a la instal·lació
Nau / Edifici

Edfici de la Casa de les Aigües (Seu del districte Horta-Guinardó)

Direcció

Ronda Guinardò 49

Població

Barcelona

Codi Postal
Província

08025
Barcelona

Telèfon
Referència Cadastral

0351403DF3805A0001HF

Coordenades UTM

E 41.413 N 41.413, 2.166 (ED50 UTM 31N)

Accés nau / edifici

És pot fer amb accés rodat

Accés camp fotovoltaic

Per escala interior de l'edifici
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3.11.Instal·lacions provisionals.
Només pot ser necessària eventualment un punt on accedir a la línia elèctrica, no essent necessàries
instal·lacions de fontaneria, telèfon ni altres. Tampoc seran necessaris serveis comuns com
menjadors o vestidors, ja que s’utilitzaran serveis exteriors a l’obra, podent-se utilitzar els lavabos
del edifici.
El servei sanitari queda cobert per una mútua d’assistència.

3.12.Descripció del sistema d’atenció medica.
En cas d’ésser necessari es dispensarà atenció mèdica en el centre:

Asepeyo centro asistencial Barcelona-Horta

Dirección:

Manigua, 13-15
08027 Barcelona (Barcelona)

Teléfono: 932 435 910
Fax:

934 083 761

Horario:

Lunes a viernes de 8 a 20 h.

3.12.Interferència amb altres serveis o obres.
Les úniques interferències amb els serveis duts a terme en l’edifici, seran durant el muntatge de la
bastida en l’interior de l’edifici. Un cop acabada aquesta, es marcaran els passadissos de seguretat
per la circulació dels treballadors i visitants del districte.

3.13.Descripció dels processos i programació.
El procés d’execució serà:
- 10 dies: treballs de desmuntatge de lluernari existent.
- 10 dies: de muntatge de nova estructura d’alumini.
- 10 dies: de col·locació de vidres fotovoltaics.

38

PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA CONNECTADA A XARXA DE 16kW AL LLUERNARI DE
L'EDIFICI DE LA CASA DE LES AIGÜES

- 5 dies: de col·locació de tapetas i remats.
- 5 dies: muntatge dels onduladors i connexió elèctrica del sistema. Interconnexió de la instal·lació
a la xarxa elèctrica de BT de la companyia.
- 1 dia: posada en marxa de la instal·lació.

39

PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA CONNECTADA A XARXA DE 16kW AL LLUERNARI DE
L'EDIFICI DE LA CASA DE LES AIGÜES

MEMÒRIA
ESTRUCTURES
2.14 1.- INTRODUCCIÓ.
2.14.1 1.1 Definició:
Element o conjunt d’elements que formen la part resistent i sustentant d’una construcció.

2.14.2 1.2 Tipus d’estructura:
Es distingeixen els diferents tipus d’estructures:
- Estructures de formigó armat in situ :
• de forjats reticulars.
• de forjats unidireccionals in situ o amb biga prefabricada.
• de lloses.
- Estructures metàl·liques:
• amb xarxes espaials.
• amb forjats (unidireccionals o lloses de formigó armat).
- Estructures de fusta:
- Estructures de fàbrica:
2.14.3 1.3 Observacions generals:
La realització de les estructures comporta bàsicament la construcció dels tres tipus d’elements que
la componen, tenint en compte els materials que s’utilitzen:
• Verticals: pilars o murs de càrrega.
• Horitzontals: forjats.
• Inclinats: muntants d’escales i rampes.
La construcció d’estructures metàl·liques de gran alçada es realitza muntant els pilars i les jàsseres
corresponents a tres nivells, executant-se posteriorment al corresponent forjat.
A les estructures de formigó armat, donades les característiques del formigó, es realitza planta per
planta.
A la construcció d’estructures s’ha de preveure el transport horitzontal i el vertical:
- Al transport horitzontal s’han de considerar els camins d’accés a l’obra, atenent a la seva
accessibilitat i seguretat.
- Respecte al transport vertical, ha d’estar ja instal·lada a l’obra la grua torre de capacitat
d’elevació apropiada (tonelàmetres, alçada sota ganxo i abast màxim).
Per a realitzar totes aquestes activitats pels diferents tipus d’estructures s’ha de programar l’avenç
de l’obra considerant les necessitats en el moment (just on time) i organitzar el tall d’obra,
especialment les zones d’aplec del material a utilitzar per a la realització de l’estructura.
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S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com ara: bastides amb escales adossades,
estintolaments, cindris, encofrats, etc. ; previsió dels Sistemes de Protecció Col·lectiva i dels Equips
de Protecció Individual; així com una previsió d’espais per

poder moure adequadament la

maquinària.
S’ha de considerar, abans d’iniciar

aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les tanques

perimetrals de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions
d’higiene i benestar, així com, també, les preses provisionals de l’obra (aigua i electricitat).

ESTRUCTURES METÀL·LIQUES
2.15 1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ.
2.15.1 1.1 Definició :
Conjunt d’elements, verticals (pilars) i horitzontals ( jàsseres i biguetes de perfil laminat, rodons d’acer
corrugat, entrebigat de blocs ceràmics o de morter de ciment i formigó), que constitueixen la part
resistent i sustentant de l’edifici.

2.15.2 1.2 Descripció:
- Característiques :
Prefabricació i muntatge dels elements, pels quals es redueix el temps d’execució.
Petites toleràncies, per això, els elements d’acabat s’adapten amb exactitud en efectuar el muntatge.
No fa falta disposar de grans espais a peu d’obra.
Es treballa en sec.
- Construcció de l’estructura:
Sobre els fonaments es col·locaran les plaques de base dels pilars.
Es munten, primerament, els pilars de dues o tres plantes, en cas d’edificis en alçada.
Després es munten les bigues principals.
La unió entre els elements estructurals es pot realitzar mitjançant passadors o soldadura elèctrica.
Un cop s’hagi col·locat la bigueria principal es col·loca la xapa de l’encofrat, en el cas de llosa armat, o
bigueta i revoltó, en el cas d’encofrat unidireccional.
Finalment es formigona el forjat, repetint-se el cicle.
Per realitzar estructures metàl·liques serà imprescindible considerar l’equip humà següent:
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•
•
•
•
•
•
•
•

encofradors.
ferrallistes.
operaris d’abocament i vibrat del formigó.
conductors de formigonera.
operaris per al bombeig del formigó.
operadors de grua.
soldadors.
operaris especialistes en el muntatge d’estructures metàl·liques.

També serà necessari tenir presents els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de
l’estructura:
•
•
•
•

Maquinària: camió formigonera, grua, traginadora de trabuc “dumper” de petita cilindrada pel
transport auxiliar, si calgués, maquinària taller ferralla, bomba de formigó, estintolaments,
escales manuals, plataformes de càrrega i descàrrega, bastides, serra circular,etc.
Eines manuals.
Preses provisionals d’aigua i electricitat.
Instal·lació d’higiene i benestar.

ESTRUCTURES METÀL·LIQUES
2.15.3 2.- Relació de Riscos i la seva avaluació.
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més
importants. I en la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del
Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es
materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la
materialització del Risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada
en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el
procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el
anul·lar, o en el seu cas, controlar

d’establir un esglaonament de prioritats per

i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures

preventives que es desenvolupen a continuació.

Riscos

Probabilitat

Gravetat

Avaluació del
Risc

1.- Caigudes de persones a diferent nivell.

ALTA

MOLT GREU

CRÍTIC

2.- Caigudes de persones al mateix nivell.

MEDIA

GREU

MEDI
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3.- Caiguda d' objectes per desplom

MEDIA

MOLT GREU

ELEVAT

4.- Caiguda d’objectes per manipulació.

MÈDIA

LLEU

BAIX

5.- Caiguda d’objectes.

MEDIA

MOLT GREU

ELEVAT

6.- Trepitjades sobre objectes

MEDIA

LLEU

BAIX

7.- Cops contra objectes immòbils

MEDIA

LLEU

BAIX

8.- Cops amb elements mòbils de màquines

MEDIA

GREU

MEDI

9.- Cops amb objectes o eines.

MEDIA

LLEU

BAIX

11.- Atrapaments per o entre objectes.

MEDIA

LLEU

BAIX

15.-Contactes tèrmics.

MEDIA

GREU

MEDI

16.-Contactes elèctrics.

MÈDIA

MOLT GREU

ELEVAT

LLEU

BAIX

18.-Contactes amb substàncies càustiques o MÈDIA
corrosives
19.-Exposició a radiacions.

MEDIA

GREU

MEDI

20.-Explosions.

BAIXA

MOLT GREU

MEDI

21.-Incendis.

BAIXA

GREU

BAIX

26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.

ALTA

LLEU

MEDI

28.-Malalties causades per agents físics.

MEDIA

GREU

MEDI

OBSERVACIONS :
(6)

Risc específic amb encofrats de fusta.

(8)

Risc causat pel bombament de formigó “cop d’ariet” i a l’ús de la serra circular.

(15 I 19) Risc específic de la soldadura elèctrica i del tall oxiacetilènic de metalls .
(28)

Risc causat per vibracions del dúmper i radiacions ultraviolades i infraroges.

ESTRUCTURES METÀL·LIQUES
2.16 3.- NORMA DE SEGURETAT
2.16.1 POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT
•
•

L’accés a cotes inferiors a la rasant del carrer es realitzarà mitjançant escales incorporades a
mòduls de bastida tubular.
Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat de pilotatge s’haurà d’assegurar
que ja es trobin construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució
de l’ obra restant.
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2.17 PROCÉS
•
•

El personal encarregat de la realització de l’estructura haurà de conèixer els riscos específics,
així com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la
major seguretat possible.
S’hauran de tenir presents les proteccions per evitar riscos de caigudes a diferent nivell en el
procés de construcció de l’estructura :

2.17.1 Durant el muntatge de l’estructura metàl·lica.
•

En els desplaçaments per sobre d’una biga els muntadors de l’estructura hauran de portar el
cinturó de seguretat ancorat a:
- Un amarratge (de cable o teixit) que abraçarà a la corresponent biga de manera que no
ofereixi cap obstacle en el desplaçament del treballador, aquest amarratge es trobarà
constituït per un mosquetó en un dels extrems i en l’altre per una anella, de manera que el
mosquetó s’enganxi a l'anella configurant tot un conjunt que abraci a la biga anteriorment
esmentada. Aquest amarratge en cas de caiguda al buit del treballador haurà de suportar el
pes del mateix i quedant així sospès de la biga.
- Un cable fiador tensat instal·lat de punta a punta de la biga tot i facilitant el desplaçament de
l’ancoratge mòbil.

•

En els desplaçaments a alçades diferents de l’estructura s’empraran escales metàl·liques
manuals, les quals disposaran d’uns garfis en el seu extrem per poder subjectar-se als respectius
pilars metàl·lics.

Esdevindrà obligatori disposar de cèrcols de protecció de caiguda en aquestes escales metàl·liques
manuals que s’usen com les escales de gat, i ancoratge mòbil guiat a la seva part central.
•
•
•
•
•

És prohibit de recolzar-se, asseure's, desplaçar-se per sobre d’una biga alhora que aquesta es
troba suspesa per la grua. Tot el treball s’haurà de fer des d'un lloc fix, sense que estigui
suspès per cap grua.
La instal·lació de plataformes provisionals entre biga i biga hauran de disposar de les
corresponents baranes reglamentàries, és a dir, passamans a 90 cm., barra intermèdia i
entornpeu. L’amplada mínima de la plataforma haurà de ser de 60 cm.
S’ha de procurar que el muntatge de l’estructura metàl·lica no sobrepassi dues o tres plantes de
la realització del corresponent forjat.
Les circumstàncies de què l’ estructura vagi en avançada sobre els treballs en el forjat,
permeten que puguin fixar-se les proteccions a pilars i bigues principals a l’alçada i al moment
adient i d’aquesta forma realitzar els treballs amb total seguretat
El muntatge de pilars no acostuma a ser problemàtic, realitzat sobre forjat i amb proteccions de
xarxes o barana. El muntatge de bigues caldrà realitzar-lo des de plataformes dissenyades per
a aquesta finalitat.

ESTRUCTURES METÀL·LIQUES

2.17.2 Durant la construcció de forjat.
•

•

Tot esperant la construcció de les escales definitives entre les plantes, es garantirà l’accés a
aquestes mitjançant escales manuals recolzades, a la seva part superior, a la planta i subjecta a
aquesta, així com, en el recolzament de la planta inferior tot i procurant que aquesta disposi
dels reforços antilliscants.
En la col·locació de la xapa metàl·lica de l’encofrat perdut es farà sempre des de la part que ja
es trobi col·locada.
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•
•
•

•

L’ aplec de xapa, malles electrosoldades, etc. s’ha de fer estratègicament a tota la planta per
evitar desplaçaments inútils per les bigues.
Un cop adormit el formigó s’instal·laran les corresponents xarxes subjectades per mènsules.
A la vegada s’instal·laran els ascensors i muntacàrregues auxiliars de l’obra. En referència als
ascensors es muntaran les corresponents portes per evitar la caiguda al buit, així com les
baranes perimètriques. I en referència als muntacàrregues, es posarà una barana abatible per
protegir al personal a la plataforma de càrrega i descàrrega. Quan s’aixequi aquesta barana per
entrar la càrrega, quedarà bloquejat el muntacàrregues.
A cada planta s’instal·larà a tots els seus perímetres, tant en l’interior com en l’exterior, dos
cables d’acer tensats, un d’ells a 90 cm. de terra i altre a 45 cm. de terra. Des del cable
superior fins a terra es col·locarà la xarxa tipus tennis plastificada la qual serà clavetejada al
forjat ja realitzat i se subjectarà al cable superior.

2.17.3 Protecció de buits horitzontals.
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Malla electrosoldada: la xarxa de repartiment es perllongarà a través dels buits en l’execució
del propi forjat.
Fusta: Es taparan els forats amb fusta i en el cas que hi hagi llosa de formigó es clavetejaran a
la mateixa.
Barana o xarxes: Posat que el buit sigui d’una dimensió que faci impossible la col·locació de
les malles electrosoldades s’instal·laran les corresponents baranes o xarxes horitzontals.
S’establirà una zona d’aplec on prèviament es compactarà el terreny per a contenir en aquesta
les peces de gran tonatge.
Si l’ aplec de materials es trobés fora de l’àrea d’influència de gir de la grua torre, el transport
de perfils metàl·lics de l’estructura a aquesta àrea es realitzarà mitjançant una grua mòbil,
considerant les dimensions de la càrrega, aquesta haurà d’estar dirigida per dos operaris en el
seu transport horitzontal, mitjançant sengles cordes lligades als extrems dels perfils per evitar
possibles moviments d’oscil·lació. L’eslingat de la càrrega es realitzarà mitjançant eslingues de
dos braços suficientment separades per garantir la seva estabilitat (l' angle entre eslingues ha
de ser major de 30º).
S’ha de complir a cada moment el RD 2370/1996, del 18 de novembre, pel qual s’aprova la
Instrucció tècnica complementària MIE-AEM 4 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció
referent a grues mòbils autopropulsades usades.
El transport de perfils, armadures, encofrats, puntals, bigueria, sotaponts, i altres elements
auxiliars per a la realització de l’estructura es realitzarà convenientment eslingat, recomanant
que l’eslinga sigui de dos braços.
Les maniobres d’ubicació in situ de pilars i bigues seran guiades per un operari. Entre pilars
s’estendran cables de seguretat als quals s’hi lligarà el mosquetó de seguretat, que serà emprat
en els desplaçaments sobre les ales de les bigues.
Els operaris que realitzin les tasques de col·locació de perfils metàl·lics hauran d’emprar casc
de seguretat, guants de cuir i lona, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de
seguretat si en els treballs a desenvolupar hi ha qualsevol risc de caiguda a diferent nivell.
Una vegada s’hagi muntat la corresponent jàssera es col·locaran les xarxes tipus mènsula.
Les xarxes s’hauran de revisar puntualment una vegada finalitzats els treballs de soldadura
realitzats sobre la seva verticalitat.

ESTRUCTURES METÀL·LIQUES
•
•

És prohibit d’elevar una nova alçada sense comprovar que s’hagin finalitzat els cordons de
soldadura a les alçades immediates inferiors
A les operacions de soldadura per a bigues, jàsseres, etc. realitzades in situ es confeccionarà
una guíndola de soldador, amb una barana perimètrica d’un metre d’alçada formada per
passamans, barra intermitja i entornpeu.
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Per evitar en la mesura del possible l’oxitallada en alçada, els perfiles s’hissaran tallats a la
mesura requerida pel muntatge.
En l’ús del tall oxiacetilènic es tindrà present que el bufador contingui les vàlvules
antirretrocés, que les mànegues d’alimentació estiguin en bon ús, que les bombones, de gas
estiguin subjectes al carretó portabombones i que els manòmetres estiguin en bones condicions.
Posat que s’empri el bufador per al tall de perifèria “in situ”, amb risc d’incendi, es procurarà
limitar en la mesura del possible, la cascada d’espurnes i trossos de ferro fosa, i per això es
col·locarà a la seva verticalitat una manta ignífuga.
Posat que s’empri, la soldadura elèctrica també es procedirà de la mateixa manera, col·locant
una manta ignífuga.
En l’ús de soldadura elèctrica es tindrà present que el portaelectrodes estigui convenientment
aïllat, que els cables d’alimentació estiguin en perfecte estat i que el grup de transformació
estigui convenientment aïllat per evitar el risc de contactes elèctrics.
Posat que es faci el muntatge de l’estructura metàl·lica a base de passadors, l’operari que
realitzi aquesta operació emprarà el cinturó de seguretat convenientment ancorat o situat
dintre d’una guíndola.
L’operari que realitzi aquest treball haurà d’emprar casc de seguretat amb protector auditiu
tipus orellera, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de seguretat de
cuir.
En el control de la qualitat de la soldadura mitjançant processos de radiacions gamma, l’operari
ha d’anar protegit amb davantal, guants adequats i polaines per evitar que les radiacions
gamma li arribin el seu cos.
És prohibit, en el cas que s’abandoni el tall d’obra, dipositar a terra la pinça i l’elèctrode
directament connectat al grup ; i inclòs en el cas d’un perllongat abandó del tall d’obra deixar
el grup transformador en tensió.
És prohibida la permanència d’operaris a la vertical dels treballs de soldadura.
En el muntatge de l’estructura metàl·lica l’accés al tall d’obra es realitzarà mitjançant escales
manuals, tenint present el lligat d’aquestes en la seva part superior i sabates antilliscant a la
seva part inferior.
Per a l’accés entre plantes, tot esperant l’escala definitiva, es construirà un mòdul d’escala de
dos o tres plantes, que s’anirà hissant a mesura que vagi avançant l’execució de l’estructura.
És prohibit d’enfilar-se directament per l’estructura.
No s’ha d’emprar l’acer corrugat per fer eines de treball o elements auxiliars.
Si l’encofrat es troba format per xapes metàl·liques d’encofrat perdut, s’ aplegaran entre biga
i biga, tot i procurant que la seva alçada no sigui mai superior a 0,5 metres.
La col·locació de l’encofrat es realitzarà sempre des de la part que ja es trobi muntada.
La malla electrosoldada s’ aplegarà entre biga i biga, tot i procurant que la seva alçada no sigui
mai superior a 0,5 metres.
A les lloses de formigó, en el procés de ferrallat per evitar l’aixafament de les armadures caldrà
col·locar unes plataformes de circulació de 60 cm. d’amplada, com a mínim.
Posat que treballem amb encofrats unidireccionals amb biguetes, s’haurà de circular
exclusivament sobre les bigues i biguetes, o sobre plataformes situades amb aquesta finalitat.
L’operari que realitzi l ‘abocada del formigó i el seu posterior vibrat haurà d’emprar casc de
seguretat, guants de neoprè, granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.
El vibrador es trobarà protegit de doble aïllament, així com l’aparell convertidor de freqüència.

ESTRUCTURES METÀL·LIQUES
•

En els processos de vibrat el treballador haurà d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè,
granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.
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El subministrament elèctric al convertidor del vibrador es trobarà convenientment aïllat,
conforme a les instruccions del Reglament de Baixa Tensió.
El quadre elèctric de zona haurà d’estar protegit per evitar contactes elèctrics i
sobreintensitats i curtcircuits, per consegüent haurà de disposar del corresponent interruptor
diferencial i els seus respectius magnetotèrmics.
Si hi ha edificis d ‘una gran alçada, en la mesura del possible, un cop realitzat el forjat es
procurarà que l’accés del personal a la planta es realitzi mitjançant ascensors d’obra, amb la
finalitat de canalitzar el trànsit del personal a l’obra.
Les elevacions a les diferents plantes, on es prevegi la immediata construcció dels tancaments,
es col·locaran plataformes de càrrega i descàrrega, per facilitar l’elevació de material.
El trasbals de material paletizat a l’interior de les plantes es realitzarà mitjançant toros.
El transport horitzontal, si el forjat ho permet, pot realitzar-se mitjançant carretons elevadors.
Una vegada realitzat el forjat, i depenent de les dimensions d’aquest i del material
emmagatzemat en ell, es col·locarà a prop de l’accés principal un extintor contra incendis del
tipus que es necessiti.
Als quadres elèctrics de zona es col·locaran extintors de CO.
S’hauran d’emprar mantes ignífuges sempre que per les característiques del tipus de treball es
pugui produir un incendi.
S’haurà de considerar la previsió d’un sistema contra incendis en els talls d’obra on es realitzin
treballs susceptibles de generar un incendi (per exemple : soldadures, tall de metalls
mitjançant bufador, tractament tèrmic mitjançant material bituminós).
S’haurà de mantenir a cada moment el tall d’obra net i endreçat.
S’haurà de garantir, a cada moment, la il·luminació diürna i nocturna.
S’haurà de garantir a tots els talls d’obra el subministrament elèctric.
S’haurà de garantir el subministrament d’aigua a totes les plantes.
S’haurà de garantir l’evacuació de runes.

2.18 NOUS ELEMENTS AUXILIARS
A aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per realitzar els treballs
d’aquesta activitat.
Serra circular
Soldadura elèctrica
Esmoladora angular

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i
condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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ESTRUCTURES METÀL·LIQUES
2.19 4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ.
•

Les proteccions col·lectives citades a les normes de seguretat es troben constituïdes per :

- Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i entornpeu L’alçada
de la barana serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm
d'alçada. Els muntants hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
- Baranes modulars constituïdes per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç
central amb tub buit i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un entramat de protecció
constituït per una malla electrosoldada de 150x150mm. i un gruix de ferro de 6mm. Aquesta
barana modular estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant.
- Barana formada per xarxes tipus tennis plastificada. A la part superior disposa d’un tub quadrat
que es clavarà a la xarxa, aquest tub a la vegada estarà subjectat per guardacossos cada 2,5m.
- Malla electrodosada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm.
- Xarxes horitzontals subjectes per mènsules : formades per un cargol de pressió i un tornapuntes.
La xarxa estarà formada per panys de 3x3 metres, de xarxa de poliamida de 100x100 mm., com a
màxim, i corda de 4 mm. com a mínim. La corda perimètrica ha de ser de poliamida de 12mm.
com a mínim. La xarxa es subjectarà al forjat mitjançant anelles embegudes en el procés de
formigonat, separades 20 cm i empoltrat-se al forjat 5 cm. com a mínim. L’altre extrem de la
xarxa anirà agafada a la barra metàl·lica que es recolza en l’extrem de les mènsules contigües.
Formant tot plegat un conjunt, de manera que quedi garantit el fre de la caiguda d’un treballador
des d’una alçada de 6 metres com a màxim.
- Extintors d’incendis tipus A i/o B, segons els casos.
- Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres amb taulons de 2,5 cm. de
gruix i 20 cm. d’ample.
- Extintor de pols química seca.
•

•

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la
normativa ressenyada en aquesta activitat :
Senyal d’advertència de càrrega suspesa.
Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.
Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de material inflamable.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de no fumeu.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla
de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD
1627/1997)

48

PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA CONNECTADA A XARXA DE 16kW AL LLUERNARI DE
L'EDIFICI DE LA CASA DE LES AIGÜES

ESTRUCTURES METÀL·LIQUES
2.20 5.- RELACIÓ D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.
Els Equips de Protecció Individual de les activitats més representatives:
• Treballs de transport (conductors i operadors de grua):
- Cascos de seguretat.
- Botes de seguretat.
- Granota de treball.
- Cinturó antivibratori (molt especialment per les traginadores de trabuc ”dúmpers” de petita
cilindrada).
•
Treball amb encofrats i armadures:
- Cascos de seguretat.
- Botes de seguretat.
- Guants de lona i cuir (tipus americà).
- Granota de treball.
- Davantal, en cas de treballs en taller ferralla.
•
Pels treballs amb el bufador:
- Cascos de seguretat.
- Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions d'infrarojos.
- Guants de cuir.
- Davantal de cuir.
- Granota de treball.
- Botes de cuir amb polaines.
• Pels treballs de soldadura elèctrica:
- Cascos de seguretat.
- Pantalla amb vidre inactínic.
- Guants de cuir.
- Davantal de cuir.
- Granota de treball.
- Botes de cuir amb polaines.
• Treballs de bulonat:
- Cascos de seguretat.
- Botes de seguretat.
- Guants de cuir i lona (tipus americà).
- Granota de treball.
- Botes de cuir amb polaines.
•
Treballs de formigonat i vibrat:
- Cascos de seguretat.
- Botes de seguretat de goma de canya alta.
- Guants de neoprè.
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- Granota de treball.
•

Sempre que les condicions de treball exigeixin d'altres elements de protecció, es dotarà als
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
realitzar l'empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997).

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al
R.D. 773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents
Normes UNE.
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3

COBERTES

3.1.1

1.1 Definició:

Conjunt constructiu format per tota una sèrie d’elements que, col·locats en la part exterior d’un
edifici el cobreixen i el protegeixen de les inclemències del temps.
3.1.2 1.2 Tipus de cobertes:
Cobertes planes:
• trepitjables.
• no trepitjables.
Cobertes inclinades:
• de fibrociment.
• galvanitzades.
• aliatges lleugers.
• pissarra.
• sintètics.
• teula.
• xapa.
Llanternes.
3.1.3

1.3 Observacions generals:

Una vegada s’hagi finalitzat l’estructura es construirà la coberta, amb l’objectiu d’evitar les
humitats per filtració o per condensació, a part de proporcionar un cert grau d’aïllament.
S’haurà de considerar una previsió d’accés a la coberta.
S’haurà de preveure l’aplec de materials necessaris per a la realització de la coberta, amb aquesta
finalitat es farà ús dels sistemes d'elevació tenint en compte que es recomana, un cop realitzat
aquest aplec, cal iniciar el desmuntatge de la grua i enllestir el muntatge del muntacàrregues. El
muntacàrregues pot arribar fins al forjat de la coberta.
Si atenent a les característiques de l’obra no s’ha previst l’ús del muntacàrregues es pot instal·lar
en el forjat de la coberta una Grueta (maquinillo) que ajudarà a enllestir les elevacions del material
necessari. La instal·lació de la grueta s’haurà de realitzar de manera que quedi garantitzada la seva
estabilitat, respectant en cada moment la capacitat màxima d’elevació, estipulada en la seva placa
de característiques.
En la construcció de la coberta només s’ha de desmuntar les proteccions col·lectives en el lloc on
s’estigui realitzant aquesta.
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S’ha de considerar, abans d'iniciar aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les cerques
perimetrals de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions
d'higiene i benestar, tanmateix, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat).

4

COBERTES INCLINADES

4.1

4.1.1

1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ

1.1 Definició:

Conjunt constructiu constituït per una sèrie d’elements disposats a la part superior de l’estructura
amb una pendent superior al 5% per facilitar l’evacuació de l’aigua.

4.1.2

1.2 Descripció :

La coberta inclinada es construeix sobre un suport inclinat, que pot ser:
- un forjat de formigó que segueixi la pendent de la coberta.
- un tauló format per dues capes de rajola comuna, encadellats ceràmics, tauló de fusta, etc.
sustentats per envanets de sostremort ,cerres, etc.
- un entramat de llistons de fusta.
Les variables que es combinen per establir el sistema més adequat són:
-

la pendent.
la forma de la peça bàsica.
la fixació.
la permeabilitat.

Segons els paràmetres constructius anteriorment citats podem distingir diferents tipus de cobertes
inclinades:
• teula: Que combina una certa porositat amb un hàbil disseny geomètric. Col·locada en sec,
ha de tenir poca pendent per aguantar-se i per aquest motiu s’ha d’encobrir força. Si
s’agafa amb morter, requereix pendents entre el 20% (15 cm. d’encobriment) i el 50% (7
cm.). Si emprem fixacions metàl·liques, es poden augmentar les pendents i disminuir així
l’encobriment.
• pissarra: és un material més impermeable però amb la impossibilitat de generar formes
geomètriques adequades, per aquest motiu requereix un doble cobriment i una pendent no
inferior al 50%.
• sintètiques(fibrociment, PVC, fibra de vidre, etc.): són làmines planes o ondulades
impermeables que permeten gran variabilitat de pendents.
• galvanitzades, aleaccions lleugeres i xapa: són làmines metàl·liques, de zinc, coure o plom que
són totalment impermeables i amb la possibilitat de fer tot tipus d’encobriment presenten una
variabilitat entre un 5% i 90º.
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Per realitzar estructures de formigó armat serà imprescindible considerar el següent equip humà :
• Gruistes.
• Paletes.
També serà imprescindible tenir els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de l’
estructura:
• Maquinària: formigonera, grua, de petita cilindrada, traginadora de trabuc “dumper”,per al
transport auxiliar, etc.
• Estris: bastides de façana, proteccions col·lectives i individuals, etc.
• Eines manuals.
• Preses provisionals d’aigua i electricitat.
• Instal·lacions d’higiene i benestar.
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COBERTES INCLINADES
4.1.3

2.- Relació de Riscos i la seva avaluació.

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més
importants. I en la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del
Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant que la probabilitat és la possibilitat que es
materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la
materialització del Risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada
en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el
procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per
anul·lar, o en el seu cas, controlar

i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures

preventives que es desenvolupen a continuació.

Riscos

Probabilitat

Gravetat

Avaluació del
risc

1.- Caigudes de persones a diferent nivell.

ALTA

MOLT GREU

CRÍTIC

2.- Caigudes de persones al mateix nivell.

ALTA

GREU

ELEVAT

4.-Caiguda d’objectes per manipulació.

BAIXA

LLEU

ÍNFIM

5.-Caiguda d’objectes.

ALTA

GREU

ELEVAT

6.-Trepitjades sobre objectes.

BAIXA

LLEU

BAIX

9.-Cops amb objectes o eines.

BAIXA

LLEU

ÍNFIM

10.-Projecció de fragments o partícules.

BAIXA

LLEU

ÍNFIM

11.-Atrapaments per o entre objectes.

BAIXA

GREU

BAIX

13.-Sobreesforços.

BAIXA

GREU

BAIX

16.-Contactes elèctrics.

MÈDIA

GREU

MEDI

18.-Contactes amb substàncies càustiques o MÈDIA

LLEU

BAIX

corrosives
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.

ALTA

LLEU

MEDI

27.-Malalties causades per agents químics.

MÈDIA

LLEU

BAIX

28.-Malalties causades per agents físics.

MÈDIA

LLEU

BAIX
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COBERTES INCLINADES
4.2
4.2.1

3.- NORMA DE SEGURETAT
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

El muntacàrregues de l’obra es perllongarà per donar servei a la planta coberta, o quan no se’n
tingui, s’emprarà la grua torre tenint present que la ploma passi 3 metres, com a mínim, per sobre
de la cota més alta de la coberta.
Atès els treballs que es desenvolupen en l’activitat de la construcció de la coberta s’haurà
d’assegurar que ja es trobin construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a
l’execució de l’ obra restant.

4.2.2

PROCÉS

El personal encarregat de la construcció de la coberta haurà de conèixer els riscos específics en l’ús
dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar la construcció de la coberta amb la major seguretat
possible.
S'haurà de tenir present les proteccions necessàries per evitar riscos de caigudes a diferent nivell
durant la construcció de la coberta :
4.2.3

Protecció dels buits perimetrals.

• En primer lloc s’haurà de procurar construir, quan abans millor, si es troba definit en el projecte,
l’ampit perimetral.
• Posat que aquesta coberta no tingués ampit, s’haurà d’instal·lar en tot el perímetre del forjat de
la coberta les corresponents baranes de seguretat.
• En cas que fos totalment impossible anul·lar el risc de caiguda amb els elements constructius o
mitjançant baranes de seguretat, es recorrerà a cables fiadors lligats a punts forts de la carenera,
per a l’ancoratge del mosquetó del cinturó de seguretat.
• També es pot considerar la construcció de marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5
i 2 metres agafades amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 cm. d’amplada.
• O una bastida de façana : posat que a la construcció de l’edifici s’hagi realitzat mitjançant la
col·locació d’una bastida de façana es procurarà augmentar en un mòdul el mateix, amb la
finalitat d’anul·lar el risc de caiguda a diferents nivells i per facilitar l’accés a aquesta planta des
de la mateixa bastida. En la coronació d’aquestes bastides s’establirà una plataforma quallada de
taulons en tota la seva amplada complementant-se alhora amb una barana de seguretat que
sobrepassi 90 cm. la cota del perímetre de la coberta, i l’accés a aquesta plataforma s’haurà de
fer a partir de les escales de la bastida.
4.2.4 Protecció dels buits del forjat horitzontal.
S’haurà de protegir la seva totalitat mitjançant la col·locació d’un dels següents elements citats a
continuació:
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- Malla electrosoldada: l’armadura de repartiment es perllongarà a través dels forats en l’execució
del mateix forjat. Posat que, el projecte no prevegi l’ús de la malla electrosoldada, aquests buits
es protegiran cobrint-los amb una malla electrosoldada embeguda al formigó.
- Tapes de fusta: els forats es taparan amb fusta i en cas que hi hagi llosa de formigó és clavetejarà
a la mateixa.
• Per evitar el risc de caiguda d’objectes en les elevacions de material al terrat es realitzarà
mitjançant Batea (plataformes d’hissat). Així com el material ceràmic que s’empri s’hissarà
convenientment lligats o encintats en el corresponent palet.
• Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o faci vent (superior a 50 Km/h), en aquest cas es
retiraran els materials i les eines que pugin desprendre’s.
• Posat que es treballi a la coberta i hi hagi la presència d‘una línia elèctrica d’alta tensió, no es
treballarà en la coberta sense respectar la distància de seguretat. Davant de la impossibilitat de
COBERTES INCLINADES
respectar aquesta distància, serà necessari demanar a la companyia el tall del corrent elèctric per
aquesta línia mentre es realitzen aquests treballs.
• L’accés a la coberta amb escala de mà no es practicarà en buits inferiors a 50x70 cm.
Sobrepassant l’escala 1 metre l’alçada a guardar.
• La comunicació i les circulacions necessàries sobre la coberta inclinada es resoldrà mitjançant
passarel·les de 60 cm. d’amplària.
• Les planxes de poliester es tallaran sobre banc i només seran admesos talls sobre el terra per
realitzar els petits ajusts.
• Els llistons de fusta de recepció de teula, pissarra, etc. S’hissaran de manera ordenada per
paquets d’utilització immediata.
• Les xapes i plafons hauran de ser manipulats, com a mínim, per dos homes.
• L’estès i la rebuda dels careners i baberos de plom, entre plans inclinats, s’executarà per
treballadors subjectes amb el cinturó de seguretat als cables d’acer estesos entre punts forts de
l’estructura.
• Els recipients que transportin líquids de segellaments (betums, asfalts, morters, silicones)
s’omplirà de tal manera que no es produeixin vessaments innecessaris.
• Els rotllos de tela asfàltica es repartiran uniformement per evitar sobrecàrregues, calçats per
evitar que rodin per l’efecte del vent, aniran ordenats per zones de treball per a facilitar la seva
manipulació.
• Hi haurà una zona d’emmagatzemament habilitada per a productes bituminosos i inflamables, en
aquesta zona també hi haurà un extintor de pols química seca.
• Es procurarà que les bombones de gas estiguin sobre una superfície horitzontal.
• Si l’aplec de les bombones es realitza dintre d’ un espai tancat, cal garantir la seva ventilació.
• Es vetllarà a cada moment, per l’estat de les mànegues d’alimentació de gas dels encenedors de
segellament.
• S’ instal·laran els senyals de perills d’incendis.
• El material de coberta (teules, pissarres, etc.) s’hissaran sobre plataformes emplintades, segons
són enviades pels fabricants, perfectament apilonats i anivellats els paquets i lligats tot el
conjunt a la plataforma d’hissat. Es repartiran per la coberta evitant sobrecàrregues puntuals
sobre el forjat.
• A cada moment la coberta es mantindrà neta i ordenada, amb aquesta finalitat, els plàstics,
cartrons, papers i fleixos procedents dels diversos empaquetats es recolliran immediatament
després d’obrir els paquets per a la seva posterior evacuació.
• Els operaris que realitzin la construcció de la coberta deuran emprar casc de seguretat, guants de
cuiro, granota de treball, botes de cuiro de seguretat i cinturó de seguretat.
• El quadre elèctric de zona haurà d'estar protegit per evitar contactes elèctrics, sobre intensitats i
curts circuits, així mateix s’haurà de disposar del corresponent interruptor diferencial i els
respectius magnetotèrmics.
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4.3

ELEMENTS AUXILIARS

En aquest apartat considerarem els nous elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs
d’aquesta activitat.

Sempre que les condicions de treball exigeixen d’altres elements de protecció, es col·locaran
en l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat
i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

COBERTES INCLINADES
4.4

4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ.

Les proteccions col·lectives esmentades a les normes de seguretat es troben constituïdes per:
- Baranes de seguretat formades per passamans, barra intermèdia i entornpeu de fusta, subjectes a
un muntant que pot estar format per un cargol de pressió o un tub embegut al forjat o una fusta
convenientment clavetejada al cantó del forjat. L’alçada de la barana serà de 90 cm., i el
passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d'alçada. Els muntants hauran d’estar
situats a 2,5 metres entre ells com a distància màxima.
- Tapes de fusta: Es taparan els forats amb fusta i en el cas que hi hagi llosa de formigó, aquests es
clavaran a ella.
- Malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm.
- Bastides.
- Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5
cm. de gruix i 20 cm. d'ample.
Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la
normativa assenyalada en aquesta activitat:
-

Senyal d’advertència de càrrega sospesa.
Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.
Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d'advertència de risc elèctric.
Senyal d'advertència de risc d’incendis.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.
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Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, aquests es
col·locaran en l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el
Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD
1627/1997).
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COBERTES INCLINADES
4.5

5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:
• Treballs de transport (conductors i operadors de grua):
- Cascos de seguretat.
- Botes de seguretat.
- Granota de treball.
- Cinturó antivibratori (especialment per a la traginadora de trabuc de petita cilindrada o
“dúmper”).

• Pels treballs amb l’encenedor de segellament :
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuir.
- Granota de treball.
- Botes de cuir de seguretat.
• Pels treballs del ram de paleta :
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuir.
- Granota de treball.
- Botes de cuir de seguretat.
- Cinturó de seguretat, si s’escau.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà els
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al RD
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
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5
5.1

INSTAL·LACIONS
1.- INTRODUCCIÓ.

5.1.1 1.1 Definició:
Col·locació i muntatge d’un conjunt d’aparells, conduccions, accessoris, etc., destinats a
proporcionar un servei.

5.1.2 1.2 Tipus d’instal·lacions :
- Electricitat i audiovisuals: (ref. InsEl1,2,3,4,5,6,7,8) consisteix, amb les corresponents ajudes de
maçoneria, en l’obertura de regates, allotjament al seu interior de les conduccions de repartiment
i el posterior tancament de les regates, en el cas d’instal·lacions encastades. A més, s’inclou la
instal·lació de caixes de distribució, els mecanismes de comandament, els elements de seguretat,
etc. que són necessaris pel correcte funcionament del sistema d’il·luminació, telefonia, vídeo, TV,
megafonia, l’accionament de la maquinària, etc. instal·lats a un edifici.
- Instal·lació de conductes fluids (subministrament, evacuació i contra incendis) : (ref.
InsFl1,2,3,4,5,6,7,8)
- Fontaneria.
- Sanejament.
- Calefacció.
- Gas
- Instal·lació d’aire condicionat: (ref. InsAi1,2,3,4,5,6,7,8)
- Antenes i parallamps: (ref. InsAn1,2,3,4,5) s’inclou des de la col·locació del pal de les antenes
receptores i de les línies de repartiment, fins l’arribada del subministrament dels diferents punts
de connexió dels aparells interiors.
- Ascensors i muntacàrregues: (ref. InsAs1,2,3,4,5,6,7) partint del buit previst ja de les fases
d’estructura i tancaments, es procedirà, d’una banda, a la col·locació de les portes exteriors
d’accés a la cabina, i d’altra banda, a la instal·lació de guies, maquinària, contrapesos i cabina
exterior del buit.

5.1.3 1.3 Observacions generals :
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, escales de mà i
tisora, eines manuals, etc.
Als treballs interiors, s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts
de llum, la potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux.
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques
perimètriques de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions
d’higiene i benestar, així com també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat).
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6

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS

6.1

1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ.

6.1.1 1.1 Definició:
Instal·lació elèctrica: Conjunt de mecanismes i utillatges destinats a la distribució i consum
d’energia elèctrica a 220/380 volts, des del final de la presa de la companyia subministradora fins a
cada punt d’utilització de l’edifici.
Instal·lació d’àudio-visuals: Conjunt de sistemes electrònics destinats a la transmissió per cable de
senyals elèctriques d’alta freqüència per a les funcions de telefonia, tèlex, vídeo, megafonia, TV,
etc.

6.1.2 1.2 Descripció:
Les instal·lacions per cable per a la transmissió dels impulsos elèctrics de freqüència industrial
(instal·lació elèctrica de 220/380 volts) i d’alta freqüència (instal·lació d’àudio-visuals de molt
baixa tensió) es realitzaran mitjançant cables entubats, i a cada punt de distribució hi haurà la seva
corresponent caixa de connexions.
S’han d’individualitzar les canalitzacions segons les diferents funcions a exercir: electricitat,
telefonia, vídeo, megafonia, TV per cable, etc.
Els tubs o canalitzacions que porten cables poden anar encastats o vistos, així com les seves caixes
de distribució, que hauran de tenir accés per realitzar les operacions de connexió i reparació.
En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels
materials necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec
de material a un espai predeterminat tancat(cables, tubs, etc.).
Per realitzar la instal·lació elèctrica i d’àudio-visuals serà imprescindible considerar el següent
equip humà:
•
•

electricistes.
ajudes de maçoneria.

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització
de la instal·lació:
•
•
•
•

Estris: escala de tisora, escala de mà, proteccions col·lectives i personals, etc.
Eines manuals: comprovants de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora portàtil,
màquina per fer regates, etc.
Instal·lació elèctrica provisional.
Instal·lacions d’higiene i benestar.
61

PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA CONNECTADA A XARXA DE 16kW AL LLUERNARI DE
L'EDIFICI DE LA CASA DE LES AIGÜES

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I AUDIOVISUALS
6.1.3

2.- Relació de riscos i la seva avaluació.

En la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada
pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més
importants. I a la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del
Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es
materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la
materialització del risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada
en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés
constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar,
o al seu cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es
desenvolupen a continuació.

Riscos

Probabilitat

Gravetat

Avaluació del
risc

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.

ALTA

MOLT GREU

CRÍTIC

4.-Caiguda d’objectes per manipulació.

BAIXA

LLEU

ÍNFIM

5.-Caiguda d’objectes.

MÈDIA

GREU

MEDI

9.-Cops amb objectes o eines.

MÈDIA

LLEU

BAIX

10.-Projecció de fragments o partícules.

ALTA

LLEU

BAIX

13.-Sobreesforços.

MÈDIA

GREU

MEDI

15.-Contactes tèrmics.

BAIXA

GREU

BAIX

16.-Contactes elèctrics.

ALTA

MOLT GREU

ELEVAT

26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.

ALTA

LLEU

MEDI

28.-Malalties causades per agents físics.

MÈDIA

GREU

MEDI

OBSERVACIONS :
(10) Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates.
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS
6.2

3.- NORMA DE SEGURETAT

6.2.1
•

Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes
les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.

6.2.2
6.2.3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

PROCÉS
Xarxa interior elèctrica i àudio-visual

El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús
dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i endreçat.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja
instal·lades a les activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.).
En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops,
ferides i erosions.
Els operaris que realitzin el transport del material hauran d’emprar casc de seguretat, guants de
cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat.
Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició
d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es tindrà cura de l’ordre i la neteja del tall
per evitar el risc d’ensopegades.
La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre
el paviment de dos metres.
La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec
aïllant” i reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts.
És prohibida la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense la
utilització de les clavilles mascle-femella.
Les escales de mà a utilitzar, seran tipus tisora, dotades amb sabates antilliscants i cadeneta
limitadora d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs
realitzats sobre superfícies insegures.
En la realització del cablejat, penjat i connexió de la instal·lació a zones de risc de caiguda al
buit (escales, balconeres, etc.) es protegirà el buit mitjançant una xarxa de seguretat.
Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament
(categoria II).
Les eines dels instal·ladors, els aïllaments de les quals estiguin deteriorats, seran retirades i
substituïdes per altres en bon estat de manera immediata.
Per evitar la connexió accidental a la xarxa de la instal·lació elèctrica de l’edifici, l’últim
cablejat que s’executarà serà el que vagi del quadre general al de la companyia
subministradora, guardant a un lloc segur els mecanismes necessaris per a la connexió, que
seran els últims a instal·lar-se.
Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el personal abans
d’iniciar-se, per evitar accidents.
Abans de fer entrar a càrrega la instal·lació elèctrica, s’haurà de fer una revisió a fons de les
connexions de mecanismes, proteccions i empalmaments dels quadres elèctrics, d’acord amb el
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa interior hauran d’emprar casc de seguretat,
guants de cuir i lona (tipus americà) o guants aïllants si els calgués, granota de treball i botes
de cuir de seguretat.
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•

Xarxa exterior elèctrica

•

El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús
dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS
•
•
•
•
•
•

•

La instal·lació dels cables d’alimentació des de la presa fins els punts, es realitzarà entubats i
enterrats a rases.
A la realització de les rases es tindrà en compte la normativa d’excavació de rases i pous
(MovEZ).
Les connexions es realitzaran sempre sense tensió a les línies.
Durant l’hissat dels pals o bàculs a zones de trànsit, s’acotarà una zona amb un radi igual a
l’alçada d’aquests elements més cinc metres.
Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de treballadors amb
senyals previstes per al codi de circulació, i per la nit, aquestes es senyalitzaran amb llums
vermells.
Durant l’hissat d’aquests bàculs o pals, es vigilarà en tot moment que es respectin les distàncies
de seguretat respecte a d’altres línies d’Alta Tensió aèries que hi hagi pels voltants, és a dir:
per a tensions no superiors a 66 Kv, a una distància de 3 metres, i superiors a 66 Kv, a una
distància de seguretat de 5 metres.
Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de seguretat,
guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat.

6.2.4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Estació transformadora d’Alta a Baixa Tensió

El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús
dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.
Durant el procés d’instal·lació es deixaran les línies sense tensió, tenint en compte les cinc
regles d’or de seguretat als treballs a línies i aparells d’Alta Tensió:
Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió mitjançant interruptors i seccionadors que
assegurin la impossibilitat de tancament intempestiu.
Enclavament o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall.
Reconeixement de l’absència de tensió.
Posar a terra i en curtcircuit totes les possibles fonts de tensió.
Col·locar els senyals de seguretat adequades, delimitant la zona de treball.
S’haurà de garantir l’absència de tensió mitjançant un comprovant adequat abans de qualsevol
manipulació.
En el lloc de treball es trobaran presents com a mínim dos treballadors, que hauran d’emprar
casc de seguretat, protecció facial, guants aïllants, catifa aïllant, banqueta i perxa.
L’entrada en servei de les estacions de transformació, tant d’Alta com de Baixa Tensió es
realitzarà amb l’edifici desallotjat de personal, en presència del comandament d’obra i de la
direcció facultativa.
Abans de fer entrar en servei les estacions de transformació es procedirà a comprovar
l’existència real a la sala de la banqueta de maniobres, perxes de maniobres, extintors de pols
química seca i farmaciola, i que els operaris es trobin vestits amb les peces de protecció
personal.
Pels treballs de revisió i manteniment del Centre de Transformació estaran dotats dels elements
següents:
placa d’identificació de cel·la.
Instruccions pel que fa a perills que presenten els corrents elèctrics i els socors a impartir a les
víctimes.
Esquema del centre de transformació.
Perxa de maniobra.
Banqueta aïllant.
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•
•
•

Insuflador per a la respiració boca a boca.
En l’entrada del centre es col·locaran plaques per a la identificació del centre i triangle
d’advertència de perill.
En els treballs d’instal·lació del grup transformador i annexos s’hauran de considerar els treballs
auxiliars de maçoneria, que es regiran segons la norma CinLa i treballs de soldadura

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS

•
•

•

per a la col·locació de ferramentes que es regiran segons la norma de soldadura elèctrica
EstAc5.
La col·locació del grup transformador s’auxiliarà mitjançant una grua mòbil que haurà de
complir amb la normativa de grues mòbils de ConMu4.
S’ha de tenir en compte que pels treballs a realitzar a les estacions d’Alta Tensió s’ha de
considerar el “Reglament sobre Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació”
(RD 3275/1982 de 12 de novembre, BOE 288 d’1 de desembre de 1982. Ordre de 23 de juny de
1988, BOE de 5 de juliol de 1988).
Pels treballs a realitzar a les estacions de Baixa Tensió s’ha de considerar el “Reglament
Electrotècnic de Baixa Tensió i la Instrucció Tècnica Complementària del 9 d’octubre de 1973”

6.2.5 ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs
d’aquesta activitat:
Escales de mà
Taladradora portàtil

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i
condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS
6.3
•

4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ.
Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes
per:

- Xarxes de seguretat horitzontals o verticals segons el cas, seran de poliamida, amb un diàmetre
mínim de la corda de 4 mm. i una llum de malla màxima de 100x100 mm. La xarxa anirà proveïda
de corda perimètrica de poliamida de 12 mm. de diàmetre com a mínim, convenientment
ancorada. L’ancoratge òptim de les xarxes són els elements estructurals, donat que així la xarxa
pot quedar convenientment tensa de manera que pugui suportar al centre un esforç de fins a 150
Kp.
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- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la
barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm
d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
- Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç
central amb tub buit i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció
format per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana
modular estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant.
- Extintor de pols química seca.

•

-

Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la
normativa ressenyada en aquesta activitat:
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la vista.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i
condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS
6.4

5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:
• Treballs de transport:
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuir i lona (tipus americà).
- Botes de seguretat.
- Granota de treball.
• Pels treballs d’instal·lació (baixa tensió i ÀUDIO-VISUALS) :
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuir i lona (tipus americà).
- Guants aïllants, si els calgués.
- Granota de treball.
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- Botes de cuir de seguretat.
- Cinturó de seguretat, si els calgués.
• Pels treballs d’instal·lació (alta tensió) :
- Cascos de seguretat.
- Guants aïllants.
- Granota de treball.
- Botes aïllants.
- Protecció d’ulls i cara.
- Banqueta aïllant i/o catifa aïllant.
- Perxa aïllant.
• Pels treballs de maçoneria (ajudes) :
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuir i lona (tipus americà).
- Granota de treball.
- Botes de cuir de seguretat.
- Ulleres antiimpactes (en realitzar regates).
- Protecció de les oïdes (en realitzar regates).
- Màscara amb filtre mecànic antipols (en realitzar regates).
• Pels treballs de soldadura elèctrica:
- Cascos de seguretat.
- Pantalla amb vidre inactínic.
- Guants de cuir.
- Mandil de cuir.
- Granota de treball.
- Botes de cuir amb polaines.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als
treballadors amb els mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RAD 1627/1997).
Els Equips de Protecció Individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel
RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes
UNE.

7

MEDIS AUXILIARS
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7.1.1

Serra circular

• S’haurà de disposar d’un gabinet divisor separat- tres mil·límetres del disc de la serra.
• S’ha d’instal·lar un caperutxó a la part superior de manera que no dificulti la visibilitat per
realitzar el tall.
• S’ha de tancar completament el disc de la serra que es troba per sota de la taula del tall,
mitjançant un resguard, es deixarà només una sortida per les llimadures.
• S’ha de situar un interruptor de parada i marxa, a la mateixa serra circular.
• Es vetllarà en tot moment que les dents de la serra circular es trobin convenientment entrescades.
• En el cas que s’observi que les dents de la serra circular s’hagin esmussats en aquests moment no
presentin la forma de entrescat corresponent s’haurà de canviar el disc, s’ha de rebutjar-lo, el
disc.
• S’haurà de complir a cada moment el RD 1435/1992, del 27 de novembre, pel qual es dictaminen
les disposicions d’aplicació en seguretat i condicions de salut sobre maquinària.

7.1.2
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soldadura elèctrica

Els soldadors hauran d’emprar a cada moment casc de seguretat, pantalla de soldador, guants
de cuir, granota de treball, maniguets de cuir, davantal de cuir, polaines de cuir i botes de
seguretat de cuir, als casos que sigui necessari també hauran d’emprar el cinturó de seguretat
anticaiguda.
La pantalla de soldadura haurà de disposar del vidre inactínic adequat a la intensitat de treball
de l’elèctrode.
No es pot picar el cordó de la soldadura sense protecció ocular, els resquills de cascareta
despreses poden produir greus lesions als ulls.
No es pot mirar directament a l’arc voltaic sense la corresponent protecció ocular.
No es poden tocar les peces acabades de soldar donat que poden estar a temperatura elevada.
S’ha de soldar en un lloc ben ventilat, evitant així, intoxicacions i asfixies.
Abans de començar la soldadura s’ha de comprovar que no hi hagi cap persona a la vertical del
seu treball.
S’ha d’emprar la guindola de soldador adaptada, amb barana de seguretat a tot el seu
perímetre, i pis format per taulons llisos de 2,5 cm de gruix que formin una plataforma de
treball de com a mínim 60x60
No s’ha de deixar la pinça damunt del sobre ni sobre el perfil a soldar, s’haurà de dipositar
sobre un portapinces.
S’ha d’instal·lar el cableajat del grup de manera que s’evitin ensopegades i caigudes.
No es pot utilitzar el grup sense que porti instal·lat el protector de clemes.
S’haurà de comprovar que el grup estigui connectat correctament a terra abans de començar els
treballs.
Posat que hi hagi pauses perllongades s’haurà de desconnectar el grup de soldadura.
S’ha de comprovar que les connexions de les mànegues siguin totalment estancs a la
intempèrie.
Abans de començar els treballs caldrà comprovar que es trobin ben instal·lades les pinces
portaelectrodes i els borns de connexió.
Posat que hi hagi inclemència del temps s’han de suspendre els treballs de soldadura.
S’ ha de col·locar al lloc de la soldadura un extintor contraincendis.
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7.1.3
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

7.1.4
•
•
•
•

Esmoladores angulars

S’ha d’informar al treballador dels riscos que té aquesta màquina i la forma de prevenir-los.
S’ha de comprovar que el disc a utilitzar estigui en perfectes condicions, emmagatzemant-lo en
llocs secs lliures de cops i atenent a les indicacions del fabricant.
Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina.
No es pot sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola.
S’haurà d’utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i les característiques de la
màquina.
No s’haurà de sotmetre el disc a sobreesforços, laterals o de torsió, o per aplicació de una
pressió excessiva. Els resultats poden ser nefastos: trencament del disc, sobrescalfament,
pèrdua de velocitat i de rendiment, rebuig de la peça o reacció de la màquina, pèrdua
d’equilibri, etc.
Posat que es treballi sobre peces de petita mida o en equilibri inestable, s’haurà d’assegurar la
peça, de manera que no sofreixi moviments imprevistos durant l’operació.
S’ha de parar la màquina totalment abans de posar-la, en prevenció dels possibles desperfectes
al disc o moviments incontrolats de la mateixa. La situació ideal és disposar de suports especials
propers al lloc de treball.
En desenvolupar treballs amb risc de caiguda des d’alçada, cal assegurar sempre la postura de
treball, ja que, en cas que es perdés l’equilibri per reacció incontrolada de la màquina, els
efectes es poden arribar a multiplicar.
No s’ha d’utilitzar la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per sobre del nivell de les
espatlles, ja que, en cas que es perdés el control, les lesions poden afectar a la cara, pit o
extremitats superiors.
En funció del treball a realitzar, s’haurà d’utilitzar una empunyadura adaptables laterals o de
pont.
En casos d’utilització de plats de lijar, s’haurà d’instal·lar en la empunyadura lateral la
protecció corresponent per a la mà.
Per a treballs de precisió, utilitzar suports de taula adequats per a la màquina, que permeten, a
més de fixar convenientment la peça, graduar la profunditat o inclinació del tall.
S’hi troben també guies acoblables a la màquina que permeten, de manera portàtil, executar
treballs d’aquest tipus, obtenint resultats precisos i evitant perillosos esforços laterals del disc;
en molts d’aquests casos serà necessari ajudar-se amb un regle que ens defineixi netament la
trajectòria.
Si s’executen treballs repetitius i en sec, esdevé convenient utilitzar un protector amb una
connexió per a la captació de la pols. Aquesta solució no podrà ser factible si els treballs
impliquen continus i importants desplaçaments o el medi de treball és complex.
En llocs de treball contigus, es convenient disposar de pantalles absorbents com a protecció
abans de la projecció de partícules i com a aïllants de les tasques en relació al soroll.
L’operari que realitzi aquest treball haurà d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona
(tipus americà), granota de treball, botes de seguretat de cuir, mascareta antipols si n’hi ha, un
sistema eficaç d’aspiració de la pols, ulleres antiimpactes i protector auditiu si el nivell del
soroll així ho requereix .
Escales de mà.

A les escales de fusta, el muntant ha de ser d’una sola peça i els graons han d’anar engalzats.
Posat que es pintés les escales de fusta, s’haurà de fer mitjançant vernís transparent.
No han de superar alçades superiors a 5 metres.
Per a alçades entre 5 i 7 metres s’hauran d’utilitzar muntants reforçats en el seu centre.
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•

Per a alçades superiors a 7 metres s’hauran d’utilitzar escales especials.

MEDIS AUXILIARS
•
•
•

Han de disposar de dispositius antilliscants a la base o ganxos de subjecció a la seva part
superior .
L’escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’1 metre el punt de
desembarcada.
L’ascens o el descens per l’escala s’ha de realitzar de front a aquesta.

7.1.5
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Perforadora portàtil

El personal dedicat a l’ús de la perforadora portàtil, serà coneixedor del maneig correcte de
l’eina, per tal d’evitar els accidents per inexperiència.
S’ha de comprovar que a l’aparell no li manqui cap de les peces de la seva carcassa de
protecció; en cas de deficiència no s’ha d’utilitzar fins que estigui completament restituïda.
Abans de la seva utilització, s’ha de comprovar el bon estat del cable i de la clavilla de
connexió, posat que s’observés alguna mena de deficiència, s’ha de tornar la màquina perquè
sigui reparada.
S’han d’evitar els rescalfaments del motor i les broques.
No s’ha d’intentar realitzar forats inclinats, pot trencar la broca i produir lesions.
No intenti engrandir el forat oscil·lant al voltant de la broca, pot trencar-se la broca i produir
serioses lesions.
No intenti realitzar un forat d’una sola maniobra: primer marqui el punt a foradar amb un
punxó, després apliqui la broca i embroqui-la.
La connexió i el subministrament elèctric a les perforadores portàtils es realitzarà mitjançant
una mànega contra la humitat a partir del quadre de planta, dotat de les corresponents
proteccions.
És prohibit expressament de dipositar al sòl o deixar abandonada la perforadora portàtil mentre
està connectada a la xarxa elèctrica.

7.1.6

Instal·lacions d’Higiene i Benestar:

S’ha de preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instal·lacions d’Higiene i Benestar,
preveient la presa provisional d’aigua i electricitat i l’evacuació d’aigües fecals.
Aquestes instal·lacions es construiran en funció del nombre de treballadors de l’obra, considerant
l’evolució d’aquests en el temps, i tenint en compte que s’han de cobrir les següents necessitats :
canvi de roba, higiene personal i necessitats fisiològiques.
Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar poden ser :
• mòduls prefabricats, o
• construïdes a l’obra.
Als dos casos, s’han de tenir en compte els següents paràmetres :
• vestuaris amb una superfície de 2 m2 per treballador, alçada mínima de 2,30 m. I estaran
equipats amb seients i casellers individuals.
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• lavabos que poden estar situats als vestuaris, essent la dotació mínima d’un lavabo per cada 10
treballadors.
• dutxes, igual que els lavabos, es poden ubicar als vestuaris amb una dotació mínima d’una
dutxa per cada 10 treballadors.
• inodors que no s’han de comunicar directament amb els vestuaris i la seva dotació mínima serà
de : un inodor per cada 25 treballadors i un inodor per cada 15 treballadores. Les dimensions
mínimes dels mateixos seran de 1 x 1,20 m. i de 2,30 m. d’alçada.
• menjador que haurà de disposar d’un escalfaplats, pica, galleda de la brossa, ventilació,
calefacció i il·luminació.
MEDIS AUXILIARS
Els mòduls prefabricats s’acostumen a agrupar en: mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i inodor), i
mòduls de vestuari, acoblant-se els mòduls de manera que pugui haver accés directe d’un mòdul a
l’altre.
Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar construïdes a l’obra, si el solar ho permet s’han de construir
a prop de l’accés, perquè el treballador es pugui canviar abans d’incorporar-se al treball.
En obres entre mitjaneres, a zona urbana, atesa l’escassetat d’espai s’ha de preveure en principi
una zona per a la ubicació de les instal·lacions i una vegada, degut a la dinàmica de l’obra, es
disposa d’espai en l’interior de l’edifici que s’està construint, s’hauran de construir les
Instal·lacions d’Higiene i Benestar seguint els paràmetres anteriorment assenyalats. S’aconsella que
aquestes instal·lacions es trobin, també, a prop de les vies d’accés.
Independentment d’aquestes instal·lacions, també s’han de construir les oficines de la obra que han
de complir a cada moment la idoneïtat en relació a la il·luminació, la climatització segons la
temporada.
Respecte al personal d’oficina s’ha de considerar, també, la instal·lació de lavabos i inodors.
S’ha de preveure un magatzem d’eines, estris, petita maquinària i equips de protecció personal i
col·lectiva.
S’ha de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d’oficina i d’obra, si l’obra ho
permet.
S’han de preveure zones d’estacionament de vehicles que subministren material i maquinària a
l’obra, i en el posat que estiguin estacionats limitant la circulació viària, s’haurà de demanar permís
municipal. Es senyalitzarà la prohibició d’estacionament de vehicles aliens a l’obra, i si calgués,
s’ha de limitar la zona amb tanques per vianants, convenientment senyalitzades mitjançant balises
destellants durant la nit.
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8

NORMATIVA GENÈRICA EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS



Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre, de
Prevenció de Riscos Laborals. (BOE 10-11-1995).



Instrucció de 26 de febrer de 1996, per a l'aplicació de la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, de Prevenció de Riscs Laborals, en l'Administració de l'Estat. (BOE 8-31996).



Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'Indústria. ( BOE 22-7-1997).



Reial Decret 2200/1995 de 28 de setembre, aprova el reglament de l’infrastructura
per a la qualitat i la seguretat industrials. (BOE 6-2-1996).



Reial Decret 1/1995 Estatut dels Treballadors de 24 de maig, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. (BOE 29-3-1995).



Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s'aprova el Reglament dels Serveis
de Prevenció. (BOE 31-1-1997).



Ordre de 9 de març de 1971, per la que s'aprova l'Ordenança General de Seguretat
e Higiene en el Treball (BOE 16-3-1971), derogada pràcticament en la seva
totalitat, excepte el capítol VI "Treballs amb electricitat".



Llei 13/1987 de 9 de juliol de Seguretat de les instal·lacions Industrials. (DOGC 277-1987).



Llei 54/2003 de reforma de la prevenció de riscos laborals.

Condicions del lloc de treball


Decret 3.565/1972, de 23 de desembre, sobre normes tecnològiques de
l'edificació. (BOE 15-1-1973).



Reial Decret 1.316/1989, de 27 d'octubre, sobre mides de protecció dels
treballadors en front als riscos derivats a la seva exposició al soroll. (BOE 2-111989). Correcció d'errades. (BOE 9-12-1989 i 26-5-1990).



Reial Decret 88/1990, de 26 de gener, sobre protecció dels treballadors per mitjà
de la prohibició de determinats agents específics o determinades activitats. (BOE
27-1-1990).



Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, pel que s'estableixen les disposicions mínimes
de senyalització de seguretat i salut en el treball. (BOE 23-4-1997).



Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel que s'estableixen les disposicions mínimes
de seguretat i salut als llocs de treball. (BOE 23-4-1997).



Reials Decrets Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels
treballadors contra els riscs relacionats amb l'exposició a agents cancerígens
durant el treball. (BOE 24-5-1997).
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Reial Decret 487/1997, de 14 d'abril, pel què s'estableixen les disposicions mínimes
de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comportin
riscos, en particular dorslumbars pels treballadors. (BOE 23-4-1997).

Seguretat en màquines i equips de treball


Reial Decret 1.435/1992 , de 27 de novembre, pel què es dicten disposicions
d'aplicació de la Directiva del Consell 89/392/CEE relativa a l'aproximació de les
legislacions dels Estats membres sobre màquines, modificat per Reial Decret
56/1995 (BOE 8-2-1995). (BOE 11-12-1992).



Reial Decret 1.407/1992, de 20 de novembre, pel qual es regulen les condicions
per la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció
individual. (BOE 28-12-1992).



Reial Decret 773/1997 de 30 de maig sobre disposicions mínimes de seguretat i
salut per a la utilització d'equips de treball. (BOE 12-6-1997).



Reial Decret 1215/1997 de 18 de juliol sobre disposicions mínimes de seguretat i
salut per a la utilització per part dels treballadors d'equips de treball. (BOE 7-81997).

Montcada i Reixac, a 28 de Febrer de 2.011
El Facultatiu
Moisés Martínez Félix
Nº Col·legiat 16292
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1. OBJECTE
Projecte de legalització de la instal·lació fotovoltaica de 60KW ubicada a la pèrgola de
l’Av. Estatut de Catalunya de Barcelona al parc Rieres d’Horta connectat en règim
d’autoconsum instantani sense abocament a xarxa al Centre de Neteja de CLD del
carrer Jérez de Barcelona.
La instal·lació fotovoltaica tindrà una potència nominal de 60kW i es connectarà en
regim d’autoconsum pel propi edifici. La instal·lació objecte del present projecte es
considera instal·lació interconnectada c1, es a dir, dintre del grup d’instal·lacions
generadores en baixa tensió sense abocament a la xarxa elèctrica de distribució i el
seu procediment de legalització és segons es descriu la ITC 40 del REBT i el Òrgan
responsable es la Subdirecció General de Seguretat Industrial de la Direcció General
D’energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya.

Figura 1. Vista aèria de la pèrgola fotovoltaica
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2. ANTECEDENTS
El passat 27 de gener del 2.012, el govern ha derogat tota la normativa en matèria de
renovables existent. El model a través del qual s’ha desenvolupat i a crescut la
industria fotovoltaica al nostre país ha estat el feed in tariff, en el que es regulava i
s’assegurava el cobrament d’una tarifa de venda tota l’energia generada per la
instal·lació solar durant un període de temps per tal de poder incentivar la inversió en
instal·lacions solars fotovoltaiques, i això era així ja que el cost d’instal·lació d’aquesta
mena de tecnologia eren força elevats i provocaven que el preu de cost de l’energia
resultant fos força car i calgués incentivar-ho. Ara ens troben en un context en els que
d’una banda la situació econòmica actual no permet seguir incentivant aquestes
tecnologies i el cost d’instal·lació ha caigut força ja que el mòduls solars han baixat de
preu de forma continua i severa els darrers anys, donat la molt major oferta i número
de fabricants que hi ha al mercat.
El futur passa pel model que ja existeix a alguns països de l’UE, als Estats Units i
altres estats com Xile, Canada o Mèxic, que és aquell que permet l’autoconsum de
l’energia generada, i que al mateix temps permet exportar energia en moments que la
generació és superior al consum i compensar moments en que consumim de xarxa,
aquest model el coneixem com net mettering o balanç net.
Actualment amb la normativa vigent, el autoconsum està regulat i es permet la seva
connexió en xarxa interior.
A l'any 2012, com a conseqüència de la publicació en el BOE de data 28/01/2012 del
Reial Decret Llei 1/2012, pel qual es procedeix a la suspensió dels procediments de
pre-assignació de retribució i a la supressió dels incentius econòmics per a noves
instal·lacions de producció d'energia elèctrica a partir de cogeneració, fonts d'energia
renovables i residus, aquesta Direcció General va prendre la decisió de continuar
tramitant totes les instal·lacions generadores connectades o no en xarxa interior sota
l'empara del règim especial de producció elèctrica atès que aquest continuava vigent.
Ara bé, com que resultava afectat el règim econòmic, cada persona o entitat que
tingués la intenció de promoure una instal·lació de règim especial havia de tenir en
compte que, per l'energia que aboqués a la xarxa, percebria el preu del mercat
elèctric, ja que s'havia suspès el règim econòmic primat.
La forma de sol·licitar i tramitar l'autorització administrativa, la posada en marxa i la
sol·licitud d'inscripció en el Registre d'Instal·lacions de Producció en Règim Especial
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continuava sent la mateixa, d'acord amb el procediment establert pel Reial Decret
661/2007, el Reial Decret 1699/2011 i els procediments de la Direcció General
d'Energia, Mines i Seguretat Industrial.
Actualment el nou marc regulatori (Llei 24/2013 del Sector Elèctric) elimina els
conceptes diferenciats de règim ordinari i règim especial i regula la producció
d'energia elèctrica.
La citada Llei, en el seu article 9, defineix l'autoconsum com el consum d'energia
elèctrica provinent d'instal·lacions de generació connectades a l'interior d'una xarxa
d'un consumidor o mitjançant una línia directa d'energia elèctrica associades a un
consumidor i estableix diferents modalitats d'autoconsum.
També s'ha constatat un augment de l'interès d'empreses i ciutadans en posar en
marxa projectes on l'energia produïda és consumida en la seva totalitat pel propi
productor, motiu pel qual no es generen excedents ni es preveu cap abocament
d'energia a la xarxa.
És per això que Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial emet una
nota informativa amb l'objectiu d'aclarir els procediments administratius de tramitació
dels diferents tipus d'instal·lacions de generació elèctrica.
Aquests tipus son:
1. Tipus d'instal·lacions
La ITC-BT 40 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT) (Reial Decret
842/2002) relativa a instal·lacions generadores de baixa tensió, classifica les
instal·lacions generadores atenent el seu funcionament respecte a la xarxa de
distribució elèctrica de la manera següent:
a. Instal·lacions generadores aïllades: en què no pot existir connexió elèctrica alguna
amb la xarxa de distribució elèctrica.
b. Instal·lacions generadores assistides: aquelles en les que hi ha connexió a la xarxa
de distribució elèctrica, però sense que els generadors puguin estar treballant en
paral·lel amb ella.
c. Instal·lacions elèctriques interconnectades: les que estan, normalment, treballant en
paral·lel amb la xarxa de distribució elèctrica.
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2. Requisits per a la tramitació
a.

Instal·lacions aïllades

Les instal·lacions aïllades que generen en baixa tensió es tramiten de conformitat amb
les ITC-BT 4 i ITC-BT 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT) (Reial
Decret 842/2002) així com la Instrucció 7/2003, de 9 de setembre, de la Direcció
General d'Energia i Mines, per la qual s'estableix el procediment per a la tramitació,
posada en servei i inspecció de les instal·lacions elèctriques connectades a una
alimentació en baixa tensió.
b.

Instal·lacions assistides.

Les instal·lacions assistides que generen en baixa tensió es tramiten de conformitat
amb les ITC-BT 4 i ITC-BT 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT)
(Reial Decret 842/2002) així com la Instrucció 7/2003, de 9 de setembre, de la
Direcció General d'Energia i Mines, per la qual s'estableix el procediment per a la
tramitació, posada en servei i inspecció de les instal·lacions elèctriques connectades a
una alimentació en baixa tensió.
El titular de la instal·lació està obligat, d'acord amb l'apartat 9 de la ITC-BT 40, a
presentar un projecte a la empresa distribuïdora d'energia elèctrica d'aquelles parts
que afectin les condicions d'acoblament i seguretat del subministrament elèctric, a fi
de que aquesta pugui verificar que les instal·lacions d'interconnexió i altres elements
que afectin a la regularitat del subministrament estiguin realitzades d'acord amb els
reglaments en vigor.
D'acord amb l'article 9 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre del sector elèctric, la
instal·lació s'haurà d'inscriure en el Registre Administratiu d'Autoconsum d'energia
elèctrica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme creat pel Reial Decret-Llei 9/2013,
de 12 de juliol.
c. Instal·lacions interconnectades.
c.1.

Instal·lacions generadores en baixa tensió sense abocament a la xarxa

elèctrica de distribució.
Les instal·lacions interconnectades sense abocament a xarxa que generen en baixa
tensió es tramiten de conformitat amb les ITC-BT 4 i ITC-BT 5 del Reglament
Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT) (Reial Decret 842/2002) així com la
Instrucció 7/2003, de 9 de setembre, de la Direcció General d'Energia i Mines, per la
qual s'estableix el procediment per a la tramitació, posada en servei i inspecció de les
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instal·lacions elèctriques connectades a una alimentació en baixa tensió.
El titular de la instal·lació està obligat, d'acord amb l'apartat 9 de la ITC-BT 40, a
presentar un projecte a la empresa distribuïdora d'energia elèctrica d'aquelles parts
que afectin les condicions d'acoblament i seguretat del subministrament elèctric, a fi
de que aquesta pugui verificar que les instal·lacions de interconnexió i altres elements
que afectin a la regularitat del subministrament estiguin realitzades d'acord amb els
reglaments en vigor.
D'acord amb l'article 9 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre del sector elèctric, la
instal·lació s'haurà d'inscriure en el Registre Administratiu d'Autoconsum d'energia
elèctrica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme creat pel Reial Decret-Llei 9/2013,
de 12 de juliol.
c.2. Instal·lacions generadores en baixa tensió amb abocament a la xarxa
elèctrica de distribució.
La forma de sol·licitar i tramitar l'autorització administrativa, la posada en marxa, i la
sol·licitud d'inscripció en el Registre d'Instal·lacions de Producció Elèctrica segueix el
procediment establert pel Reial Decret 661/2007, vigent transitòriament, el Reial
Decret 1699/2011, el Decret 308/1996, el Decret 147/2009, de 22 de setembre pel que
fa referència a les instal·lacions eòliques de qualsevol potència i fotovoltaiques sobre
terra de més de 100 kW i els procediments de la Direcció General d'Energia, Mines i
Seguretat Industrial.
La instal·lació s'ha d'inscriure en el Registre d'Instal·lacions de Producció d'Energia
Elèctrica de Catalunya (RIPRE) i, d'acord amb l'article 9 de la Llei 24/2013, de 26 de
desembre del sector elèctric, s'haurà d'inscriure en el Registre Administratiu
d'Autoconsum d'energia elèctrica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme creat pel
Reial Decret-Llei 9/2013, de 12 de juliol.
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3. Taula resum dels procediments de tramitació

a

Normativa

Accés i connexió

Òrgan responsable

REBT

-

SDG

de

Seguretat

Industrial
b

c1

c2

REBT

REBT Projecte de connexió a empresa

SDG

distribuïdora

Industrial

REBT Projecte de connexió a empresa

SDG

distribuïdora

Industrial

Llei

Reial Decret 1699/2011 i Reial Decret

SDG d'Energia

24/2013

661/2007

REBT

de

de

Seguretat

Seguretat

Com ja s’ha comentat en punts anteriors, la instal·lació objecte del present
projecte es considera instal·lació interconnectada c1.
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3. LEGISLACIÓ VIGENT
El present projecte, acompleix les directrius de la següent normativa:
Estatal
-

Ordre 9 de març de 1971 per la que s’aprova la Ordenança General de
Seguretat i higiene en el treball.

-

Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i
garanties de seguretat en centrals elèctriques i centres de transformació.

-

Llei 31/1995 Reglament de Seguretat i Higiene en el treball. Aprovada pel Reial
Decret 1829/1995, de 10 de Novembre.

-

Reial Decret 1627/97 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en les
obres de construcció.

-

La Llei del Sector Elèctric 54/1997 del 24 de novembre de 1997.

-

El Reial Decret 2818/1998 del 30 de Novembre sobre producció d'energia
elèctrica per instal·lacions proveïdes per recursos o fonts d'energia renovables,
residus i cogeneració.

-

El Reial Decret 1955/2000 del 1 de desembre, pel qual es regulen les activitats
de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments
d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.

-

Reial Decret 614/2001 Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i la
seguretat dels treballadors vers el risc elèctric.

-

Ordre de 30 de setembre de 2002, per la que se estableix el procediment per
prioritzar l’accés i la connexió a la xarxa elèctrica per evacuació d’energia de
les instal·lacions de generació contemplades en el RD 2818/1998 sobre
producció d'energia elèctrica per instal·lacions proveïdes per recursos o fonts
d'energia renovables, residus i cogeneració.

-

El Reial Decret 842/2002 del 2 d’agost pel qual s’aprova el Reglament
Electrotècnic

de

Baixa

Tensió

(REBT)

i

les

seves

instruccions

complementàries.
-

El Reial Decret 661/2007 del 26 de maig pel qual es regula la producció
d’energia elèctrica en règim especial.

-

Reial Decret 1371/2007de 19 d’octubre, pel que s’aprova el document bàsic
«DB-HR Protecció vers al soroll» del Codi Tècnic de l’edificació ies modifica el
Reial Decret 314/2006.
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-

RD 1699/2011, de 18, de novembre, pel que es regula la connexió a xarxa
d’instal·lacions de producción de petita potència.

-

RD 1/2012, de 27 de gener, pel que es procedeix a la suspensió dels
procediments de preasignació de retribució i a la suspensió dels incentius
econòmics per a noves instal·lacions de producció d’energia eléctrica a partir
de cogeneració, fonts d’energia renovables i residus.

Autonòmica
-

Decret 308/1996, de 2 d’agost, sobre procediment administratiu aplicables a
les instal·lacions en règim especial.

-

Decret 352/2001, de 18 de desembre, sobre procediment administratiu
aplicable a les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica connectades a la xarxa
elèctrica (DOGC 3544, de 02/01/2002).

-

Condicions tècniques que han de complir les instal·lacions fotovoltaiques per a
la connexió a la xarxa de distribució d’ENDESA.

Legislació del sector fotovoltaic
-

La Llei del Sector Elèctric 54/1997del 24 de novembre de 1997, estableix un
nou marc de funcionament del sistema elèctric Espanyol. Estableix un règim
especial per aquelles instal·lacions que utilitzen fonts d’energia renovables,
amb una potència instal·lada menor de 50MW.

-

El Reial Decret 2818/1998 del 30 de Novembre sobre producció d’energia
elèctrica per a instal·lacions alimentades per recursos o fonts d’energia
renovable, residus i/o cogeneració. Defineix les condicions per a acollir-se al
règim especial de producció d’energia elèctrica, així com determina les primes
que es poden obtenir amb la venta d’energia elèctrica.

-

El Reial Decret 1955/2000 de l’1 de desembre, per el que es regulen les
activitats

de

transport,

distribució,

comercialització,

subministrament

i

procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica.

-

Les instal·lacions fotovoltaiques han de complir el Reglament Electrotècnic
de Baixa Tensió (REBT) i les seves instruccions complementàries.

-

RD 1699/2011, de 18, de novembre, pel que es regula la connexió a xarxa
d’instal·lacions de producción de petita potencia.

-

RD 1/2012, de 27 de gener, pel que es procedeix a la suspensió dels
procediments de preasignació de retribució.
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4. EMPLAÇAMENT
La instal·lació està situada a Barcelona, a l’avinguda de l’Estatut de Catalunya, al
districte d’Horta-Guinardó. A continuació es detalla la situació geogràfica de la
ubicació de la pèrgola fotovoltaica:

Ubicació

Avinguda de l’Estatut de Catalunya s/n

Latitud

41º 26’ 03'' N

Longitud

2º 09' 11'' E

Alçada

112 m.s.n.m

Figura 2. Ubicació de la zona de Projecte
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5. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
El projecte fotovoltaic és de 60 kW en potència d’inversors, format per quatre
inversors de 15 kW de la marca Conergy i 64,80 kWp en potencia de mòduls
fotovoltaics, formats per 240 moduls de 270W vidre-vidre de la marca VIDURSOLAR.
Tota la instal·lació està destinada a autoconsum del propi edifici del centre de Neteja
propietat de CLD ubicat al carrer Jérez i per tant no es contempla cap exportació
d’energia a la xarxa d’Endesa. Aquest control de la NO evacuació es controla per un
dispositiu, SOLARLOG 2000 que en tot moment controla el consum de l’edifici versus
la producció de la planta FV, controlant en tot moment que la producció de la planta
FV sigui inferior al consum de l’edifici.
El sistema de producció consta d’un camp fotovoltaic, repartit segons es descriu en
els plànols ubicats a la pèrgola, i d’un sistema de transformació format per diversos
onduladors, que són els dispositius electrònics necessaris per tal de transformar el
corrent continu generat per les cèl·lules fotovoltaiques en corrent altern. La ubicació
dels inversors de potència, el quadre de protecció de la part de continua, el quadre de
protecció de la part d’alterna estan ubicats en una sala exclusiva en el mateix recinte
on es troba el bar del parc i al costat de la pèrgola Fotovoltaica.

Figura 3. Recinte del Bar

Els mòduls fotovoltaics s’uneixen en sèrie per formar els denominats sèries o strings
de potencia El dimensionament de les sèries s’ha dissenyat de tal manera que la
tensió de les mateixes se situï al interval MPP o rang de tensió de l’inversor en el que
aquest és capaç de seguir el punt de màxima potència, optimitzant així el rendiment
de la instal·lació. Aquesta connexió dels mòduls es dur a terme mitjançant els
connectors ràpids que duen incorporats. Es forman un total de 3 sèries de 20 mòduls
11
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fotovoltaics.per inversor de potencia, fent un total de 12 sèries. A continuació es
resumeixen les dades del camp generador:
Les sèries es condueixen fins la caixa de connexions de protecció de corrent continu,
que se situa amb una sala especifica al costat del bar del parc, formada per fusibles
de protecció de corrent continua per suportar possibles curtcircuits que es puguin
produir a la instal·lació

Figura 4. Caixa de proteccions de continua

Cada inversor de potència incorpora un seccionador manual de tall en càrrega per tal
de poder seccionar cada grup de sèries, per realització de tasques de manteniment.
El propi inversor incorpora proteccions contra sobretensions en la part de continua. I
també incorpora un sistema de vigilant d’aïllament del cablejat de continua.
D’altra banda, s’ajusten a les exigències legals i de la companyia elèctrica pel que fa a
l’aïllament galvànic entre part de continua i alterna, a l’emissió d’harmònics i
pertorbacions radioelèctriques, i a la protecció per desconnexió automàtica en cas de
funcionament en illa (sense presència de xarxa elèctrica).

Figura 5. Sala de inversors
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Tot el cablejat de la part de continua serà de doble aïllament, lliure d’halògens i
adequat per ús a intempèrie d’acord amb la norma UNE 21123. La caiguda màxima
admissible en els trams de CC serà de 1,5% segons indica la ICT-BT-40 del REBT.
A la sortida dels inversors de potència trobem el quadre de protecció de corrent
d’alterna, el qual esta format per:
•

Interruptor magnetotèrmic per cada inversor de potència

•

Interruptor magnetotèrmic i diferencial pel global de la instal·lació

Figura 6. Caixa protecció alterna

El cablejat de la part d’alterna es realitza amb cable de coure RZ1-K(AS) 0,6/1kV.
La línia de distribució fins a la sala de connexió amb el quadre interior de l’edifici de
neteja, ubicat al carrer Jerez, es realitza amb cablejat d’alumini, que es torna a fer la
conversió a coure una vegada arriba al quadre de connexió a l’edifici del carrer Jerez.
La connexió amb el quadre elèctric de distribució es fa a l’interior del centre de neteja
que hi ha sota l’avinguda estatut de Catalunya, en aquest punt es fa la connexió per
l’autoconsum de la instal·lació després de l’interruptor General de l’edifici.
En els següents punts es detallen les parts més importants d’aquesta instal·lació.
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TAULA RESUM DE CARACTERÍSTIQUES:
INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA AV. DE L’ESTATUT DE CATALUNYA
GENERALS
Potència nominal

60 kW

Voltatge nominal

400 Vac

Tipus connexió

Trifàsica

Estimació de l’energia anual produïda

71,50 MWh/any

Tipus d’integració arquitectònica

Pèrgola fotovoltaica vidre - vidre de
nova construcció

GENERADOR FOTOVOLTAIC
Potència total FV instal·lada

64,80 kWp

Marca i model de mòdul FV

VIDUR VS24 C72 P270

Potència nominal unitària per mòdul

270 Wp

Inclinació

0º

Orientació

Azimut 0º

Nº total mòduls FV

240

Superfície total de mòduls FV

558 m2

INVERSORS
Potència total inversors instal·lada

60 kW

Marca i model

Conergy IPG 15 T

Potència nominal unitària

15,0 kW

Voltatge nominal

400V

Nº inversors

4 ( Conergy IPG 15 T)
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6. INTEGRACIÓ

ARQUITECTÒNICA

DELS

MÒDULS

FOTOVOLTAICS
Per a la integració dels mòduls policristal·lins s’ha dissenyat una estructura de suport
d’alumini que va fixada a una estructura principal d’acer. Els mòduls queden repartits
de manera uniforme en 5 estructures independents. S’agafa per a l’estudi
d’orientacions i inclinacions la informació dels plànols del projecte d’obra de l’edifici.
Donat que els mòduls fotovoltaics formaran part de la coberta, tindran la inclinació
respecte de l’horitzontal prevista per a què els seus vessants desaigüin (2-3º) i la seva
orientació serà azimut 0º.
La construcció i la selecció del material garanteixen la màxima seguretat i estabilitat
de la instal·lació, així com la seva agilitat en el muntatge de la coberta. Tota la
cargoleria utilitzada serà d’acer inoxidable.
L’estructura de disseny permet una ventilació sota panell, aconseguint una reducció
d’humitat i condensació en els panells fotovoltaics. El cablejat queda semi-ocult dins
del perfil fent de l’estètica una premissa.
El muntatge dels mòduls es realitzarà sobre una estructura d’alumini. Aquesta queda
fixada a l’estructura d’IP d’acer galvanitzat mitjançant elements de rosca-txapa.
Aquesta solució disposa dels components necessaris per donar la seguretat de fixació
al conjunt segons plànols adjunts.
A continuació es presenta detall de la perfilaria d’unió mòdul - mòdul que fa la fixació
de la solució.

Figura 7. Detall sistema de subjecció de mòduls de coberta.
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Figura 8. Detall sistema de perfilaria i grapes de fixació
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7. GENERADOR FOTOVOLTAIC
El generador FV estarà format per un total de 240 mòduls policristal·lins de la marca
VIDUR, models VS24 C72 P270. Els mòduls ocuparan gran part de la coberta de la
forma indicada als plànols adjunts a la present memòria. En total, doncs, la potència
instal·lada serà de 64,80 kWp.
Per donar un acabament a la pèrgola es troben uns mòduls serigrafiats que es poden
observar als plànols que no contemplen cap connexió elèctrica.
Així, el nombre total de plaques instal·lat serà el següent:

COBERTA NOVA
Pot. Inst.
Tipus de mòdul
VIDUR VS24 C72
P270
VIDUR
SERIGRAFIADES
Total mòduls

Nº Mòduls

(Wp)

240

64.800

40

0

280

64.800

Les principals característiques dels mòduls fotovoltaics instal·lats es descriuen a
continuació:
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CARACTERÍSTIQUES DEL VIDUR VS24 C72 P270
Marca:

VIDUR
VS24

Model:

C72

P270

ELÈCTRIQUES:
Potència màxima nominal:

Pn = 270 Wp

Tensió en el punt de màxima potència:

Vmp = 35,56 V

Intensitat en el punt de màxima potència:

Imp = 7,53 A

Intensitat de curt circuit:

Isc = 7,99 A

Tensió circuit obert:

Voc = 44,53 V

DIMENSIONS:
Llarg:

2.107 mm

Ample:

1.104 mm

Gruix:

15,1 mm

Pes:

88 Kg

Els mòduls acompleixen amb tots els estàndards segons IEC 61646.
El conjunt generador estarà dividit en 4 subcamps.
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Les característiques elèctriques es descriuen a continuació:

CARACTERÍSTIQUES ELECTRIQUES DEL SUBCAMP
A,B,C,D
Configuració dels mòduls

3x20
Pn

Potència màxima nominal:

=

16.200

Wp
Vmpp = 711,20

Tensió en el punt de màxima potència:
Intensitat

en

el

punt

de

V

màxima

potència:

Impp = 22,59 A

Intensitat de curt circuit:

Isc = 23,97 A

Tensió circuit obert:

Voc = 891 V

Intensitat de curt circuit:

Isc = 23,97 A

Tensió circuit obert:

Voc = 891 V

Es descriuen a continuació les orientacions i inclinacions dels mòduls :

Subcamp

Nº

FV

Móduls

A

60

0º

0º

16.200

B

60

0º

0º

16.200

C

60

0º

0º

16.200

D

60

0º

0º

16.200

240

Orientació Inclinació

Pot.

Inst.

(Wp)

64.800
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7.1.

TENSIÓ I FREQÜÈNCIA DE TREBALL

Les cèl·lules fotovoltaiques proporcionen energia elèctrica en forma de corrent continu
(CC) que ha de ser transformada a corrent altern (CA).
Degut a que potència nominal de la instal·lació és superior a 5 kW la connexió de la
instal·lació fotovoltaica a la xarxa serà trifàsica. Així doncs, hi haurà quatre onduladors
trifàsics de 15 kW de potencia nominal cadascun amb una sortida de 400V entre fases
i 50Hz, complint amb les toleràncies que fixa la normativa d’aplicació. La tensió de
treball en corrent altern (AC) queda doncs definida en 400V entre fases i 230V entre
fase i neutre i la seva freqüència en 50 Hz.
La tensió CC de treball per als 4 subcamps fotovoltaics en condicions nominals de
treball serà la següent:

Subcamp
FV

Vmpp (V) Voc (V)

A

711,20

891

B

711,20

891

C

711,20

891

D

711,20

891
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8. INVERSORS
Els onduladors o inversors són els encarregats de transformar en corrent altern (AC)
el corrent continu (CC) generat per cada subcamp fotovoltaic. S’instal·laran 4
onduladors trifàsics, seran de 15kW de potència nominal cadascun. Els inversors
aniran instal·lats superficialment dins de la sala d’inversors, i es respectarà la
distància de muntatge entre inversors o a qualsevol altre obstacle indicada pel
fabricant, per tal de permetre’n la seva adequada ventilació.
Aquests inversors disposen de seguidor del punt de màxima potència (Maximum
Power Point Tracker ó MPPT) que permet en cada situació de radiació solar variar la
tensió de treball dels camps per tal d’extreure’n la màxima energia possible.
El propi inversor incorpora proteccions contra sobretensions en la part de continua. I
també incorpora un sistema de vigilant d’aïllament del cablejat de continua.
D’altra banda, s’ajusten a les exigències legals i de la companyia elèctrica pel que fa a
l’aïllament galvànic entre part de continua i alterna, a l’emissió d’harmònics i
pertorbacions radioelèctriques, i a la protecció per desconnexió automàtica en cas de
funcionament en illa (sense presència de xarxa elèctrica).
Les principals característiques tècniques dels inversors són:

MARCA

CONERGY

MODEL

IPG 15 T

UNITATS

4

VALORS D’ENTRADA CC
Rang de tensions MPP

V

400 – 800

Tensió màxima d’entrada CC

V

1000

Corrent màxima d’entrada CC

A

35

Potència Nominal CA

kW

15

Tensió de sortida CA

V

400

VALORS DE SORTIDA CA
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Rendiment màxim

%

98,0%

(cos
Factor de potència

phi)

1

CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES

Dimensions
Pes

cm
Kg

510 x 790 x
245
44
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9. LINIA DE DISTRIBUCIÓ
La xarxa de distribució comprèn tots els conductors que transporten l’energia elèctrica
des dels mòduls fotovoltaics fins el punt de connexió a la xarxa interna elèctrica de
Baixa Tensió de la instal·lació al quadre general de distribució del centre de neteja. En
el nostre cas mai hi haurà injecció a la xarxa elèctrica ja que ho podem garantir per
medi de control dinàmic de potència que detecta l’energia generada i la consumida i
regula el MPP del inversors per que mai es produeixi més del que es consumeix.
Realitzat mitjançant equip SOLAR LOG 2000 ubicar a la sala dels inversors de
potència.

9.1. CIRCUIT DE CC DEL CAMP FV
És el tram comprés entre els mòduls de cadascun dels subcamps fotovoltaics i
l’ondulador de connexió a xarxa (CC/CA).
En aquest circuit s’utilitzarà cable de tensió assignada 0,6/1kV amb conductor de
coure classe 5 (-K), aïllament de polietilé reticulat (R) i coberta de compost
termoplàstic a base de poliolefina amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1).
Especial cable solar.
Els conductors en aquest tram seran unipolars i la seva secció serà de 1x6 mm2 en el
tram que va dels mòduls a la caixa de proteccions de CC.
El cable d’interconnexió en sèrie entre cada mòdul serà el que és subministrat pel
fabricant amb els mateixos i que té una secció de 1x4 mm2, canviant-lo a una secció
de 6mm2 en els cables de final de string en el pol positiu i negatiu.
La connexió entre els connectors dels mòduls fotovoltaics i la caixa de proteccions de
CC de la sala d’inversors s’ha dut a terme mitjançant cable solar EXZHELLENT
SOLAR ZZ-F (PV1-F TÜV) 0,6/1 kV C.A. (1.8kV C.C.)
Aquest tipus de cable esta especialment dissenyat per funcionar a temperatures
ambient de fins 90ºC. Amb aquest fi, el seu aïllament i la seva coberta podem suportar
temperatures de referència de 120 ºC. segons la UNE-EN 60216-1. Aquesta
característica assegura una vida útil del cable de 25 anys.
Totes les línies de corrent continu hauran de portar identificat el nom i la polaritat.
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9.2. CIRCUIT DE CONNEXIÓ INVERSORS CA
Aquest circuit comprèn el cablejat entre la sortida dels inversors i el quadre de
proteccions CA de cada subcamp i finalment fins al quadre general de distribució del
centre de neteja on fen la connexió en auto consum.
El primer tram connecta la sortida de cadascun dels onduladors i el quadre de
proteccions CA, tal i com es descriu en l’esquema multifilar de la instal·lació. Per a
aquest tram s’utilitzarà cable de tensió assignada 0,6/1kV amb conductor de coure
classe 5 (-K), aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a
base de poliolefina amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). La secció dels
conductors utilitzada en aquest tram serà 1x16 mm2 i s’instal·larà sota canalització
superficial UNEX.
El segon tram comprèn el cablejat entre la sortida del quadre de proteccions CA dels
onduladors i el quadre general de distribució del centre de neteja; s’utilitzarà cable de
tensió assignada 0,6/1kV amb conductor d’ alumini classe 5 (-K), aïllament de polietilè
reticulat (R) i coberta de compost poliolefina : XZ1 (Al). Els conductors en aquest tram
seran unipolars, la seva secció de 1x240 mm2 les tres fases i 1x120 mm2 el neutre,
s’instal·laran en tub i safata des de la sala d’onduladors fins la sala de quadres del
centre de neteja.
Totes les línies de corrent altern porten identificació.

9.3. CIRCUIT D’INTERCONNEXIÓ AMB LA XARXA ELÈCTRICA DE BT
La interconnexió al quadre de neteja es realitza mitjançant cable de 50 mm2 de tensió
assignada 0,6/1kV amb conductor de coure classe 5 (-K), aïllament de polietilé
reticulat (R) i coberta de compost termoplástic a base de poliolefina amb baixa emissió
de fums i gasos corrosius (Z1). Aquesta línea es connecta al embarrat de la línea del
centre de neteja.

9.4. QUADRES ELÈCTRICS I PROTECCIONS
Per tal de facilitar el control, protecció i les maniobres manuals, hi haurà una caixa de
connexions de protecció del circuit de CC, un quadre de proteccions CA a la sala de
inversors. Un quadre de protecció de alterna a la sala de connexió del centre de
neteja justament abans del embarrat de connexió amb el quadre general, totes elles
accessibles per temes de seguretat hi estan rotulades per que en cas de seguretat es
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puguin seccionar i reconèixer.

9.5. QUADRE DE PROTECCIONS CC
Les proteccions CC són el conjunt de proteccions del cablejat per la distribució
d’energia en forma de corrent continu, que va des dels generadors fotovoltaics fins als
onduladors.
Totes les series estan protegides amb fusibles de corrent continua de 10 A.
El sistema de corrent continu respon a un esquema IT, per tant els conductors actius
són flotants i independents de terra. Les masses d’estructures i equips es connectaran
directament a terra. En aquesta situació un primer defecte a terra no provoca tensions
de contacte perilloses, però cal un sistema que adverteixi que s’ha produït aquest
primer defecte. Això s’assoleix amb el vigilant d’aïllament de la part de continua que
incorpora cada ondulador. Qualsevol defecte d’aïllament (l’avís es produeix per valors
< 500 k ) provoca d’aquesta manera l’aturada de l’ondulador que es detecta pel
sistema de seguiment de la instal·lació, provocant la corresponent acció correctora.
El dimensionat de cables i seccionadors de continua permet treballar amb els valors
de curtcircuit que es poden obtenir de les sèries de plaques fotovoltaiques de manera
que el sistema és intrínsecament segur en front a sobrecàrregues o curtcircuits en la
part de continua.
El propi ondulador garanteix mitjançant un transformador d’alta freqüència la
separació o aïllament galvànic entre la part de continua i la d’alterna de manera que
no es puguin trametre els defectes d’un circuit a l’altre.
Per poder aïllar la part de continua i deixar sense tensió l’ondulador, incorpora un
seccionador de tall en càrrega a cada ondulador ubicar a la part inferior de cadascun
d’ells.
Tots els materials del sistema de CC son de classe II. Qualsevol part activa de la
instal·lació serà inaccessible en funcionament normal a cap persona no-autoritzada.

9.6. QUADRE DE PROTECCIONS CA
Les proteccions CA són el conjunt de proteccions del cablejat per la distribució
d’energia en forma de corrent altern.
Hi haurà un quadre de proteccions de CA que incorporarà 4 interruptors
magnetotèrmics tetrapolars (un per ondulador) de corba C, 10kA de poder de tall i 32A
25

MEMÒRIA
Projecte d’una instal·lació fotovoltaica
de 60kWn sobre pèrgola a l’avinguda
de l’Estatut de Catalunya (Barcelona)

d’intensitat nominal. Incorora un magnetotèrmic General tetrapolar de corba C, 10kA
de poder de tall i 125A d’intensitat nominal i un diferencial modul VIGI de 120A de
300mA.
S’instal·larà una envolvent de poliester amb carrils DIN, bornes i accesoris necessaris
pel seu correcte muntatge i connexionat.

9.7. PROTECCIONS D’INTERCONNEXIÓ
Els inversors integren les proteccions de interconnexió a xarxa, alhora que no poden
treballar en absència de xarxa (no és possible el funcionament en illa).
Cada inversor monitoritza les condicions de tensió i freqüència de la xarxa i manté la
connexió sempre que els valors es mantinguin en els següents rangs:
Tensió: 1,1 y 0,85 Un
Freqüència: 49 y 51 Hz

9.8. PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES DIRECTES
La protecció contra contactes directes va incorporada en l’aïllament dels equips
elèctrics emprats i en l‘execució de la pròpia instal·lació, per la inaccessibilitat de las
parts en tensió, normalment per interposició d’obstacles o per la protecció de las parts
actives mitjançant l’aïllament adient.

9.9. PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES INDIRECTES
S’ha previst el sistema combinat de posada a terra general de la instal·lació de les
masses metàl·liques de tots els equips i l’acció de dispositius de corrent diferencialresidual de tall per intensitat de defecte, que en la part de continua es corresponen
amb un sistema de vigilant d’aïllament que incorporen els inversors.
La instal·lació disposarà de un interruptor diferencial de tall omnipolar que interromprà
l’alimentació del circuit en el cas de circulació de corrent a terra de valor superior a la
seva sensibilitat.
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9.10. PROTECCIÓ CONTRA SOBREINTENSITATS
Tots els circuits estaran protegits en origen contra els efectes de les sobreintensitats,
mitjançant interruptors automàtics magnetotèrmics en la part d’alterna i fusibles
seccionables en la part de continua.
Queda garantit que no se superaran les màximes intensitats admissibles en els
conductors per l’actuació de les proteccions, alhora que queda garantida una ràpida
desconnexió del circuit corresponent en cas de curtcircuit.

9.11. POSADA A TERRA
La instal·lació de connexió a terra s’estableix com a mesura complementària de
protecció contra contactes directes i indirectes i serveix per limitar la tensió de
contacte que pugui aparèixer en cas de defecte, tot facilitant la circulació de corrents
de defecte i les descàrregues d’origen atmosfèric.
Les dimensions del sistema de terra i la seva baixa resistència han de permetre una
bona dissipació a terra de corrents de defecte, així com la equipotencialitat de totes
les parts metàl·liques.
El valor de resistència de terra serà tal que no puguin aparèixer tensions de contacte
superiors a 24 V.
La separació entre la instal·lació generadora i la xarxa de distribució queda
assegurada mitjançant el transformador d’aïllament galvànic d’alta freqüència que
incorporen els inversors.
Un cop realitzades les mesures de la posta a terra es dona una resistència 0,28
Ohms.
Per a conducció de la línia de terra dels onduladors a la xarxa de terres de la
instal·lació fotovoltaica s’instal·larà cable de coure 1x16mm2 de secció mínima, tipus
H07V-K amb aïllament de PVC fins a 750V color groc i verd.
Per a conducció de la línia de terra de les bornes tant dels quadre de CC com del
quadre de CA a la caixa d'interconnexió de terres de la instal·lació fotovoltaica; i per
fer anell de xarxa de terres per posta a terra dels inversors s’instal·larà cable de coure
1x16mm2 de secció, tipus H07V-K amb aïllament de PVC fins a 750V color groc i verd.
Cable de coure 1x25mm2 de secció, per a conducció de la línia de terra des de la
caixa d'interconnexió de terres de la instal·lació fotovoltaica fins a la caixa seccionador
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de terra de la instal·lació fotovoltaica i d'aquesta fins al anell de terra que hi ha
connectat a l’estructura metàl·lica.
La caixa d’interconnexió de terres de la instal·lació FV inclou els següents elements:
- Bornera repartidora de càrrega per a connexió
- Caixa cega pera instal·lació superficial. Grau de protecció IP55, de dimensions
300x220x120mm. Marca Gewiss, model GW 44009 o similar.
- Carril DIN i accessoris de connexionat
La secció dels conductors de protecció seguiran la norma UNE 20.460-5-54 en el seu
apartat 543.
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10. PREVISIÓ ANUAL DE PRODUCCIÓ ELÈCTRICA
La producció d’energia elèctrica dependrà de la radiació incident, de l’orientació i la
inclinació del camp fotovoltaic. Com s’ha indicat anteriorment, en aquesta instal·lació
no tots els subcamps tindran la mateixa orientació i inclinació, fet que s’ha tingut en
compte per al càlcul de l’energia anual produïda per la instal·lació fotovoltaica.
Els càlculs han estat realitzats amb el programa PVSYST V5.21 i els resultats
obtinguts han estat els següents:
Emplaçament: Avinguda Estatut Catalunya

MES

GlobHor

Ep

kWh/m²

kWh/mes

Gener

53,00

2.597

Febrer

69,00

3.480

Març

117,00

5.987

Abril

142,00

7.287

Maig

168,00

8.434

Juny

188,00

9.286

Juliol

200,00

9.702

Agost

175,00

8.490

Setembre

133,00

6.490

Octubre

93,00

4.575

Novembre

58,00

2.851

Desembre

48,00

2.312

ANUAL

1444,00

71.491
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Font de base de dades de radiació:

PVGIS

PRODUCCIÓ ELÈCTRICA ANUAL (kWh/any)=

71.491

Taxa de Disponiblitat Operativa (T.D.O.)(*)=

98,5%

PRODUCCIÓ ELÈCTRICA ANUAL EFECTIVA (kWh/any)=

715.000

(*) S'entén que les instal·lacions fotovoltaiques no funcionen el 100% de l'any donat que no només poden tenir
una fallada momentània sinó que l'absència de la referència del corrent de la xarxa (talls de subministrament)
també faran que la instal·lació deixi de funcionar mentre l'avaria persisteix. Es considera una taxa de disponibilitat
de la instal·lació del 98,5%.
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11. DISSENY DE LES LÍNIES DE DISTRIBUCIÓ
Pel càlcul de la secció dels conductors s’han utilitzat els criteris de màxima caiguda de
tensió i el del màxim corrent admissible. En cada cas s’ha elegit el més restrictiu.

11.1. TENSIÓ NOMINAL I CAIGUDA DE TENSIÓ ADIMISSIBLE

El càlcul del cablejat s’ha realitzat segons defineix el REBT (Reglament Electrotècnic
de Baixa Tensió) en la seva Instrucció “Técnica Complementaria per a BaixaTensió”
ITC-BT-07. Està pensat per a les condicions i la intensitat de cada zona de treball, fent
que la caiguda de tensió sigui menor d'un 1’5% en la part de CC i CA.

Trobarem tres tipus de cable en la instal·lació:

1. Cablejat des dels mòduls fins als armaris elèctrics a la part de DC. Aquest
cables ZZ-F(AS) 1,8KVDC, són de coure flexible classe 5 per instal·lació
mòbil (F). L’aïllament i la coberta és d’elastòmer termostable lliure
d’halògens. La tensió assignada es 1,8 kV en corrent continua. Són cables
específics per instal·lacions solars fotovoltaiques i són capaços de suportar
extremes condicions mediambientals. Les principals característiques són:
a. Servei mòbil
b. Alta seguretat
c. Resistència a la intempèrie
d. Treball a alta (120ºC) i baixa temperatura (-40ºC)
e. Resistència a l’abrasió
f.

Endurança tèrmica per garantir una vida útil de 30 anys

2. Cablejat en l’interior dels armaris elèctrics tant en CC com en AC. El
cablejat utilitzat es del tipus RZ1-K(AS) 0,6/1kV. son de coure flexible
classe 5 per instal·lació fixa (K). L’aïllament i la coberta es Polietilè reticulat
(R) i la coberta es de poliolefina termoplàstica ignifuga, lliure d’halògens
(Z1). La temperatura màxima el conductor a servei permanent és de 90ºC.
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3. Cablejat des de sortida dels inverters fins a quadre d’enllumenat. Aquest
tipus de cable es tipus RVFV 0,6/1kV armat amb fleix. L’aïllament es de
polietilè reticulat (R), recolzament de l’armadura és de policlorur de vinil (V),
l’armadura de fleix d’acer i la coberta es de policlorur de vinil (V). Són
cables armats amb fleix per la distribució d’energia i resistents al
rosegadors, la temperatura màxima del conductor a servei permanent és de
90ºC.

Els criteris utilitzats han estat:
•

Caiguda màxima de tensió admissible: Caiguda de tensió CC i AC menor a
1’5% en condicions Standard ( 25ºC-1000 W/m2).

•

Intensitat màxima admissible pel cable en servei permanent segons defineix el
REBT per cada tipus de conductor i de canalització. Segons la ITC-BT-40, el
cables han estat dimensionats per una intensitat no inferior a 125% de la
màxima intensitat generada pel camp fotovoltaic.

•

El recorregut s’ha projectat de forma que minimitzi les distancies per evitar
pèrdues per caigudes de tensió.

A continuació es defineixen les característiques i extensions necessàries de
conductors per a realitzar el cablejat de la instal·lació per a cada un dels trams
definits:
•

Tram 1: CORRENT CONTINUA. Uneix les sèries o strings de mòduls amb la
caixa de connexió de corrent continu i seguidament amb els inversors.
Els conductors que connectaran els strings dels mòduls fotovoltaics a les
caixes de connexió es disposen les proteccions de corrent continu són
específics per a instal·lacions solars. Presenten una secció de 6 mm², són
de coure flexible i aïllat amb doble capa tipus ZZ-F (AS) 0,6/1 kV.
Seguidament es conduiran fins als inverters.
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STRING

INV

CAIXA CC

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

INV

CAIXES
GENERALS
1

1

P (W)

15.000

2

L (m)
Total
160
150
120
70
70
90
90
100
65
65
65
65

V (V)

L (m)

5

Icc (A) Icc (A) 1,25

891
891
891
891
891
891
891
891
891
891
891
891

9,01
9,01
9,01
9,01
9,01
9,01
9,01
9,01
9,01
9,01
9,01
9,01

11,26
11,26
11,26
11,26
11,26
11,26
11,26
11,26
11,26
11,26
11,26
11,26

K (Cu)

ρ 80ºC

e(V)
strings

56

0,022

5,29

P (W)

K (Cu)

ρ 80ºC

e (%)

10030,3825
10030,3825
10030,3825
10030,3825
10030,3825
10030,3825
10030,3825
10030,3825
10030,3825
10030,3825
10030,3825
10030,3825

56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56

0,022
0,022
0,022
0,022
0,022
0,022
0,022
0,022
0,022
0,022
0,022
0,022

1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3

e (V) max S (mm2)
<1,5%
13,36

2

e (V)

S (mm )
comercial

Iadm REBT
Corretgida

10

49

0,92

S

S (mm ) e(V) real I
adm REBT
comercial
6
5,29
46
6
4,96
46
6
3,96
46
6
2,31
46
6
2,31
46
6
2,97
46
6
2,97
46
6
3,30
46
6
2,15
46
6
2,15
46
6
2,15
46
6
2,15
46

11,5778
11,5778
11,5778
11,5778
11,5778
11,5778
11,5778
11,5778
11,5778
11,5778
11,5778
11,5778

2,74
2,57
2,05
1,20
1,20
1,54
1,54
1,71
1,11
1,11
1,11
1,11

e2
(V)

e1+e2
(V)

cdt %

0,17

5,46

1,11%

e MAX Iadm REBT>Imax
√

√

Tram 2: CORRENT ALTERNA. Tram que uneix la sortida dels inverters fins al
quadre de protección d’alterna fins als interruptors magnetotèrmics de cada
inversors realitzat amb cable de secció de 16mm², de coure flexible i aïllat
amb doble capa tipus RVZ1-K (AS) 0,6/1 kV. El recorregut dels cables es per
safates tipus UNEX.

2

15 kW

L (m)

V (V)

I (A)

1,25·Icc (A)

P (kW)

ρ 80ºC

S (mm )

INV-QUADRE

10

400

35

44

15

0,028

3,5

2
cdt (V)
S (mm )
comercial calculada
16
1,89

cdt (V) real
0,66

Iadm REBT
86

Dins del quadre d’alterna el cablejat que uneix els inversors fins al interruptor
general magnetotermic es de 50mm2 de secció de coure flexible i aïllat amb
doble capa tipus RVZ1-K (AS) 0,6/1 kV.

60 kW

L (m)

V (V)

I (A)

1,25·Icc (A)

P (kW)

ρ 80ºC

S (mm 2)

QUADRE GENERAL

2

400

89

111

60

0,028

1,8

S (mm 2)
comercial
50

cdt (V)
calculada

cdt (V) real

2,98

0,17

Iadm REBT
180

Tram 3: CORRENT ALTERNA. Tram que uneix la sortida de la caixa general
de alterna fins al quadre de connexió de la FV al centre de Neteja ubicat al
carrer Jerez. La distancia es de 250 metres enterrat amb tubular. Aquesta línea
s’ha realitzat amb cablejat d’alumini de 240 mm2 per fase i 120 per neutre
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4×240+120mm²Al sota tub=225mm flexible i aïllat amb doble capa tipus
RVZ1-K (AS) 0,6/1 kV.

LINEA ALUMINI
60kWn

L (m)

V (V)

I (A)

1,25·Icc (A)

P (kW)

ρ 80ºC

S (mm 2)

LINEA DISTRIBUCIO

250

400

87

108

60

0,028

218,7

S (mm2 )
comercial
240

cdt (V)
calculada

cdt (V) real

3,06

4,38

Tram de connexió cablejat entre sala d’inversors i QE centre de neteja
Dades de partida
250 metres de cable unipolar d' Al, aïllament de polietilè reticulat, a una tensió de
0,6/1 kV volts, disposats segons [*Ref 71] Cables unipolars en conductes o en
conductes perfilats enterrats. (taula 52-B2 de la norma UNEIX 20460-5-523:2004),
distribuïts en 3F+N+P, sota una tensió de línia de 400 volts, i tenint en compte una
reserva d'1,25.
Potencies
Suma de consums:

60.000 W

Potencia màxima prevista (P):

74.250 W

Potencia reactiva màxima prevista (Q):

35.961 VAR

Potencia aparent màxima prevista (S):

82.500 VA

Factor de potencia:

0,9000

Intensitats
Màxima prevista (Ib=74.250/(R3×400×0,9)):

119,08 A

Màxima admissible, taula 52-C4, col.7 Al, 240mm² (Iz):

0,96×272 = 261,12 A

Factors correctors:

0,96

Densitat de corrent:

0,50 A/mm²

Temperatura de treball:

38,5 °C

Seccions
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Per Escalfament:

70 mm²

Per màxima caiguda de tensió en el tram (1,50 %):

220,98 mm²

Per moments elèctrics (6,48 %):

52,39 mm²

Adoptada (per caiguda de tensió en el tram):

240 mm²

Cable seleccionat:
(4×240)+TT×120mm²Al sota tub=225mm
Caiguda de tensió
En el tram (Al, K=35,00 m/ ·mm²):

5,5246 V = 1,3811 %

Acumulada al final del tram:

5,6111 V = 1,4028 %

Potencia màxima admissibles
Per escalfament:

162.818 W

Per caiguda de tensió:

80.640 W

Intensitats de curtcircuito
Màxima al inici del tram (3F):

20,87 kA

Mínima al inicio del tram (F-N):

13,498 kA

Màxima al final del tram (3F):

4,63 kA

Mínima al final del tram (F-N):

1,807 kA
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12. SISTEMA DE MONITORITZACIÓ
12.1. DESCRIPCIÓ GENERAL
El sistema de monitoratge utilitzat es Solar-Log, de l’empresa alemana Solare
Datensysteme GmbH (SDS) amb sede en Binsdorf, al Sur de Alemania.
Disposa d’una amplia gama de Sistema de monitoratge, en aquest cas, s’ha instal·lat
un Solar log 2000 amb opció GPRS que incorpora un modem intern per incorporació
de targeta SIM en el mateix equip facilitant les tasques de instal·lació i control.
El Solar log 2000 vigila els consums del edifici mitjançant un analitzador de xarxa, de
la marca Janitza, instal·lat en el quadre de neteja del edifici. Paral·lelament el SolarLog vigila la producció fotovoltaica i amb una funció interna del Solar Log, el Power
management, optimitza la mateixa que en cap moment existeixi evacuació a la xarxa
de Endesa controlant l’energia de sortida del inversor, perquè aquesta no sigui mai
superior a la consumida per el propi edifici.
El Solar Log 2000 esta instalat en la sala dels inversors. El Solar Log també disposa
d’una sonda de irradiancia instalada a la pèrgola amb la mateixa inclinació del móduls
per tal de poder comparar la producció amb la irradiancia rebuda.

El analitzador de xarxa Janitza està ubicat en el quadre general del edifici de neteja
ubicat en la sala del carrer Jerez.
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13. PRESSUPOST
L’import total del pressupost P.E.M. pel projecte d’instal·lació fotovoltaica connectada
a la xarxa de 64,80 kWp de potència fotovoltaica i 60 kW de potència nominal sobre la
pèrgola de l’Avinguda Estatut de Catalunya de Barcelona és de 345.817,70 € IVA No
Inclòs.
Barcelona, Juliol del 2015

Rosa López García
Enginyera Tècnica Industrial
Col·legiada núm. 19.800
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Technical Data | String inverters

Conergy IPG T series
Power³ – the three-phase string inverters for feeding grid-connected photovoltaics systems are the right choice for
medium-sized systems. The Conergy IPG T series is available in performance classes of 8, 11 and 15 kW and can be used
with all current module types and in combination with the Conergy IPG S series string inverters. Outstanding peak efficiency factors, patented technology and high-quality workmanship make them a reliable choice for permanently high
system yields. This is ideally complemented by simple operation and comprehensive warranty and servicing options.

Extremely efficient operation:
|| Peak efficiency factor of 98 % for highest possible yields
|| Split second MPP tracking for variable
light conditions
|| Optimum energy yield even in low light
Safety over a long service life:
|| Comprehensive five-year warranty
|| Warranty extension possible for full investment security
|| Efficient cooling with innovative PowerCool technology
Flexible planning:
|| Extremely flexible for nearly all system
configurations and module types
|| Any desired combination of different performance classes
|| Three-phase design rules out unbalanced grid loads
Easy to install:
|| Minimal space requirements and short mounting times
in comparison with several single-phase systems
|| Internal and external mounting possible
|| Unique, optional Conergy Service Tool
for measuring and displaying the U/I characteristic curve

DAS SOLARSTROM-MAGAZ I N

A+

||

Conergy PowerPlus solar modules
Conergy VisionBox – easy
system monitoring
Mounting system for roof and 		
open areas

ERG
Y

||
||

ON

Q U A L IT Y
D

A

Top performance in the
Conergy solar energy system
Optimally coordinated components for
increased safety and permanently high yields:

Made in Germany
Conergy develops and produces all
inverters in Germany – according to
uniform specifications, the highest
standards and in certified processes.

M

Conergy IPG T string inverters supply the same output in
all three phases and therefore avoid unbalanced loads on
the grid. This allows for flexible and simple planning and
installation.

Y

Power 3

06/2010

www.photon.de

N

www.photon.de

96.6 % at medium irradiation

E

A

06/2010

C

A+

97.0 % at high irradiation

DAS SOLARSTROM-MAGAZ I N

Conergy IPG 15 T

Conergy IPG 15 T

IN GERM

Recommended for solar energy
systems of 100 kW or higher:

Conergy IPG 8 T

Conergy IPG 11 T

Conergy IPG 15 T

Technical Data | String inverters

Conergy IPG T series
Conergy IPG T series
Input side (PV-Generator)

Conergy IPG 8 T

Conergy IPG 11 T

Conergy IPG 15 T

Recommended solar generator connected load (STC)

8.7 kW

12 kW

16.3 kW

Maximum input voltage (Vdcmax)

1000 V

1000 V

1000 V

Minimum input voltage (Vdcmin)

350 V

400 V

450 V

Start-up input voltage (Vdcstart)

300 V

300 V

300 V

Rated input voltage (Vdc, r)

700 V

700 V

700 V

Maximum MPP voltage (Vmppmax)

800 V

800 V

800 V

Minimum MPP voltage (Vmppmin)

350 V

400 V

450 V

Maximum input current (Idcmax)

25 A

30 A

35 A

Start-up power

40 Wdc

40 Wdc

40 Wdc

MPP-tracker

1

1

1

DC input

Connector, MCIV-compatible
(4 mm2 and 6 mm2 included in delivery, max. 10 mm2 possible)

Number of DC inputs

3

3

3

MPP accuracy

> 99 %

> 99 %

> 99 %

Rated grid voltage (Vac, r)

400 V

400 V

400 V

Maximum grid voltage L-N (Vacmax)*

264.5 V

264.5 V

264.5 V

Minimum grid voltage L-N (Vacmin)*

184 V

184 V

184 V

Maximum output current (Iacmax)

14.5 A

20 A

22 A

Rated power (Pac, r)

8 kW

11 kW

15 kW

Maximum power (Pacmax)

8 kW

11 kW

15 kW

50 Hz

50 Hz

50 Hz

Output side (Grid connection)

Rated frequency (fr)
Maximum frequency (fmax

)*

50.2 Hz

50.2 Hz

50.2 Hz

Minimum frequency (fmin)*

47.5 Hz

47.5 Hz

47.5 Hz

Cos Phi

1

1

1

Required grid type

TN grid/TT grid

TN grid/TT grid

TN grid/TT grid

Output current distortion (at rated power)

≤ 3%

≤ 3%

≤ 3%

Output terminals

Connector included in delivery (flexible cable with a maxium of 10 mm² in diameter)

Feed in type

Three-phase

Three-phase

Three-phase

Displacement factor cos Phi adjustable from/to

0.7 under-excited to
0.7 over-excited

0.7 under-excited to
0.7 over-excited

0.7 under-excited to
0.7 over-excited

Stand-by consumption/nighttime consumption

0.6 W

0.6 W

0.6 W

Maximum efficiency factor

98.0 %

98.0 %

98.0 %

European efficiency factor

96.4 %

97.0 %

97.4 %

Efficiency factor

Cooling
Cooling type
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Conergy PowerCool

Conergy IPG T series
Environment requirements

Conergy IPG 8 T

Conergy IPG 11 T

Conergy IPG 15 T

Ambient temperature

–20° C/+60° C

–20° C/+60° C

–20° C/+60° C

Maximum temperature for lasting rated power

+50° C

+50° C

+50° C

Relative humidity (not-condensing)

0 – 95 %

0 – 95 %

0 – 95 %

Installation altitude

≤ 2000 m

≤ 2000 m

≤ 2000 m

Site of installation

indoor/outdoor

indoor/outdoor

indoor/outdoor

Protection/Safety
Protection type

IP 65

Protection class

Class I, according to IEC 62103

Ground fault monitoring

Yes (isolation measurement + RCD type B)

Over load behaviour

Working point adjustment

Over temperature behaviour

Derating

Surge protection PV input

Varistors (Overload protection type 3)

Surge protection AC output

Varistors (Overload protection type 3)

Leakage current switch type B integrated

Yes

DC switch disconnector

Yes

Grid monitoring
Delay time after grid failure *
Trip

time *

Grid monitoring meets the requirements

60 seconds
< 200 milliseconds
VDE 0126-1-1 Germany, France, Greece, Benelux, Czech Republic, Bulgaria, Slovakia;
RD 1663 Spain; DK 5940 Italy; EN 50438 Poland, Portugal, Netherlans;
ÖNORM/ÖVE Austria; others on demand

Dimensions/Weight
Dimensions in mm (W x H x D)

510 x 790 x 245

Installation weight

44 kg

Conformity
Transient emissions (EMC)

DIN EN 61000-6-3:2007-09

Interference resistance (EMV)

DIN EN 61000-6-2:2006-03

Grid quality

IEC 61000-3-2/-3-12 (harmonics); IEC 61000-3-3/-3-11 (flicker)

Equipment reliability

IEC 62109-1:2003, IEC 62109-2:2005, IEC 62103:2003 and DIN EN 50178:1998

CE conformity

Yes

GS approval

Yes

Conformity of EEG 2009 § 6,1

Yes

Conformity of Medium Voltage Directive (BDEW)
of June 2008 and appendix January 2009

Yes, from entry into force

Other
Display

LCD

Communication interface

CAN

Topology

Transformerless

Warranty

5 Years, optional prolongable

* Values for Germany; values vary according to country setting.
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Technical Data | String inverters

Conergy IPG T series
Efficiency curves with different input voltages

SG-voltage V SG

V+SG

V–SG

350 V

+350 V

about 0 V

500 V

+350 V

–150 V

650 V

+350 V

–300 V

750 V

+375 V

–375 V

800 V

+400 V

–400 V

www.conergy.com

Supplier:

IPG-T-TD-ENG-1005

Comparison of solar generator terminal voltages at different input voltages

All data subject to change without notice, errors excepted.

2010 © Conergy

Internal layout

Powermanagement opcional
Tamaño máximo de planta 2000 kWp

y control cos phi

Nuevo: Pantalla en color TFT y pantalla de estado LCD para operativa
y visualización de gráficas

Monitoriza central de
inversores y SCBs

Solar-Log 2000
Para estaciones de energía solar y plantas FV de gran tamaño

Conexiones
Inversores
El Solar-Log 2000 es compatible con inversores de los principales fabricantes. Se puede conectar a varios inversores compatibles con SDS de un mismo fabricante, hasta una potencia
total máxima de 2000 kWp por interfaz.

Interfaces
El Solar-Log 2000 estándar y PM+ tienen dos interfaces RS485/RS422 y un interfaz RS485.
El Solar-Log 2000 GPRS y PM+/GPRS tiene un RS485/RS422 y un interfaz RS485, para dos
diferentes fabricantes de inversores y accesorios como: Contador Eléctrico, Piranómetro,
SCBs etc.

Sensores RS485
Los sensores miden la irradiación, temperatura y velocidad del viento. Para evitar cualquier
problema de capacidad, por favor compruebe si los sensores se pueden combinar con su
marca de inversor en particular.

Contador Eléctrico con entrada S0 o RS485
El contador puede registrar sus datos de consumo, sirve como un inversor y mide la potencia
de inversores incompatibles.

RS485 o Salida S0
Conecte una gran pantalla externa para obtener una visualización mejorada de sus datos.

Receptor de Control Remoto
La señal para reducir la potencia active se envía generalmente a través del Receptor de
Control Remoto. Se pueden conectar hasta dos Receptores de Control Remoto al 2000 PM+,
uno para reducción y otro para controlar la potencia reactiva.

Solar-Log 2000 Conexión USB y exportación de datos
Una memoria USB se puede conectar manualmente para instalar nuevo firmware con servicios adicionales del inversor o nuevas funciones, o para transferir rápida y seguramente
copias de seguridad y otros datos.
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Opciones de Pantalla
Pantalla Táctil TFT
Usted puede operar Solar-Log™ directamente desde el aparato y visualizar informes de
rendimiento gráficos en la Pantalla Táctil en Color de alta calidad.

Solar-Log™ WEB
El portal Solar-Log™ WEB “Commercial Edition” online expande la función de monitorización
del Solar-Log™ y ofrece opciones de informes detallados en forma de gráficas y tablas a
través de internet.

Solar-Log™ APP
Usted puede acceder a sus datos e informes gráficos en cualquier momento y desde cualquier parte del mundo con la Solar-Log™ APP.

Solar-Log™ Dashboard
El Cuadro de Mandos es una característica adicional al usar Solar-Log™ con la WEB
“Commercial Edition” para mostrar toda la información importante de una planta de un vistazo como: rendimiento, ahorro de CO2 y comportamiento de la planta.

Accesso al Solar-Log™
El Solar-Log™ se opera desde un PC con cualquier navegador web estándar y a través de la
Pantalla Táctil TFT. Es posible el acceso remoto con la WEB “Commercial Edition”.

Gran pantalla externa Solarfox®
Una gran pantalla externa usada en combinación con Solar-Log™ puede visualizar los datos en
tiempo real de su planta. También puede añadir publicidad personalizada. Las grandes pantallas externas se pueden conectar por RS485 o con la interfaz S0.

Opciones
Solar-Log 2000 PM+ y Solar-Log™ Utility Meter
Combinando el Solar-Log 2000 y el Utility Meter, se simplifica la implementación de los
diversos requisitos para powermanagement en Alemania. El control de la potencia reactiva
dependiente de la función de voltaje Q(U), se realiza midiendo el voltaje medio con el Utility
Meter. La combinación del Solar-Log 2000 y el Contador Eléctrico es también necesaria para
enviar una confirmación de la cantidad actual de potencia inyectada al operador de la red
eléctrica.
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Solar-Log 2000 y Paquete PM
Para plantas mayores de 100 kWp, el control remoto del suministro de la potencia reactiva y
las limitaciones de potencia son necesarias, junto con una confirmación de la potencia actual inyectada a la red eléctrica. En la práctica, cada operador de la red eléctrica estipula sus
propias variantes de señalización en los requisitos técnicos de conexión (TAB). Para cumplir
estos requisitos de un operador de la red eléctrica en particular, Solare Datensysteme ofrece
un “Paquete PM” específico para cada compañía operadora de la red eléctrica. Este paquete
incluye hardware que está ajustado al archivo de perfil y de tecnología de control remoto de
cada empresa operadora de la red eléctrica.

Solar-Log™ String Connection Box (SCB) o String Monitoring Box (SMB)
Cuando se usa con la Solar-Log™ WEB ”Commercial Edition” y con los SCB o SMB, el
Solar-Log 2000 monitoriza cada string individualmente, asegurando la monitorización más
completa y segura para plantas FV de gran tamaño con identificación y localización de los
errores exactos.

Optionen

BT

WiFi

BT
WiFi

-

-

-

PM+

PM+
WiFi

GPRS PM+
Meter
GPRS

-

-

Funciones
Autoconsumo
El Solar-Log 2000 ofrece la opción de medir la cantidad de potencia consumida, autoproducida, y lo presenta gráficamente con la Solar-Log™ WEB ”Commercial Edition”. Un contador
digital sirve como contador del consumo.

Cubierta de cable
Con su actractivo diseño de cubierta de cable para Solar-Log™, le ofrecemos la mejor protección mecánica posible para interfaces y cables.

Solar-Log 2000 seguridad de los datos
El volumen de datos de Solar-Log™ puede registrarse hasta 20 años. La tarjeta micro SD se
usa para proteger de cualquier pérdida de datos en caso de un fallo eléctrico.

Solar-Log 2000 Función de Alarma
Proporciona a su planta protección antirrobos y alarma externa contra ladrones y vándalos.
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Years

Solar-Log™ Utility Meter
The Solar-Log™ Utility Meter is a universal metering device. It can be integrated in both low- and medium-voltage
networks (via a transformer) and is needed for various
tasks. In addition to voltage-dependent reactive power
control Q(U), it is also used for reactive power control at
the feeding point and to record the data that is needed
to send signals to the grid operator. It is also suited as a
consumption meter for heavy loads.

Technical data
Voltage measurement

17 V - 520 V L-L, 4 inputs

Current measurement

Max. 5 A

Interface

RS485

Rated operating voltage

135 - 340 VDC voltage supply

Mounting

Top hat rails, 95 - 240 VAC / 135 - 340 VDC voltage supply

Warranty

1 year

Article number

255385

Solare Datensysteme GmbH • info@solar-log.com • www.solar-log.com
Subject to change without notice! EN | 06.2015 | Version 1.2
1
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Inverter connection and sensors
Sensor basic
The Sensor basic is specifically designed for residential
systems and complies with all of the basic requirements for
an irradiance sensor.
It delivers the irradiance values as well as the module
temperature. Compared to the Sensor Box, the measurements
from the Sensor basic are only 3 % less precise. The Sensor
basic is based on a thin-film cell.
Attention: There is no option to connect a wind sensor or
ambient temperature sensor. Using with a RS422 inverter on the
same bus is not possible.

Technical data
Solar cell

Amorphous thin layer silicon cell (3.5 cm x 3.5 cm)

Dimensions (h x w x d)

64 x 99 x 36 mm, Polycarbonate, UV-stabilised IP65

Temperature range

-25 °C bis +75 °C

Power supply

Via RS485 data cable from Solar-Log™ 10-28 VDC, no further power supply required

Measuring range, radiation strength

0 bis 1400 W / m²

Tolerance

Connection cable

Irradiance sensor: +/-8 %
On module mounting rails. Not necessary to open up the sensor all sensors are screwed in place.
4-pin, 3 m, UV and weather-resistant

Warranty

1 year

Installation

Type

Art. No.

Sensor basic including irradiance sensor and module temperature sensor

255258

PLÀNOLS

ECOLOGIA URBANA
C/ Torrent de l’Olla núm. 218-220, pl. 3ª
08012 Barcelona
Telf. 93.291.41.48
Fax. 93.291.40.31

ANNEX 3: DOCUMENTACIÓ PROJECTES LOT 3 - PÈRGOLES DE SANT ANDREU
Proj. 3.1) Central fotovoltaica sobre la pèrgola existent a la Plaça Alfons Comín.
Fitxa tècnica.
Proj. 3.2) Central fotovoltaica sobre la pèrgola existent a la Plaça Joan Andreu Abelló (Via Bàrcino 1B).
Memòria tècnica per a la sol·licitud del punt de connexió
Proj. 3.3) Central fotovoltaica sobre la pèrgola existent al Circuit Modelisme (Via Bàrcino 1C).
Memòria tècnica per a la sol·licitud del punt de connexió
Proj. 3.4) Central fotovoltaica sobre la pèrgola existent al Parc de la Trinitat Vella (Via Bàrcino 2).
Memòria tècnica per a la sol·licitud del punt de connexió

ECOLOGIA URBANA
C/ Torrent de l’Olla núm. 218-220, pl. 3ª
08012 Barcelona
Telf. 93.291.41.48
Fax. 93.291.40.31

Proj. 3.1)

Central fotovoltaica sobre la pèrgola existent a la Plaça Alfons Comín.
Fitxa tècnica

Producció d’energia a espai públic

Ajuntament de Barcelona

Anàlisi de pèrgoles existents ubicades a la Plaça Alfonso Comin (Districte de Gràcia)

Pèrgola objecte de l’actuació

DADES
TÈCNIQUES

Pèrgola

Superfície
Potència màxima
disponible [m2] assumible [kW]
102 m
(27x3,7)

13,77 kW

Generació anual
estimada [kWh]

Descripció de la pèrgola

14.458 kWh/any

Pèrgola metàl·lica de perfils molt fins i
estrets. Alçada aprox. 3 m

Comentaris
Millor opció. No afectada per ombres. Cal
revisar capacitat estructural. Sensible al
vandalisme. Gestionar amb
Infraestructures futures intervencions

ECOLOGIA URBANA
C/ Torrent de l’Olla núm. 218-220, pl. 3ª
08012 Barcelona
Telf. 93.291.41.48
Fax. 93.291.40.31

Proj. 3.2):

Central fotovoltaica sobre la pèrgola existent a la Plaça Joan Andreu Abelló (Via Bàrcino 1B). Memòria
tècnica per a la sol·licitud del punt de connexió.

Sulmag
C/ Roger de flor 36 - 08912 - Badalona

www.sulmag.com
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MEMÒRIA
Projecte d’una instalꞏlació fotovoltaica
per connexió a xarxa de 24kWn sobre
la pèrgola de la Plaça Josep Andreu
Abelló a Barcelona

1. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
El projecte preveu la instalꞏlació d’una planta fotovoltaica sobre la pèrgola existent a la
Plaça Josep Andreu Abelló, al barri de La Trinitat Vella al districte de Sant Andreu.
Aquesta instalꞏlació està dimensionada per la finalitat d’aprofitar els mòduls fotovoltaics
que s’instalꞏlaran per vendre la seva producció a preu de mercat, injectant l’energia a la
xarxa d’Endesa.
La instalꞏlació fotovoltaica estarà composada per 88 mòduls fotovoltaics de 280W, amb
una potència total de 24,64kWp.
La instalꞏlació preveu connectar-se en un punt de la línia de baixa tensió que passar a
costat de la instalació F, tal i com es podrà visualitzar més endavant.
Els mòduls es disposaran plans sobre les dues aigües de la pèrgola, es a dir, els mòduls
de l’aigua est de la pèrgola tindran -93º d’azimut i els mòduls de l’aigua oest tindran 87º
d’azimut. La inclinació per ambdos grups serà de 15º, ja que la pèrgola presenta aquesta
inclinació a les dues aigües. El disseny de la implantació dels mòduls s’ha dut a terme
atenent a l’espai disponible i les ombres que poden incidir sobre la pèrgola.

Imatge 1. La pèrgola on s’instalꞏlaran els mòduls fotovoltaics
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La connexió dels mòduls es durà a terme mitjançant els connectors ràpids que duen
incorporats. Es formaran un total de 4 sèries de 22 mòduls fotovoltaics, 2 sèries de 22
mòduls per inversor.
A continuació es resumeixen les dades del camp generador:
Tecnologia
mòdul
Mòduls
cristalꞏlins

Nº de
mòduls

Potència
unitària
(Wp)

Nº
mòduls
per sèrie

Nº de
sèries

Potència
total
(kWp)

88

280

22

4

24,64

El dimensionament de les sèries s’ha dissenyat de tal manera que la tensió de les
mateixes se situï al interval MPPT, en el que aquest és capaç de seguir el punt de
màxima potència, optimitzant així el rendiment de la instalꞏlació.
Els cables de les sèries es conduiran darrera dels mòduls i pels perfils de les estructures,
el cablejat baixarà per la pota de la pèrgola més propera a l’armari fotovoltaic que es
proposa al costat del muret existent, a pocs metres de distància de la Pèrgola i que
justament passa la linea de Baixa Tensió que es proposa per el punt de connexió. Es
fabricarà un armari en el que estarà en una part l’aparmenta de la fotovoltaica, quadres
de protecció de continu i de altern, inversor de potència i la TMF-1, la CGP i la CS.

Imatge 2. Proposta d’ubicació de l’armari fotovoltaic
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Imatge 3. Fotografia d’un armari existent d’una instalació FV en Avinguda Josep Tarradellas

En aquest cas s’instalꞏlaran dos inversor trifàsic de potència, un per cada aigua de la
pèrgola per optimitzar la instalꞏlació i evitar pèrdues per misstmatch. En aquest cas s’ha
seleccionat l’inversor Sunny Tripower 12.000TL de la marca SMA o similar.
El projecte comptarà amb un sistema de monitoratge propi amb la plataforma del
l’Ajuntament de Barcelona, que a part de permetre veure les dades a temps real en
remot, permet parametritzar i governar els elements de la instalꞏlació en remot, facilitant
la tasca dels instalꞏladors i mantenidors del sistema. El sistema es connectarà a Internet
mitjançant un router GPRS 3G/4G amb una targeta de veu i dades, exclusiva pel
sistema.
El sistema es connectarà a la plataforma SENTILO de l’Ajuntament de Barcelona.
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2. EMPLAÇAMENT
La instalꞏlació estarà situada a la pèrgola de la Plaça Josep Andreu Abelló, al districte
de Sant Andreu. A continuació es detalla on s’ubicarà la instalꞏlació:
Plaça Josep Andreu Abelló
Ubicació

Trinitat Vella, Sant Andreu
Barcelona

Coordenades UTM

432357,4588819 (31T ED50)

Alçada

35 m.s.n.m

Imatge 4. Ubicació de la zona de Projecte
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3. RESUM DE LA INSTAL·LACIÓ
DADES GENERALS ARQUITECTÒNIQUES
Tipus d’integració: Pèrgola amb dues aigües
Inclinació (graus)

15

Orientació (graus azimut)

-93/87

TIPUS INSTALACIÓ
Tipologia

Venda energia a la xarxa

DADES PLANTA FOTOVOLTAICA
Nom que identifica la instalꞏlació
Grup i subgrup de classificació
Potencia pic (kWp)
Potència nominal (kW)

Pèrgola FV Plaça Josep Andreu Abelló
b.1.1
24,64
24

INVERSORS DE POTÈNCIA
Número d’inversors de potència
Marca i model
Tensió/Freqüència

2
SMA, Sunny Tripower 12000TL
400/50 Hz

CAMP FOTOVOLTAIC
Número total de mòduls
Tipus tecnologia
Marca i model
Composició. Nº strings
Superfície Total
Intensitat màxima mòdul Imp
Tensió màxima Vmp
Intensitat curtcircuit Isc mòdul
Tensió circuit obert Voc

88
Monocristalꞏlins
Canadian Solar INC, CS6K-280 M
4 strings de 22 mòduls
144 m2
8,89 A
31,5 V
9,43 A
38,5 V

DADES GENERACIÓ
Estimació energia generada kWh/any
KWh/KWp

22944
931

SISTEMA DE MONITORATGE
SENTILO
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4. DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS DEL PROJECTE
4.1.

MÒDULS FOTOVOLTAICS

La instalꞏlació s’ha dissenyat amb mòduls del fabricant canadenc Canadian Solar Inc. o
equivalent, fabricant amb una alta exigència de qualitat. Tots els mòduls disposaran dels
certificats, CE, IEC61215 i IEC 61730 i estaran fabricats d’acord al sistema internacional
d’administració de qualitat i ambient (normes ISO9001 i ISO14001). A continuació es
mostren les característiques principals del mòdul. Aquesta informació s’amplia a la fitxa
tècnica que es pot consultar a l’Annex 2 de la present memòria.

CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES (STC) Canadian Solar CS6K‐280M
Potència Pic (Wp)

280

Tensió Màxima Potència Vmp (V)

31,5

Intensitat Màxima Potencia Imp (A)

8,89

Tensió Circuit Obert Voc (V)

38,5

Intensitat Curtcircuit Isc (A)

9,43

Tolerància de Potència (W)

0/+5

CÈL∙LULES
Disposició

60 cèl∙lules(6X10)

Material

Silici monocristal∙lí

DIMENSIONS I PES DELS MÒDULS
Longitud (mm)

1650

Amplada (mm)

992

Espessor (mm)

40

Pes (Kg)

18,2

Canadian Solar Inc. garanteix durant 10 anys el producte, a més també garanteix 25
anys a l’aproximadament 85% de la potència nominal (sortida linial de potència). La
caixa de connexions dels mòduls porta incorporats díodes de derivació que eviten la
possibilitat d'averia de les cèlꞏlules, per ombrejats parcials d'un o diversos mòduls. Els
panells presenten connectors ràpids per a facilitar la connexió dels mòduls. El marc està
fet amb aliatge d’alumini anoditzat a l’argent i el vidre que cobreix i protegeix les cèlꞏlules
és d’alta transparència i té un espessor de 3,2mm.
7
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4.2.

SISTEMA D’ACONDICIONAMENT DE POTÈNCIA. INVERSOR

L’inversor és un equip dissenyat per injectar a la xarxa elèctrica comercial, l’energia
produïda pels generadors fotovoltaics i la funció bàsica del qual consisteix en convertir
la corrent continu generada pels mòduls solars fotovoltaics en corrent altern a 50 Hz per
a la seva evacuació a la xarxa de forma eficient, arribant a rendiments superiors al 96%.
La potencia seleccionada de l’inversor, respon a criteris de l’òptim acoblament elèctric
del binomi mòdul-inversor i de la potència comercial més pròxima a la màxima capacitat
per superfície de la planta.
L’inversor compleix amb la normativa vigent per a aquest tipus d'instalꞏlacions,
incorporant un aïllament galvànic que separa el circuit de corrent continu de la xarxa
on ha d'anar connectada amb la condició que els dos circuits quedin independents i no
afectin les pertorbacions que es puguin donar entre ells.
S’han seleccionat dos inversor trifàsics Sunny Tripower 12.000TL o similar.
L'inversor es sincronitza amb la freqüència de la xarxa per tal que el sistema fotovoltaic
i la xarxa treballin en fase i el temps de connexió sigui el mínim possible.
Els inversors realitzen el seguiment del punt de màxima potència del sistema (MMPT),
és a dir, siguin quines siguin les condicions meteorològiques, l’inversor cercarà la tensió
i intensitat de corrents màxims del sistema per a extreure la màxima potència i així
optimitzar la producció d'energia.
Les principals característiques de l’inversor són:
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SunnyTripower 12000TL
ENTRADA CC
Rang de tensió MPPT

440-800 V

Màxima tensió

1000 V

Màxima corrent

25 A / 15 A

SORTIDA AC
Potència nominal
Tensió i Freqüència

12 kW
3x400 Vac-50 Hz

Corrent màxima
Rendiment màxim/Rendiment europeu

17,4 A
98,3% / 97,9%

PROTECCIONS
Protecció contra polarització inversa (CC) / corrent invers
Seccionador de càrrega de CC ESS
Medició d’aillament
Comportament de sobrecàrrega
DADES GENERALS
Tipus de protección
Rang de temperatura de servei

IP65
-25ºC ... +60ºC

DADES FÍSIQUES
Dimensions (ampl x alç x prof) mm
Pes (kg)

470x730x240
38

L’ inversor compleix amb la normativa vigent:


Directiva de Baixa Tensió 73/23/CEE i la seva modificació 93/68/CEE



Directiva de Compatibilitat Electromagnètica 89/336/CEE



Compleix amb la normativa establerta en el Reial Decret 1699/2011 (inclosos RD
444/1994 i 154/1995) sobre la connexió d’instalꞏlacions fotovoltaiques a la xarxa
de baixa tensió.



Si la tensió a la línia de distribució cau per desconnexió de la mateixa o bé per
caiguda de la xarxa general, l'inversor no genera tensió en aquesta línia, fent
d'aquesta manera impossible el funcionament en illa.



La connexió automàtica a la xarxa es produeix quan la tensió de la xarxa està
dintre del rang comprès entre 340v i 440v i al mateix temps la freqüència de
9
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xarxa és dintre del rang entre 49Hz i 51Hz. La desconnexió automàtica es
produeix de forma immediata quan la freqüència, la tensió, o ambdues no estan
dintre dels límits esmentats.


La desconnexió i reconnexió de l'inversor en el punt d'injecció es du a terme per
mitjà de relés interns controlats pel software. Aquest software i els seus retocs
no són accessibles a l'usuari. El temps de reconnexió mínim una vegada
restablertes les condicions adequades és de 3 minuts.



L'inversor disposa d'una separació galvànica (transformador) entre la xarxa de
distribució i la instalꞏlació fotovoltaica completa.



L'inversor incorpora internament un vigilant d'aïllament de la part de corrent
continu que actua en cas de detectar una deriva a terra. Aquesta situació es
senyalitza en la part frontal de l'equip amb un LED vermell i provoca la
desconnexió de l'inversor. Si la situació es corregeix l'inversor es rearma
automàticament.



Marcatge CE.



Directiva EMC. EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3.



Directiva de compatibilitat electromagnètica 89/336/CEE

4.3.

DISPOSITIUS DE PROTECCIÓ EN CORRENT CONTINU

Les caixes de protecció en CC inclouen proteccions per a sobretensions i
sobreintensitats. Caixa amb 4 entradas i 4 sortides. La caixa tindrà un grau de protecció
IP65, estan equipades amb fusibles per a protegir cada sèrie de mòduls amb una
intensitat superior a la corrent de disseny per a cada sèrie i per a protegir de possibles
corrents que pogueren danyar l’inversor. Cada fusible de corrent continu serà de 15A,
valor suficient per a suportar els corrents de curtcircuit de cada sèrie. A les mateixes
caixes s’incorporarà 4 seccionadors manual de tall de 2 pols un per string. Aquest
seccionador està específicament dissenyat per a evitar l’arc elèctric en corrent continu.
El tancament es realitza en milꞏlèsimes de segon, pel que s’evita la possibilitat de
produir-se un arc elèctric.
La caixa conté, varistors per a protegir de sobretensions transitories a la entrada
dl’inversor en el costat de corrent continu. Aquestes proteccions seran tipus 2 de la
10
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marca Dhen o similar, un total de 4, un per cada string. Aquestes caixes es situaran
dintre del armari destinat ubicat al costat de la Pèrgola.
El camp fotovoltaic estarà format per 88 mòduls de 280 Wp, distribuïts en 4 series de 22
mòduls. Així, el camp fotovoltaic es concentrarà en 1 caixa de seccionament i protecció:

Imatge 5. Caixa de protecció CC

Els elements que integren la caixa de protecció de corrent continu son els següents:


Caixa de connexió CC. La caixa de connexió inclou les proteccions de corrent
continu per a sobretensions i sobreintensitats que es puguin generar al llarg de
la instalꞏlació que comprèn la connexió dels mòduls per a la formació de strings.
Aquesta es disposa entre el camp generador i l’inversor de potència. L’evolvent
de la caixa tindrà, almenys, un Índex de Protecció IP65.
A continuació es defineixen els elements de protecció que haurà de contenir la
caixa de connexió:


Fusibles per a protegir el pol positiu i negatiu de cada string. Els fusibles
seran Ferraz o similar, de 15A, valor suficient per a suportar els corrents
de curtcircuit de cada sèrie, unipolars i disposaran de portafusible articulat
de dimensions 10x38 mm per a carril DIN fins a 32A.



A les mateixes caixes s’incorporarà un interruptor automàtic 2 pols, per
poder seccionar cada string. Aquest seccionador està específicament
dissenyat per a evitar l’arc elèctric en corrent continu. El tancament es
realitza en milꞏlèsimes de segon, pel que s’evita la possibilitat de produirse un arc elèctric. S’ha seleccionat el interruptor automàtic C60NA-DC2P
de Schneider. En total seran 4 interruptors de 2P.
11
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Imatge 6. Seccionador corrent continu



La caixa inclourà 4 descarregador de sobretensions IPRD 40r-1000PV
Classe dos 40kA de Schneider o similar, un per cada subcamp.

Imatge 7. Descarregador de sobretensió

4.4.

DISPOSITIUS DE PROTECCIÓ EN CORRENT ALTERN

A la sortida dels inversors de potència es colocarà una caixa de protecció per la part
d’alterna que inclourà el següent:


Interruptor autòmatic de 20A per a cada inversor de potència.



Interruptor general: S’instalꞏlarà un interruptor iC60N 40A poder de tall 4,5 (KA) de
Schnneider o similar.



Interruptor automàtic diferencial per a la instalꞏlació, amb l’objectiu de protegir a
les persones de les derivacions causades per fallides d’aïllament entre els
conductors actius i terra o massa dels aparells. La protecció es realitzarà amb un
interruptor diferencial 40 A, calibrat a una sensibilitat 300 mA. Bloque Vigi para
Ic60Nde Schnneider o similar.
12
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Proteccions contra sbretnsions transitòries i permanents.



Proteccions incloses a l’inversor:
 Aïllament Galvànic.
 Vigilant d’aïllament. Amb l’objectiu de detecció de qualsevol fallida a terra entre
un o els dos pols i terra. En la suposada fallida a terra, primer es desconnectarà
la part de continua i posteriorment curtcircuitant i posant el mateix a terra, amb
l’objectiu de portar a cero la tensió del sistema CC.
 Interruptor automàtic d’interconnexió a la xarxa. Aquestes proteccions estan
incloses a l’inversor, programant els següents valors llindar pels interruptors de
desconnexió.
o

Màxima i mínima freqüència: 48-51 Hz.

o

Màxima i mínima tensió: 340V i 440V

 Altres proteccions: Polarització inversa, sobretensions a l’entrada i la sortida
mitjançant varistors, sobre temperatura de l’equip i protecció anti-illa.
Aquestes mesures estan especificades en el certificat del fabricant conforme compleixen
les anteriors proteccions.
La linea a la sortida d’aquesta caixa de protecció anirà a la TMF1- FV ubicada en el
mateix armari i on es preveu el punt de connexió.
4.5.

QUADRE DE PROTECCIÓ I MESURA

L’armari de protecció i mesura (TMF-1), es situarà a peu del carrer i essent accessible
a la companyia elèctrica en tot moment, a qualsevol hora. L’armari tindrà les dimensions
i les característiques especificades per la companyia elèctrica, disposant de porta
homologada per a l’armari. L’armari disposarà dels següents equips:
 Un interruptor General que connecta o desconnecta el generador fotovoltaic
del punt de connexió. Consultant les taules d’Endesa per a subministraments
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individuals superiors a 15 kW, s’ha d’escollir una protecció de corrent assignat
de 40 A i mínim 4,5kA de poder de tall.
 Un interruptor automàtic diferencial amb l’objectiu de protegir a les persones
de les derivacions provocades per problemes d’aïllament entre els conductors
actius i el terra de la instalꞏlació. Consultant les taules d’Endesa per a
subministraments individuals superiors a 15 kW, una protecció de corrent
assignat de 40 A, amb una sensibilitat de 300 mA, seria l’elecció adient.
 Fusibles (Alt poder d’obertura) calibrats a 80 A amb cable mínim de 16 mm2 de
secció.
 Equip de mesura bidireccional multifunció per quantificar la transferència
d’energia a la xarxa. Tenint en compte que la potència de la instalꞏlació és de
25kW i d’acord al RD 1110/2007, el comptador serà tipus 3 amb telemesura i
amb mòdem GSM amb modul auxiliar per alimentació amb protecció i base
d’endoll.
 Els tubulars seran de polietileno 160 mm2

Imatge 8. TMF1-FV
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La medició de l’energia es realitzarà mitjançant un comptador CIRCUTOR model
CIRWATT B410D o similar, quatre quadrants per a instalꞏlacions fotovoltaiques i amb
dos ports de comunicació: un port propi pel monitoratge per a la companyia Distribuidora
per tal d’emetre les factures corresponents, i un port pel monitoratge de control i
seguiment de la producció de la planta. El comptador es situarà dins de l’armari de
protecció i mesura.

Imatge 9. Imatge del comptador CIRWATT 410

Les normes que acompleix aquest comptador són:
 IEC 60687

Comptadors estàtics d’energia activa per a C.A. de classe 0.5S, 0.2S.

 IEC 61036

Comptadors estàtics de energia activa per a C.A. classe 1.

 IEC 61268

Comptadors estàtics de energia reactiva per a C.A. de classe 1 y 2.

 EN-50081-1

Emissió residencial.

 EN-50082-2

Immunitat industrial.

 EN 55022

Emissions conduïdes: Classe B / Emissions radiades: Classe B.

 EN 61000-4-6 Immunitat als camps de RF acoblats als cables: 10 V.
 EN 61000-4-8 Immunitat als camps magnètics a freqüència de xarxa: 30 A/m.
L’equip complirà amb el reglament de Punts de Mesura RD-1110/2007 i segons les
condicions tècniques que la companyia elèctrica Distribuidora realitzarà, segons els
equips homologats per a realitzar les medicions.
Al armari es preveu la colocació de la CGP i CS per realitzar la connexió amb la Línia
de Baixa Tensió.
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4.6.

LÍNIA DE DISTRIBUCIÓ

El càlcul del cablejat s’ha realitzat segons defineix el REBT (Reglament Electrotècnic de
Baixa Tensió) en la seva Instrucció “Técnica Complementaria per a BaixaTensió” ITCBT-07. Està pensat per a les condicions i la intensitat de cada zona de treball, fent que
la caiguda de tensió sigui menor d'un 1’5% en la part de CC i CA.
Trobarem dos tipus de cable en la instalꞏlació:
1. Cablejat des dels mòduls fins als armaris elèctrics a la part de DC. Aquest cables
ZZ-F(AS) 1,8KVDC, són de coure flexible classe 5 per instalꞏlació mòbil (F).
L’aïllament i la coberta és d’elastòmer termostable lliure d’halògens. La tensió
assignada es 1,8 kV en corrent continu. Són cables específics per instalꞏlacions
solars fotovoltaiques i són capaços de suportar extremes condicions
mediambientals. La part de continua de l’alimentació dels leds també seran
d’aquest tipus de cablejat. Les principals característiques són:
Servei mòbil
a.

Alta seguretat

b.

Resistència a la intempèrie

c.

Treball a alta (120ºC) i baixa temperatura (-40ºC)

d.

Resistència a l’abrasió

e.

Endurança tèrmica per garantir una vida útil de 30 anys

2. Cablejat en l’interior dels armaris elèctrics tant en CC com en AC. El cablejat
utilitzat es del tipus RZ1-K(AS) 0,6/1kV. son de coure flexible classe 5 per
instalꞏlació fixa (K). L’aïllament i la coberta es Polietilè reticulat (R) i la coberta es
de poliolefina termoplàstica ignifuga, lliure d’halògens (Z1). La temperatura
màxima el conductor a servei permanent és de 90ºC.
Els criteris utilitzats han estat:


Caiguda màxima de tensió admissible: Caiguda de tensió CC i AC menor a 1’5%
en condicions Standard ( 25ºC-1000 W/m2).
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Intensitat màxima admissible pel cable en servei permanent segons defineix el
REBT per cada tipus de conductor i de canalització. Segons la ITC-BT-40, el
cables han estat dimensionats per una intensitat no inferior a 125% de la màxima
intensitat generada pel camp fotovoltaic.



El recorregut s’ha projectat de forma que minimitzi les distancies per evitar
pèrdues per caigudes de tensió.

A continuació es defineixen les característiques i extensions necessàries de conductors
per a realitzar el cablejat de la instalꞏlació per a cada un dels trams definits:


Tram 1. Cablejat entre mòduls i fins a caixa DC: Uneix les sèries o strings de
mòduls amb les caixes de connexió de corrent continu i seguidament amb els
inversors.
Els conductors que connectaran els strings dels mòduls fotovoltaics a les caixes
de connexió es disposen les proteccions de corrent continu són específics per a
instalꞏlacions solars. Presenten una secció de 10 mm², són de coure flexible i
aïllat amb doble capa tipus ZZ-F (AS) 1,8/1 kV. Seguidament es conduiran fins
als inversors La coberta del cable serà de color negre (pol negatiu) i de color
vermell (pol positiu).
Els cables s’etiquetaran per tal de facilitar la seva identificació, tant a la
instalꞏlació en CC com en CA. Es disposarà de connectors tipus multicontact
MC4 10 mm2 per a la connexió entre conductors i mòduls. Els mateixos
connectors impedeixen connectar-los erròniament. En alguns strings parts es
necessari realitzar uns allargaments per unió dels mòduls en la mateixa sèrie,
s’utilitzarà cable de 10 mm2 i es realitzaran amb connectors MC4.
La unió dels string es realitzarà darrera dels mòduls, Tota la baixada dels strings
es faran per els perfils de la subestructura i de ahir aniran al armari destinat per
la FV on es situarà el quadre de protecció de CC.
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Tram 2. Cablejat de sortida des de la caixa de protecció de continua fins a
l’entrada dl’inversor de potència.
El cablejat de sortida de la caixa de protecció serà de 10 mm2 RVZ1-K (AS) 0,6/1
kV. Seran 4 series per separades i entraran al inversor per separat en cada
entrada independent, per fer mesura dels strings amb el

corresponent

connectors multicontact compatibles amb l’inversor.
El càlcul de les seccions per al cablejat en corrent altern (des de la sortida dl’inversor)
asseguren una caiguda de tensió admissible del 1’5% com a màxim.


Tram 3. Cablejat des de la sortida del inversor fins al quadre de protecció
en corrent altern ubicat en el mateix armari. Els cables a instalꞏlar en el tram
dl’inversor fins al quadre de protecció en corrent altern serà cable amb
designació RVZ1-K (AS) 0,6/1 KV, 4 x 16mm2 de secció. Aniran per safata PVC
cega amb tapa .



Tram 4. Cablejat des del quadre general AC fins a TMF-1. Uneix el quadre de
protecció de CA Trifàsica fins l’entrada de la TMF. La distancia estimada es de
3metres i el recorregut es durà safata de PVC. El cable té designació RVZ1-K
(AS) 0,6/1 KV serà de 4X16 mm2. D’aquí la línia de sortida anirà a la CS i CGP
ubicat en el mateix armari i d’allà anirà a la Línia de Distribució de la Companyia
elèctrica.

5. CONNEXIÓ A TERRA
La connexió a terra és independent de la instalꞏlació, segons la normativa vigent en
aquest tipus d’instalꞏlacions, és a dir, tipus TT, sense modificar les condicions de posada
a terra de la xarxa de l’empresa distribuïdora.
L’objectiu de la connexió a terra és derivar la tensió que poguera arribar a les masses
de la instalꞏlació (marcs dels mòduls, estructura, etc) a terra, aconseguint d’aquesta
forma una tensió 0. D’aquesta manera, s’aconsegueix disminuir el risc d’accident a les
persones i/o averies en els equips electrònics.
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Aquestes mesures consisteixen en la posta a terra de les masses i dispositius de tall per
derivació de corrent de defecte a terra. Aquest darrer dispositiu consisteix en un
interruptor diferencial que provoqui l’obertura automàtica de la instalꞏlació quan la suma
vectorial de les intensitats mesurades assoleix un valor predeterminat.
La sensibilitat d’aquests dispositiu haurà de complir la següent relació:
R  U / IA
On,


U és la tensió de contacte suposada 50 V o 24 V. Taula 41A norma UNE 204604-41. El temps de desconnexió màxim és de 5 segons.



R és la resistència a terra en Ohms



IA la sensibilitat en Ampers de l'interruptor.

Considerant el cas més desfavorable (local humit) amb una resistència a terra no
superior a 37 Ohms (ITC BT 023 punt 4.1 C) :
R  24 / IA  IA  24 / 37  IS  650 mA
Es podrien emprar dispositius amb IS  650 mA. S’utilitzaran però, interruptors
diferencials amb IA = 300 mA de sensibilitat en la part de CA per les característiques de
la instalꞏlació i tal com recomana la norma en el punt 413.1.7.2. En el costat de CC
s’utilitzarà un vigilant d’aïllament, incorporat dins de l’inversor i que efectua la mateixa
funció que en la part de Corrent Altern.
La instalꞏlació de connexió a terra es realitzarà segons les instruccions ITC BT 018 del
Reglament. La connexió de terra consta de les parts següents:


Preses de terra.



Conductors de terra.



Borns de connexió a terra



Conductors de protecció.
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Els conductors de terra es senyalitzaran amb bandes adhesives de color groc i verd i la
secció del cable de terra final serà de 35 mm².
En la instalꞏlació es realitzaran les comprovacions pel instalꞏlador autoritzat tal com recull
el Reial Decret 842/2002, en la instrucció ITC-BT-05, i segons el procediment de la
norma UNE 20460-6-61. Per tal d’assegurar que no es produiran transferències de
defectes a la xarxa de distribució es mantindrà una distancia mínima de 15 m de
qualsevol Centre de transformació segons ITC BT 18 punt 11 en el cas en que la
resistivitat no sigui elevada (<100 ohmsꞏm), en altres casos es calcularà segons la
norma.
6. SISTEMA DE CONNEXIÓ AMB LA XARXA D’ENDESA
La proposta de connexió en aquesta instalꞏlació en particular seria en un punt de
connexió en la xarxa subterrània de Baixa Tensió amb CPMFV en límit de propietat,
segons els següent esquema:

Imatge 10. Esquema de connexió en Punt de connexió subterrània.

Es proposa la connexió a la Línia mitjançant la CGP i CS.
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La connexió de la instalꞏlació fotovoltaica es preveu efectuar-la en un punt de la línia de
Baixa Tensió que pasa al costat de la Pèrgola. La línia correspont al Transformador
número 58708. S’han descarregat els planols de línies existents de BT de la plataforma
Ewise, a continuació.

Pèrgola FV

Proposta ubicació armari i
punt de connexió.
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Es demana la possibilitat de connexió en aquest punt per no tenir que desplaçar la línia
molt lluny de la ubicació de la part de Generació FV que pogui fer inviable el Projecte.
7. PRODUCCIÓ ESTIMADA DE LA INSTAL·LACIÓ
Per a dur a terme l’estimació de l’energia que produirà anualment la instalꞏlació, s’han
utilitzat les dades meteorològiques facilitades per PVGIS (Photovoltaic Geographical
Information System), de l’Institute for Energyand Transport (IET) pertanyent al
JointResearch Centre, de la Comissió Europea (Unió Europea), per a la localitat de
Barcelona. A continuació es detallen les dades d’irradiació i temperatura:
Mes

Irradiació mensual 0º
(Wh/m2/dia)

Temperatura
mitja(24h)

Gener

2180

8,03

Febrer

3150

9,15

Març

4770

11,95

Abril

5550

14,15

Maig

6800

17,92

Juny

7550

22,11

Juliol

7460

24,47

Agost

6430

24,54

Setembre

4950

20,70

Octubre

3610

17,52

Novembre

2380

11,90

Desembre

1920

8,51

Any

4740

15,95
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A continuació es presenten els resultats de la simulació que s’ha realitzat amb el
programa PVSYST, desenvolupat per la Université de Genève, per tal de dur a terme
una estimació de la producció anual de la instalꞏlació:

On,
GlobHor:

Radiació global en superfície horitzontal (kWh/m2)

T Amb:

Temperatura ambient (ºC)

Globlnc:

Radiació global incident (kWh/m2)

GlobEff:

Radiació global efectiva amb correcció per ombres, IAM etc.(kWh/m2)

EArray:

Energia produïda pel camp fotovoltaic (kWh)

EOutlnv:

Energia produïda pels inversors (kWh)

EffArrR:

Eficiència de conversió del camp fv (%)

EffSysR:

Eficiència de conversió del sistema (%)

Tal i com es pot observar als resultats de la simulació, s’espera que la producció anual
de la instalꞏlació fotovoltaica se situï en 22944 kWh i que el mes en el que s’assoleixi la
punta de producció sigui el mes de juliol, tal i com es pot observar a la següent figura,
on apareix la representació gràfica de la producció estimada diària per a cada mes i per
unitat de potència instalꞏlada (kWh/kWp):
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Imatge 11. Evolució de la producció diària estimada per utitat de potència instalꞏlada per a cada mes de l’any

Les pèrdues del sistema són:

Imatge 12. Diagrama de pèrdues del camp generador durant tot l’any

Tal i com s’observa a la imatge 12, el percentatge major de pèrdues que presenta la
instalꞏlació és degut a les ombres properes, sobre tot d’arbres. A l’Annex 1 es pot
consultar l’informe complert de la simulació.
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8. NORMATIVA APLICABLE
-

Ordre 9 de març de 1971 per la que s’aprova la Ordenança General de
Seguretat e higiene en el treball.

-

Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i
garanties de seguretat en centrals elèctriques i centres de transformació.

-

Llei 31/1995 Reglament de Seguretat i Higiene en el treball. Aprovada pel Reial
Decret 1829/1995, de 10 de Novembre.

-

Decret 308/1996, de 2 d’agost, sobre procediment administratiu aplicables a les
instalꞏlacions en règim especial.

-

Reial Decret 1627/97 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en les
obres de construcció.

-

Llei del Sector Elèctric 54/1997del 24 de novembre de 1997, estableix un nou
marc de funcionament del sistema elèctric Espanyol. Estableix un règim especial
per aquelles instalꞏlacions que utilitzen fonts d’energia renovables, amb una
potència instalꞏlada menor de 50MW.

-

Reial Decret 2818/1998 del 30 de Novembre sobre producció d’energia elèctrica
per a instalꞏlacions alimentades per recursos o fonts d’energia renovable, residus
i/o cogeneració. Defineix les condicions per a acollir-se al règim especial de
producció d’energia elèctrica, així com determina les primes que es poden
obtenir amb la venta d’energia elèctrica.

-

Reial Decret 1955/2000 de l’1 de desembre, per el que es regulen les activitats
de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments
d’autorització d’instalꞏlacions d’energia elèctrica.

-

Reial Decret 614/2001 Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i la
seguretat dels treballadors vers el risc elèctric.

-

Decret 352/2001, de 18 de desembre, sobre procediment administratiu aplicable
a les instalꞏlacions d’energia solar fotovoltaica connectades a la xarxa elèctrica
(DOGC 3544, de 02/01/2002).

-

Reial Decret 842/2002 del 2 d’agost pel qual s’aprova el Reglament
Electrotècnic

de

Baixa

Tensió

(REBT)

i

les

seves

instruccions

complementàries.
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-

Ordre de 30 de setembre de 2002, per la que se estableix el procediment per
prioritzar l’accés i la connexió a la xarxa elèctrica per evacuació d’energia de les
instalꞏlacions de generació contemplades en el RD 2818/1998 sobre producció
d'energia elèctrica per instalꞏlacions proveïdes per recursos o fonts d'energia
renovables, residus i cogeneració.

-

Reial Decret 314/2006 del 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de
l’Edificació.

-

Reial Decret 661/2007 del 26 de maig pel qual es regula la producció d’energia
elèctrica en règim especial.

-

Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
unificado de puntos de medida del sistema eléctrico,

-

Reial Decret 1371/2007 de 19 d’octubre, pel que s’aprova el document bàsic
«DB-HR Protecció vers al soroll» del Codi Tècnic de l’edificació ies modifica el
Reial Decret 314/2006.

-

Ordenança Reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal en les
Obres (ORPIMO) aprovada definitivament el 25 de febrer de 2011, de
conformitat amb l’article 114 del Reglament Orgànic Municipal.

-

RD 1699/2011, de 18 de novembre, pel que es regula la connexió a xarxa
d’instalꞏlacions de producció de petita potència.

-

Condicions

Tècniques

de

l’IDAE

d’instalꞏlacions

solars

fotovoltaiques

connectades a xarxa, publicades al 2011.
-

RD 1/2012, de 27 de gener pel que es procedeix a la suspensió dels
procediments de preasignació de retribució i a la supressió dels incentius
econòmics per a noves instalꞏlacions de producció d’energia elèctrica a partir de
cogeneració, fonts d’energia renovables i residus.

-

RD Llei 13/2012, de 30 de març pel qual es traslladen directives en matèria de
mercats interiors d’electricitat i gas i en matèria per la correcció de les
desviacions per desajustos entre els costos i ingressos del sector elèctric i el
sector del gas.

-

Llei 3/2013, de 4 de juny de creació de la Comissió Nacional dels Mercats i la
Competència.
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-

RD Llei 9/2013, de 12 de juliol pel qual s’adopten mesures urgents per garantir
l’estabilitat financera del sistema elèctric.

-

Llei 24/2013, de 26 de desembre del Sector Elèctric, en el seu article 9 defineix
l’autoconsum i distingeix vàries modalitats d’autoconsum.

-

RD 1048/2013, de 27 de desembre, pel qual s’estableix la metodologia pel càlcul
de la retribució de l’activitat de distribució d’energia elèctrica i el pagament dels
drets d’escomesa previstos al article 6 del RD 1699/2011, de 18 de novembre.

-

RD 413/2014, de 6 de juny que regula l’activitat de producció d’energia elèctrica
a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus.

-

RD900/2015 d’autoconsum, de 9 d’octubre, pel qual es regulen les condicions
administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament
d’energia elèctrica amb autoconsum.

-

Normativa CPR (Construction Products Regulation), de l’1 de juliol de 2016,
pel qual es regula la seguretat dels materials utilitzats en la construcció front al
foc i matèries perilloses.

-

Condicions tècniques que han de complir les instalꞏlacions fotovoltaiques per a
la connexió a la xarxa de distribució d’ENDESA.

9. PRESSUPOST
El Pressupost execució per contracte aproximat del Present Projecte ascendix a 49.280
Euros IVA exclòs.
El Pressupost execució per contracte aproximat del Present Projecte ascendix a
59.628,8 Euros IVA inclòs.

27

ANNEX 1
SIMULACIÓ DE LA PRODUCCIÓ ESTIMADA (PVSYST)

PVSYST V6.67

02/01/18 Página 1/5

Sistema Conectado a la Red: Parámetros de la simulación
Proyecto :

VIA BARCINO 1B

Lugar geográfico

Barcelona

País

España

Ubicación
Hora definido como

Latitud
Hora Legal
Albedo
Barcelona

41.42° N
Longitud
Huso hor. UT+1
Altitud
0.20
MeteoNorm 7.1 station - Síntesis

2.13° E
273 m

Datos climatológicos:

Variante de simulación :

Nueva variante de simulación
Fecha de simulación

02/01/18 14h14

Parámetros de la simulación
2 orientations

Tilts/Azimuths

15°/-93° and 15°/87°

Modelos empleados

Transposición

Perez

Perfil obstáculos

Difuso

Perez, Meteonorm

Sin perfil de obstáculos
Según cadenas

Sombras cercanas

Efecto eléctrico

100 %

Características generadores FV (2 Tipo de generador definido)
Si-mono
Modelo CS6K - 280M
Módulo FV
Custom parameters definition
Fabricante Canadian Solar Inc.
Orientación #1
Inclinación/Acimut
Sub-generador "Sub-generador #1"
Número de módulos FV
En serie 22 módulos
En paralelo
N° total de módulos FV
N° módulos 44
Pnom unitaria
Potencia global generador
Nominal (STC) 12.32 kWp
En cond. funciona.
Caract. funcionamiento del generador (50°C)
V mpp 619 V
I mpp

15°/-93°
2 cadenas
280 Wp
11.05 kWp (50°C)
18 A

Orientación
Sub-generador "Sub-generador #2"
Número de módulos FV
En serie
N° total de módulos FV
N° módulos
Potencia global generador
Nominal (STC)
Caract. funcionamiento del generador (50°C)
V mpp

15°/87°
2 cadenas
280 Wp
11.05 kWp (50°C)
18 A

Total

Potencia global generadores

Nominal (STC)
Superficie módulos

Inversor
Original PVsyst database
Características

Modelo
Fabricante
Tensión Funciona.

#2
22 módulos
44
12.32 kWp
619 V

Inclinación/Acimut
En paralelo
Pnom unitaria
En cond. funciona.
I mpp
Total
Superf. célula

25 kWp
144 m²

88 módulos
129 m²

Sunny Tripower 12000TL-20
SMA
440-800 V
Pnom unitaria

12.0 kWac

Sub-generador "Sub-generador #1"
Sub-generador "Sub-generador #2"

N° de inversores
N° de inversores

2 * MPPT 0.36
2 * MPPT 0.64

Potencia total
Potencia total

12.0 kWac
12.0 kWac

Total

N° de inversores

2

Potencia total

24 kWac

Factores de pérdida Generador FV
Pérdidas por polvo y suciedad del generador
Factor de pérdidas térmicas
Uc (const)
Pérdida Óhmica en el Cableado

Generador#1
Generador#2
Global

LID - "Light Induced Degradation"
Pérdida Calidad Módulo
Pérdidas Mismatch Módulos
Strings Mismatch loss
Efecto de incidencia, parametrización ASHRAE

PVsyst Licensed to SULMAG 40 S.L. (Spain)

IAM =

20.0 W/m²K

Fracción de Pérdidas
Uv (viento)

584 mOhm Fracción de Pérdidas
584 mOhm Fracción de Pérdidas
Fracción de Pérdidas
Fracción de Pérdidas
Fracción de Pérdidas
Fracción de Pérdidas
Fracción de Pérdidas
1 - bo (1/cos i - 1)
Parám. bo

1.0 %
0.0 W/m²K / m/s
1.5 % en STC
1.5 % en STC
1.5 % en STC
2.0 %
1.0 %
1.0 % en MPP
0.10 %
0.05

Traducción sin garantía, Sólo el texto inglés está garantizado.
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Sistema Conectado a la Red: Parámetros de la simulación (continuación)

Necesidades de los usuarios :

PVsyst Licensed to SULMAG 40 S.L. (Spain)

Carga ilimitada (red)

Traducción sin garantía, Sólo el texto inglés está garantizado.
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Sistema Conectado a la Red: Definición del sombreado cercano
Proyecto :

VIA BARCINO 1B

Variante de simulación :

Nueva variante de simulación

Parámetros principales del sistema

Tipo de sistema

Según cadenas
2 orientations
Modelo
N° de módulos
Modelo
N° de unidades
Carga ilimitada (red)

Sombras cercanas
Orientación Campos FV
Módulos FV
Generador FV
Inversor
Banco de inversores
Necesidades de los usuarios

Conectado a la red
Efecto eléctrico 100 %
Inclinación/Acimut = 15°/-93° y 15°/87°
CS6K - 280M
Pnom 280 Wp
88
Pnom total 24.64 kWp
Sunny Tripower 12000TL-20
12.00 kW ac
2.0
Pnom total 24.00 kW ac

Perspectiva del campo FV y situación del sombreado cercano

Diagrama de Iso-sombreados
VIA BARCINO 1B
Factor de sombreado del directo (según cadenas) : Curvas de Iso-sombreados

90

Pérdida de sombreado: 1 %
Pérdida de sombreado: 5 %
Pérdida de sombreado: 10 %
Pérdida de sombreado: 20 %
Pérdida de sombreado: 40 %

Atenuación para difuso: 0.109
y para albedo: 0.003

75
12h

11h

Altura del sol [[°]]

60

1: 22-juin
2: 22 may - 23 jul
3: 20 abr - 23 ago
4: 20 mar - 23 sep
5: 21 feb - 23 oct
6: 19 ene - 22 nov
7: 22 dic

13h
1
14h

2

3

15h

10h
16h

4
45
9h

17h

5
30

8h

6

18h

7
7h

19h

15
6h
Detrás
el plano

Detrás
el plano
0
-120

PVsyst Licensed to SULMAG 40 S.L. (Spain)

-90

-60

-30

0
Acimut [[°]]

30

60

90

120

Traducción sin garantía, Sólo el texto inglés está garantizado.
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Sistema Conectado a la Red: Resultados principales
Proyecto :

VIA BARCINO 1B

Variante de simulación :

Nueva variante de simulación

Parámetros principales del sistema

Tipo de sistema

Conectado a la red

Según cadenas
2 orientations
Modelo
N° de módulos
Modelo
N° de unidades
Carga ilimitada (red)

Sombras cercanas
Orientación Campos FV
Módulos FV
Generador FV
Inversor
Banco de inversores
Necesidades de los usuarios

Efecto eléctrico 100 %
Inclinación/Acimut = 15°/-93° y 15°/87°
CS6K - 280M
Pnom 280 Wp
88
Pnom total 24.64 kWp
Sunny Tripower 12000TL-20
12.00 kW ac
2.0
Pnom total 24.00 kW ac

Resultados principales de la simulación
Producción del Sistema
Energía producida
Factor de rendimiento (PR)

22.94 MWh/añoProduc. específico
57.65 %

Producciones normalizadas (por kWp instalado): Potencia nominal 24.64 kWp

931 kWh/kWp/año

Factor de rendimiento (PR)

10

0.7
Lc : Pérdida colectada (pérdidas generador FV) 1.81 kWh/kWp/día
Ls : Pérdida sistema (inversor, ...)
0.06 kWh/kWp/día
Yf : Energía útil producida (salida inversor)
2.55 kWh/kWp/día

PR : Factor de rendimiento (Yf/Yr) : 0.577

0.6

0.5
Factor de rendimiento (PR)

Energía normalizada [kWh/kWp/día]

8

6

4

0.4

0.3

0.2
2
0.1

0

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

0.0

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Nueva variante de simulación
Balances y resultados principales

Enero

GlobHor

DiffHor

T Amb

GlobInc

GlobEff

EArray

E_Grid

kWh/m²

kWh/m²

°C

kWh/m²

kWh/m²

MWh

MWh

67.4

26.20

8.03

66.5

46.3

1.007

0.978

PR

0.597

Febrero

82.4

33.50

9.15

81.8

57.3

1.254

1.221

0.605

Marzo

131.1

45.80

11.95

129.4

90.9

1.957

1.909

0.599

Abril

166.5

64.50

14.15

164.1

113.8

2.454

2.398

0.593

Mayo

198.9

77.00

17.92

196.2

137.0

2.896

2.831

0.586

Junio

205.5

71.90

22.11

202.3

139.7

2.863

2.798

0.561

Julio

222.4

74.00

24.47

219.9

149.5

3.045

2.977

0.550

Agosto

183.0

68.00

24.54

180.2

123.8

2.535

2.476

0.558

Septiembre

142.2

49.60

20.70

140.3

97.4

2.028

1.981

0.573

Octubre

105.2

43.60

17.52

104.0

72.4

1.532

1.493

0.583

Noviembre

71.6

26.00

11.90

71.2

49.7

1.064

1.033

0.589

Diciembre

59.5

22.20

8.51

59.2

40.8

0.878

0.850

0.583

1635.7

602.29

15.95

1615.1

1118.6

23.514

22.944

0.577

Año
Leyendas:

GlobHor

Irradiación global horizontal

GlobEff

Global efectivo, corr. para IAM y sombreados

DiffHor

Irradiación difusa horizontal

EArray

Energía efectiva en la salida del generador

T Amb

Temperatura Ambiente

E_Grid

Energía reinyectada en la red

GlobInc

Global incidente plano receptor

PR

Factor de rendimiento

PVsyst Licensed to SULMAG 40 S.L. (Spain)

Traducción sin garantía, Sólo el texto inglés está garantizado.
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Sistema Conectado a la Red: Diagrama de pérdidas
Proyecto :

VIA BARCINO 1B

Variante de simulación :

Nueva variante de simulación

Parámetros principales del sistema
Sombras cercanas
Orientación Campos FV
Módulos FV
Generador FV
Inversor
Banco de inversores
Necesidades de los usuarios

Tipo de sistema

Según cadenas
2 orientations
Modelo
N° de módulos
Modelo
N° de unidades
Carga ilimitada (red)

Conectado a la red
Efecto eléctrico 100 %
Inclinación/Acimut = 15°/-93° y 15°/87°
CS6K - 280M
Pnom 280 Wp
88
Pnom total 24.64 kWp
Sunny Tripower 12000TL-20
12.00 kW ac
2.0
Pnom total 24.00 kW ac

Diagrama de pérdida durante todo el año

1636 kWh/m²

Irradiación global horizontal
-1.3%

Global incidente plano receptor

-27.1% Sombras cercanas: perdida de irradiancia

-4.0%
-1.0%
1119 kWh/m² * 144 m² recep.

Irradiancia efectiva en receptores

eficiencia en STC = 17.11%

Conversión FV

27.57 MWh

Energía nominal generador (en efic. STC)
-1.5%

Pérdida FV debido a nivel de irradiancia

-4.9%

Pérdida FV debido a temperatura

-4.4%
-1.0%

Sombreados: pérdida eléctrica según cadenas
Pérdida calidad de módulo

-2.0%

LID - "Light Induced Degradation"

-1.1%

Mismatch loss, modules and strings

-0.7%

Pérdida óhmica del cableado
Energía virtual del generador en MPP

23.51 MWh
-2.4%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

PVsyst Licensed to SULMAG 40 S.L. (Spain)

Factor IAM en global
Pérdidas por polvo y suciedad del generador

Pérdida del inversor durante el funcionamiento (eficiencia)

22.94 MWh

Pérdida del inversor a través de la Pnom inversor
Inverter Loss due to max. input current
Pérdida del inversor a través de la Vnom inversor
Pérdida del inversor debido a umbral de potencia
Pérdida del inversor debido a umbral de tensión
Energía Disponible en la Salida del Inversor

22.94 MWh

Energía reinyectada en la red

Traducción sin garantía, Sólo el texto inglés está garantizado.

ANNEX 2
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DELS MÒDULS

CS6K- 275|280|285 |290M
*Black frame
product can be
provided upon
request.

Canadian Solar‘s modules use the latest innovative
cell technology, increasing module power output and
system reliability, ensured by 15 years of experience
in module manufacturing, well-engineered module
design, stringent BOM quality testing, an automated
manufacturing process and 100% EL testing.

KEY FEATURES
linear power output warranty

Excellent module efficiency of
up to: 17.72 %

High

product warranty on materials
and workmanship

High PTC rating of up to: 92.17%

Outstanding low irradiance
performance of up to: 96.5 %

Management System Certificates*
ISO 9001:2008 / Quality management system
ISO 14001:2004 / Standards for environmental management system
OHSAS 18001:2007 / International standards for occupational health & safety

IP68

IP68 junction box for longterm weather endurance

Product CERTIFICATEs*
IEC 61215 / IEC 61730: VDE / CE / MCS / JET / CEC AU / CQC / INMETRO

Heavy snow load up to 6000 Pa,
wind load up to 4000 Pa *

UL 1703 / IEC 61215 performance: CEC listed (US)
UL 1703: CSA / IEC 61701 ED2: VDE / IEC 62716: VDE
UNI 9177 Reaction to Fire: Class 1
IEC 60068-2-68: SGS
Take-e-way

* Please contact your local Canadian Solar sales representative for the specific product
certificates applicable in your market.

CANADIAN SOLAR INC. is committed to providing high quality
solar products, solar system solutions and services to customers
around the world. As a leading PV project developer and
manufacturer of solar modules with over 21 GW deployed around
the world since 2001, Canadian Solar Inc. (NASDAQ: CSIQ) is one of
the most bankable solar companies worldwide.
*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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Electrical Data | STC*
CS6K
Nominal Max. Power (Pmax)
Opt. Operating Voltage (Vmp)
Opt. Operating Current (Imp)
Open Circuit Voltage (Voc)
Short Circuit Current (Isc)
Module Eﬃciency
Operating Temperature
Max. System Voltage
Module Fire Performance
Max. Series Fuse Rating
Application Classification
Power Tolerance
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1000 W/m2

5°C

800 W/m2

25°C

600 W/m2

45°C

400 W/m2

65°C

9

275 M 280 M 285 M 290 M
275 W 280 W 285 W 290 W
31.3 V 31.5 V 31.7 V 31.9 V
8.80 A 8.89 A 8.98 A 9.09 A
38.3 V 38.5 V 38.6 V 38.7 V
9.31 A 9.43 A 9.51 A 9.59 A
16.80% 17.11% 17.41% 17.72%
-40°C ~ +85°C
1000 V (IEC) or 1000 V (UL)
TYPE 1 (UL 1703) or			
CLASS C (IEC 61730)
15 A
Class A
0~+5W

mechanical Data
Specification
Data
Cell Type
Mono-crystalline, 6 inch
Cell Arrangement 60 (6 ˣ 10)
Dimensions
1650 ˣ 992 ˣ 40 mm (65.0 ˣ39.1 ˣ 1.57 in)
Weight
18.2 kg (40.1 lbs)
Front Cover
3.2 mm tempered glass
Frame Material
Anodized aluminium alloy
J-Box
IP68, 3 diodes
Cable
4.0 mm² (IEC), 12 AWG (UL),
		
1000 mm (39.4 in)
Connector
T4 series
Per Pallet
27 pieces, 538 kg (1186.1 lbs)
Per Container (40‘ HQ) 756 pieces

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

Electrical Data | NMot*
CS6K
Nominal Max. Power (Pmax)
Opt. Operating Voltage (Vmp)
Opt. Operating Current (Imp)
Open Circuit Voltage (Voc)
Short Circuit Current (Isc)

40

A

14

A

10

1

R
6-Ф5
Grounding Hole

A

A
10

275 M
202 W
28.8 V
7.02 A
35.7 V
7.52 A

280 M
206 W
29.0 V
7.10 A
35.9 V
7.62 A

285 M
209 W
29.2 V
7.18 A
35.9 V
7.68 A

290 M
213 W
29.3 V
7.26 A
36.0 V
7.74 A

temperature characteristics
Specification
Temperature Coeﬃcient (Pmax)
Temperature Coeﬃcient (Voc)
Temperature Coeﬃcient (Isc)
Nominal Module Operating Temperature (NMOT)

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

PERFORMANCE AT LOW IRRADIANCE
Outstanding performance at low irradiance, with an
average relative efficiency of 96.5 % for irradiances
between 200 W/m2 and 1000 W/m2 (AM 1.5, 25°C).

Partner section

The aforesaid datasheet only provides the general information on Canadian Solar
products and, due to the on-going innovation and improvement, please always
contact your local Canadian Solar sales representative for the updated information
on specifications, key features and certification requirements of Canadian Solar
products in your region.
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. Aug. 2017. All rights reserved, PV Module Product Datasheet V5.551_EN

Data
-0.41 % / °C
-0.31 % / °C
0.05 % / °C
43 ± 2 °C

ANNEX 3
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DELS INVERSORS

STP 5000TL-20 / STP 6000TL-20 / STP 7000TL-20 / STP 8000TL-20 / STP 9000TL-20 / STP 10000TL-20 / STP 12000TL-20

Sunny Tripower
5000TL – 12000TL

Rentable

Flexible

Comunicación

Sencillo

• Rendimiento máximo del 98,3 %
• Gestión de sombras mediante
OptiTrac Global Peak
• Gestión activa de la temperatura
gracias al sistema de refrigeración
OptiCool

• Tensión de entrada de CC hasta
1 000 V
• Funciones integradas de gestión
de red
• Inyección de potencia reactiva
• Diseño de plantas adaptada a cada
módulo con Optiflex

• SMA Webconnect
• Comunicación con Sunny Portal
• Comunicación a través de
Modbus SMA y SunSpec
• Fácil configuración por países
• Relé multifunción de serie

• Inyección trifásica
• Conexión del cableado sin
herramientas
• Sistema de conexión de CC SUNCLIX
• Seccionador de potencia de CC
integrado ESS
• Sencillo montaje mural

Sunny Tripower 5000TL – 12000TL
El trifásico: no solo para el hogar

Resulta ideal para diseñar desde la clásica planta en un tejado de una vivienda hasta plantas con rangos de potencia mayores. La
gama de productos Sunny Tripower cubre una gran variedad de aplicaciones gracias a la ampliación de la cartera de productos con
las nuevas versiones de 10 kVA y 12 kVA. Los usuarios se benefician de múltiples funciones probadas: su alta flexibilidad gracias a la
acreditada tecnología Optiflex y al multistring asimétrico, combinada con un rendimiento máximo y OptiTrac Global Peak, garantiza
máximas ganancias. Además de la comunicación a través de Modbus SMA y SunSpec, también es posible la conexión directa a
Sunny Portal mediante SMA Webconnect de serie. De manera estándar también dispone de funciones integradas para gestionar
la red y de inyección de potencia reactiva, y puede utilizarse con un diferencial de 30 mA. En suma, cuando se trata del diseño de
plantas en las clases de potencia de 5 kW a 12 kW, el Sunny Tripower es la solución ideal tanto para su aplicación en el hogar como
para plantas de mayor tamaño sobre el tejado así como para la construcción de pequeños parques fotovoltaicos.

Sunny Tripower
5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Datos técnicos
Entrada (CC)
Potencia máx. del generador fotovoltaico
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
Corriente de cortocircuito máx., 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 nominal de CA
Frecuencia de red de CA / rango
Frecuencia / tensión asignada de red
Corriente máx. de salida
Factor de potencia a potencia asignada
Factor de desfase ajustable
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
Protección contra polarización inversa de CC / resistencia al cortocircuito de CA / con separación galvánica
Unidad de seguimiento de la corriente residual integrada
Clase de protección (según IEC 62103) / categoría de sobretensión (según IEC 60664-1)
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
Conexión de CC / CA
Pantalla
Interfaces: RS485, Modbus, Speedwire / Webconnect
Relé multifunción / Power Control Module
Garantía: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 años
Certificados y autorizaciones (otros a petición)

Modelo comercial

Sunny Tripower
5000TL

Sunny Tripower
6000TL

9000 Wp
1000 V
De 245 V a 800 V / 580 V
150 V / 188 V
11 A / 10 A
17 A / 15 A
2 / A:2; B:2

9000 Wp
1000 V
De 295 V a 800 V / 580 V
150 V / 188 V
11 A / 10 A
17 A / 15 A
2 / A:2; B:2

5000 W
5000 VA
3 / N / PE; 220 / 380 V
3 / N / PE; 230 / 400 V
3 / N / PE; 240 / 415 V
De 160 V a 280 V
50 Hz, 60 Hz/De -5 Hz a +5 Hz
50 Hz / 230 V
7,3 A
1
0,8 inductivo a 0,8 capacitivo
3/3

6000 W
6000 VA
3 / N / PE; 220 / 380 V
3 / N / PE; 230 / 400 V
3 / N / PE; 240 / 415 V
De 160 V a 280 V
50 Hz, 60 Hz/De -5 Hz a +5 Hz
50 Hz / 230 V
8,7 A
1
0,8 inductivo a 0,8 capacitivo
3/3

98 % / 97,1 %

98 % / 97,4 %

●
●/●
●/●/—
●
I / III

●
●/●
●/●/—
●
I / III

470 / 730 / 240 mm
470 / 730 / 240 mm
(18,5 / 28,7 / 9,5 in)
(18,5 / 28,7 / 9,5 in)
37 kg (81,6 lb)
37 kg (81,6 lb)
De -25 °C a +60 °C (de -13 °F a +140 °F)
40 dB(A)
40 dB(A)
1W
1W
Sin transformador / OptiCool
Sin transformador / OptiCool
IP65
IP65
4K4H
4K4H
100 %
100 %
SUNCLIX / Borne de conexión por resorte SUNCLIX / Borne de conexión por resorte
Gráfico
Gráfico
○/●/●
○/●/●
●/○
●/○
●/○/○/○/○
●/○/○/○/○
AS 4777.2:2015, CE, CEI 0-21:2016, C10/11:2012, DIN EN 62109-1,
EN 504381, G59/3, G83/2, IEC 61727/MEA², IEC 62109-2, NEN EN 50438,
NRS 097-2-1, PPC, PPDS, RD 661/2007, RD 1699:2011, SI 4777, UTE C15-712-1,
VDE0126-1-1, VDE AR-N 4105, VFR 2013, VFR 2014
STP 5000TL-20
STP 6000TL-20

Sunny Tripower
7000TL

Sunny Tripower
8000TL

Sunny Tripower
9000TL

13500 Wp
1000 V
De 290 V a 800 V / 580 V
150 V / 188 V
15 A / 10 A
25 A / 15 A
2 / A:2; B:2

13500 Wp
1000 V
De 330 V a 800 V / 580 V
150 V / 188 V
15 A / 10 A
25 A / 15 A
2 / A:2; B:2

13500 Wp
1000 V
De 370 V a 800 V / 580 V
150 V / 188 V
15 A / 10 A
25 A / 15 A
2 / A:2; B:2

7000 W
7000 VA

3 / N / PE; 220 / 380 V
3 / N / PE; 230 / 400 V
3 / N / PE; 240 / 415 V
De 160 V a 280 V
50 Hz, 60 Hz/De -5 Hz a +5 Hz
50 Hz / 230 V
10,2 A
1
0,8 inductivo a 0,8 capacitivo
3/3

8000 W
8000 VA
3 / N / PE; 220 / 380 V
3 / N / PE; 230 / 400 V
3 / N / PE; 240 / 415 V
De 160 V a 280 V
50 Hz, 60 Hz/De -5 Hz a +5 Hz
50 Hz / 230 V
11,6 A
1
0,8 inductivo a 0,8 capacitivo
3/3

9000 W
9000 VA
3 / N / PE; 220 / 380 V
3 / N / PE; 230 / 400 V
3 / N / PE; 240 / 415 V
De 160 V a 280 V
50 Hz, 60 Hz/De -5 Hz a +5 Hz
50 Hz / 230 V
13,1 A
1
0,8 inductivo a 0,8 capacitivo
3/3

98 % / 97,5 %

98 % / 97,6 %

98 % / 97,6 %

●
●/●
●/●/—
●
I / III

●
●/●
●/●/—
●
I / III

●
●/●
●/●/—
●
I / III

470 / 730 / 240 mm
(18,5 / 28,7 / 9,5 in)
37 kg (81,6 lb)
De -25 °C a +60 °C (de -13 °F a +140 °F)
40 dB(A)
1W
Sin transformador / OptiCool
IP65
4K4H
100 %

470 / 730 / 240 mm
(18,5 / 28,7 / 9,5 in)
37 kg (81,6 lb)
De -25 °C a +60 °C (de -13 °F a +140 °F)
40 dB(A)
1W
Sin transformador / OptiCool
IP65
4K4H
100 %

470 / 730 / 240 mm
(18,5 / 28,7 / 9,5 in)
37 kg (81,6 lb)
De -25 °C a +60 °C (de -13 °F a +140 °F)
40 dB(A)
1W
Sin transformador / OptiCool
IP65
4K4H
100 %

SUNCLIX / Borne de conexión por resorte
Gráfico
○/●/●
●/○
●/○/○/○/○

STP 7000TL-20

SUNCLIX / Borne de conexión por resorte
SUNCLIX / Borne de conexión por resorte
Gráfico
Gráfico
○/●/●
○/●/●
●/○
●/○
●/○/○/○/○
●/○/○/○/○
AS 4777.2:2015, CE, CEI 0-21:2016, C10/11:2012, DIN EN 62109-1,
EN 504381, G59/3, G83/2, IEC 61727/MEA², IEC 62109-2, NEN EN 50438,
NRS 097-2-1, PPC, PPDS, RD 661/2007, RD 1699:2011, SI 4777, UTE C15-712-1,
VDE0126-1-1, VDE AR-N 4105, VFR 2013, VFR 2014
STP 8000TL-20
STP 9000TL-20

Curva de rendimiento

Accesorios
Power Control Module
PWCBRD-10

1
2

Interfaz RS485
485BRD-10

No es válido para todas las ediciones nacionales de la norma EN 50438
Solo para STP 9000TL-20

● Equipamiento de serie ○ Opcional — No disponible
Datos provisionales: estado de mayo de 2017
Datos en condiciones nominales
Sunny Tripower
10000TL

Sunny Tripower
12000TL

13500 Wp
1000 V
De 370 V a 800 V / 580 V
150 V / 188 V
18 A / 10 A
25 A / 15 A
2 / A:2; B:2

18000 Wp
1000 V
De 440 V a 800 V / 580 V
150 V / 188 V
18 A / 10 A
25 A / 15 A
2 / A:2; B:2

10000 W
10000 VA
3 / N / PE; 220 / 380 V
3 / N / PE; 230 / 400 V
3 / N / PE; 240 / 415 V
De 160 V a 280 V
50 Hz, 60 Hz/De -5 Hz a +5 Hz
50 Hz / 230 V
14,5 A
1
0,8 inductivo a 0,8 capacitivo
3/3

12000 W
12000 VA

3 / N / PE; 220 / 380 V
3 / N / PE; 230 / 400 V
3 / N / PE; 240 / 415 V
De 160 V a 280 V
50 Hz, 60 Hz/De -5 Hz a +5 Hz
50 Hz / 230 V
17,4 A
1
0,8 inductivo a 0,8 capacitivo
3/3

98 % / 97,6 %

98,3 % / 97,9 %

●
●/●
●/●/—
●
I / III

●
●/●
●/●/—
●
I / III

470 / 730 / 240 mm
(18,5 / 28,7 / 9,5 in)
37 kg (81,6 lb)
De -25 °C a +60 °C (de -13 °F a +140 °F)
40 dB(A)
1W
Sin transformador / OptiCool
IP65
4K4H
100 %

470 / 730 / 240 mm
(18,5 / 28,7 / 9,5 in)
38 kg (84 lb)
De -25 °C a +60 °C (de -13 °F a +140 °F)
40 dB(A)
1W
Sin transformador / OptiCool
IP65
4K4H
100 %

SUNCLIX / Borne de conexión por resorte
SUNCLIX / Borne de conexión por resorte
Gráfico
Gráfico
○/●/●
○/●/●
●/○
●/○
●/○/○/○/○
●/○/○/○/○
AS 4777.2:2015, CE, CEI 0-21:2016, C10/11:2012, DIN EN 62109-1,
EN 504381, G59/3, G83/2, IEC 61727/MEA², IEC 62109-2, NEN EN 50438,
NRS 097-2-1, PPC, PPDS, RD 661/2007, RD 1699:2011, SI 4777, UTE C15-712-1,
VDE0126-1-1, VDE AR-N 4105, VFR 2013, VFR 2014
STP 10000TL-20
STP 12000TL-20

Sunny poRTAL
www.Sunnyportal.com
Monitorización, gestión y
presentación profesionales
de instalaciones fotovoltaicas

Sunny pLACeS
www.Sunnyplaces.com
La comunidad web para
clientes finales particulares

www.SMA-iberica.com

SMA Solar Technology

www.SMA-Solar.com

STP12000TL-DES1723-V10 SMA y Sunny Tripower son marcas registradas de SMA Solar Technology AG. Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. SUNCLIX es una marca comercial registrada de PHOENIX CONTACT GmbH & Co. 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.

Actualizado: Mayo de 2017

ANNEX 4
LÍNIES ELÈCTRIQUES

Ref: 382259
Senyors:
En relació a la seva sol•licitud amb data 24/11/2017, Ref: 382259, els adjuntem el
grafiat de plànols sol•licitat corresponent a les instal•lacions subterrànies de
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L..
D’altra banda, els indiquem que les dades facilitades són a títol només orientatiu, ja
que poden haver resultat afectades per la topografia del terreny i/o altres treballs, i
tenen validesa pel projecte.
Us recordem que d'acord amb l'Ordre TIC 341 de 22 de juliol a l'hora de l'execució
d'aquest projecte, caldrà tornar a sol·licitar-nos serveis i, depenent de la zona
d'afectació, realitzar el reconeixement i firma de l'Acta de Control.

Restem a la seva disposició per qualsevol dubte i aprofitem l’avintesa per
saludar-vos.

Annexos:
Plànols, numerats 382259 - 9314263 - BT, 382259 - 9314264 - BT, 382259 9314227 - AT-MT, 382259 - 9314228 - AT-MT, 382259 - 9314229 - AT-MT, 382259 9314230 - AT-MT, 382259 - 9314265 - BT, 382259 - 9314266 - BT

Ref: 382259 - 9314228

Planòl: AFECTACION AT/MT

Escala: 1:500

Les dades reflectides en aquest planòl són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos

Data: 24/11/2017

Centre: (432439.5 (m), 4589114.68 (m), 31)

Ref: 382259 - 9314228

Planòl: AFECTACION BT

Escala: 1:500

Les dades reflectides en aquest planòl són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos

Data: 24/11/2017

Centre: (432439.5 (m), 4589114.68 (m), 31)

Ref: 382259 - 9314227

Planòl: AFECTACION AT/MT

Escala: 1:500

Les dades reflectides en aquest planòl són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos

Data: 24/11/2017

Centre: (432461.81 (m), 4589005.18 (m), 31)

Ref: 382259 - 9314227

Planòl: AFECTACION BT

Escala: 1:500

Les dades reflectides en aquest planòl són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos

Data: 24/11/2017

Centre: (432461.81 (m), 4589005.18 (m), 31)

Ref: 382259 - 9314229

Planòl: AFECTACION AT/MT

Escala: 1:500

Les dades reflectides en aquest planòl són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos

Data: 24/11/2017

Centre: (432464.54 (m), 4588888.86 (m), 31)

Ref: 382259 - 9314229

Planòl: AFECTACION BT

Escala: 1:500

Les dades reflectides en aquest planòl són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos

Data: 24/11/2017

Centre: (432464.54 (m), 4588888.86 (m), 31)

Ref: 382259 - 9314230

Planòl: AFECTACION AT/MT

Escala: 1:500

Les dades reflectides en aquest planòl són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos

Data: 24/11/2017

Centre: (432587.92 (m), 4589001.77 (m), 31)

Ref: 382259 - 9314230

Planòl: AFECTACION BT

Escala: 1:500

Les dades reflectides en aquest planòl són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos

Data: 24/11/2017

Centre: (432587.92 (m), 4589001.77 (m), 31)

DOCUMENT 2: PLÀNOLS

ECOLOGIA URBANA
C/ Torrent de l’Olla núm. 218-220, pl. 3ª
08012 Barcelona
Telf. 93.291.41.48
Fax. 93.291.40.31

Proj. 3.3) Central fotovoltaica sobre la pèrgola existent al Circuit Modelisme (Via Bàrcino 1C).
Memòria tècnica per a la sol·licitud del punt de connexió

Sulmag
C/ Roger de flor 36 - 08912 - Badalona

www.sulmag.com

PROJECTE D’UNA INSTALꞏLACIÓ FOTOVOLTAICA
DE CONNEXIÓ A XARXA DE 30 KW SOBRE LA
PÈRGOLA DEL CIRCUIT DE MODELISME DEL
PARC DE LA TRINITAT VELLA A BARCELONA,
PER SOLꞏLICITUT DEL PUNT DE CONNEXIÓ
Desembre 2017
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ANNEX 1 SIMULACIÓ SISTEMA FOTOVOLTAIC (PVSYST)
ANNEX 2 ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DELS MÒDULS
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1. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
El projecte preveu la instalꞏlació d’una planta fotovoltaica sobre la pèrgola existent al
Circuit de Modelisme del Parc de la Trinitat Vella, al barri de La Trinitat Vella al districte
de Sant Andreu. Aquesta instalꞏlació està dimensionada per la finalitat d’aprofitar els
mòduls fotovoltaics que s’instalꞏlaran per vendre la seva producció a preu de mercat,
injectant l’energia a la xarxa d’Endesa.
La instalꞏlació fotovoltaica estarà composada per 100 mòduls fotovoltaics de 280W, amb
una potència total de 28,00kWp.
La instalꞏlació preveu connectar-se a la línia de Baixa Tensió que subministre el
enllumenat de la Ronda i que passa al costat de la Pèrgola.
Els mòduls es disposaran plans sobre les dues aigües de la pèrgola, es a dir, els mòduls
de l’aigua est de la pèrgola tindran -87º d’azimut i els mòduls de l’aigua oest tindran 93º
d’azimut. La inclinació per ambdos grups serà de 15º, ja que la pèrgola presenta aquesta
inclinació a les dues aigües. El disseny de la implantació dels mòduls s’ha dut a terme
atenent a l’espai disponible i les ombres que poden incidir sobre la pèrgola.

Imatge 1. La pèrgola on s’instalꞏlaran els mòduls fotovoltaics
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La connexió dels mòduls es durà a terme mitjançant els connectors ràpids que duen
incorporats. Es formaran un total de 8 sèries, 4 sèries per inversor. D’aquestes 4 sèries
2 sèries seran de 12 mòduls i les altres dues de 13 mòduls. Per tant el total de sèries
serà de 8, amb 4 sèries de 12 mòduls i 4 sèries de 13 mòduls fotovoltaics.
A continuació es resumeixen les dades del camp generador:
Tecnologia
mòdul
Mòduls
cristalꞏlins

Nº de
mòduls

Potència
unitària
(Wp)

100

280

Nº
mòduls
per sèrie
4x12
4x13

Nº de
sèries

Potència
total
(kWp)

8

28,00

El dimensionament de les sèries s’ha dissenyat de tal manera que la tensió de les
mateixes se situï al interval MPPT, en el que aquest és capaç de seguir el punt de
màxima potència, optimitzant així el rendiment de la instalꞏlació.
Els cables de les sèries es conduiran darrera dels mòduls i pels perfils de les estructures,
el cablejat baixarà per la pota de la pèrgola més propera a l’armari fotovoltaic que serà
instalat al costat de la Pèrgola, per incloure tota la aparamenta necessària per la
instalació fotovoltaica, aquesta aparamenta inclourà: els quadres de protecció de corrent
continu i altern, els inversors de potència, el monitoratge, la TMF-1, la CGP i la CS.

Imatge 2. Fotografia d’un armari existent d’una instalació FV en Avinguda Josep Tarradellas
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S’instalꞏlaran dos inversor trifàsic de potència, un per cada aigua de la pèrgola per
optimitzar la instalꞏlació i evitar pèrdues de connexionat. En aquest cas s’ha seleccionat
l’inversor Sunny Tripower 15.000TL de la marca SMA o similar.
El projecte comptarà amb un sistema de monitoratge propi amb la plataforma del
l’Ajuntament de Barcelona, que a part de permetre veure les dades a temps real en
remot, permet parametritzar i governar els elements de la instalꞏlació en remot, facilitant
la tasca dels instalꞏladors i mantenidors del sistema. El sistema es connectarà a Internet
mitjançant un router GPRS 3G/4G amb una targeta de veu i dades, exclusiva pel
sistema.
El sistema es connectarà a la plataforma SENTILO de l’Ajuntament de Barcelona.
2. EMPLAÇAMENT
La instalꞏlació estarà situada al costat del circuit de modelisme del Parc de la Trinitat
Vella, al districte de Sant Andreu. A continuació es detalla on s’ubicarà la instalꞏlació:

Ubicació

Circuit de Modelisme del Parc
de la Trinitat Vella
Barcelona

Coordenades UTM

432828,4588795 (31T ED50)

Alçada

25 m.s.n.m

Imatge 3. Ubicació de la zona de Projecte
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3. RESUM DE LA INSTAL·LACIÓ
DADES GENERALS ARQUITECTÒNIQUES
Tipus d’integració: Pèrgola amb dues aigües
Inclinació (graus)

15

Orientació (graus azimut)

-87/93

TIPUS INSTALACIÓ
Tipologia

Venda energia a la xarxa

DADES PLANTA FOTOVOLTAICA
Nom que identifica la instalꞏlació
Grup i subgrup de classificació
Potencia pic (kWp)
Potència nominal (kW)

Pèrgola FV Circuit Modelisme Trinitat Vella
b.1.1
28,00
30

INVERSORS DE POTÈNCIA
Número d’inversors de potència
Marca i model
Tensió/Freqüència

2
SMA, Sunny Tripower 15000TL
400/50Hz

CAMP FOTOVOLTAIC
Número total de mòduls
Tipus tecnologia
Marca i model
Composició. Nº strings
Superfície Total
Intensitat màxima mòdul Imp
Tensió màxima Vmp
Intensitat curtcircuit Isc mòdul
Tensió circuit obert Voc

100
Monocristalꞏlins
Canadian Solar INC, CS6K-280 M
8 strings, 4 srings de 12 mòduls i 4 strings de 13 mòduls
164 m2
8,89 A
31,5 V
9,43 A
38,5 V

DADES GENERACIÓ
Estimació energia generada kWh/any
KWh/KWp

36528
1305

SISTEMA DE MONITORATGE
SENTILO

5

MEMÒRIA
Projecte d’una instalꞏlació fotovoltaica
per connexió a xarxa de 30kWn sobre
la pèrgola del Circuit de Modelisme del
Parc de la Trinitat Vella a Barcelona

4. DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS DEL PROJECTE
4.1.

MÒDULS FOTOVOLTAICS

La instalꞏlació s’ha dissenyat amb mòduls del fabricant canadenc Canadian Solar Inc. o
equivalent, fabricant amb una alta exigència de qualitat. Tots els mòduls disposaran dels
certificats, CE, IEC61215 i IEC 61730 i estaran fabricats d’acord al sistema internacional
d’administració de qualitat i ambient (normes ISO9001 i ISO14001). A continuació es
mostren les característiques principals del mòdul. Aquesta informació s’amplia a la fitxa
tècnica que es pot consultar a l’Annex 2 de la present memòria.

CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES (STC) Canadian Solar CS6K‐280M
Potència Pic (Wp)

280

Tensió Màxima Potència Vmp (V)

31,5

Intensitat Màxima Potencia Imp (A)

8,89

Tensió Circuit Obert Voc (V)

38,5

Intensitat Curtcircuit Isc (A)

9,43

Tolerància de Potència (W)

0/+5

CÈL∙LULES
Disposició

60 cèl∙lules(6X10)

Material

Silici monocristal∙lí

DIMENSIONS I PES DELS MÒDULS
Longitud (mm)

1650

Amplada (mm)

992

Espessor (mm)

40

Pes (Kg)

18,2

Canadian Solar Inc. garanteix durant 10 anys el producte, a més també garanteix 25
anys a l’aproximadament 85% de la potència nominal (sortida linial de potència). La
caixa de connexions dels mòduls porta incorporats díodes de derivació que eviten la
possibilitat d'averia de les cèlꞏlules, per ombrejats parcials d'un o diversos mòduls.
Els panells presenten connectors ràpids per a facilitar la connexió dels mòduls.El marc
està fet amb aliatge d’alumini anoditzat a l’argent i el vidre que cobreix i protegeix les
cèlꞏlules és d’alta transparència i té un espessor de 3,2mm.
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4.2.

SISTEMA D’ACONDICIONAMENT DE POTÈNCIA. INVERSOR

L’inversor és un equip dissenyat per injectar a la xarxa elèctrica comercial, l’energia
produïda pels generadors fotovoltaics i la funció bàsica del qual consisteix en convertir
la corrent continu generada pels mòduls solars fotovoltaics en corrent altern a 50 Hz per
a la seva evacuació a la xarxa de forma eficient, arribant a rendiments superiors al 96%.
La potencia seleccionada de l’inversor, respon a criteris de l’òptim acoblament elèctric
del binomi mòdul-inversor i de la potència comercial més pròxima a la màxima capacitat
per superfície de la planta.
L’inversor compleix amb la normativa vigent per a aquest tipus d'instalꞏlacions,
incorporant un aïllament galvànic que separa el circuit de corrent continu de la xarxa
on ha d'anar connectada amb la condició que els dos circuits quedin independents i no
afectin les pertorbacions que es puguin donar entre ells.
S’han seleccionat dos inversor trifàsics Sunny Tripower 15.000TL o similar.
L'inversor es sincronitza amb la freqüència de la xarxa per tal que el sistema fotovoltaic
i la xarxa treballin en fase i el temps de connexió sigui el mínim possible.
Els inversors realitzen el seguiment del punt de màxima potència del sistema (MMPT),
és a dir, siguin quines siguin les condicions meteorològiques, l’inversor cercarà la tensió
i intensitat de corrents màxims del sistema per a extreure la màxima potència i així
optimitzar la producció d'energia.
Les principals característiques de l’inversor són:
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SunnyTripower 15000TL
ENTRADA CC
Rang de tensió MPPT

240-800 V

Màxima tensió

1000 V

Màxima corrent

33 A / 33 A

SORTIDA AC
Potència nominal
Tensió i Freqüència

15 kW
3x400 Vac-50 Hz

Corrent màxima
Rendiment màxim/Rendiment europeu

21,7 A
98,4% / 98%

PROTECCIONS
Protecció contra polarització inversa (CC) / corrent invers
Seccionador de càrrega de CC ESS
Medició d’aillament
Comportament de sobrecàrrega
DADES GENERALS
Tipus de protección
Rang de temperatura de servei

IP65
-25ºC ... +60ºC

DADES FÍSIQUES
Dimensions (ampl x alç x prof) mm
Pes (kg)

661x682x264
61

L’ inversor compleix amb la normativa vigent:


Directiva de Baixa Tensió 73/23/CEE i la seva modificació 93/68/CEE



Directiva de Compatibilitat Electromagnètica 89/336/CEE



Compleix amb la normativa establerta en el Reial Decret 1699/2011 (inclosos RD
444/1994 i 154/1995) sobre la connexió d’instalꞏlacions fotovoltaiques a la xarxa
de baixa tensió.



Si la tensió a la línia de distribució cau per desconnexió de la mateixa o bé per
caiguda de la xarxa general, l'inversor no genera tensió en aquesta línia, fent
d'aquesta manera impossible el funcionament en illa.
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La connexió automàtica a la xarxa es produeix quan la tensió de la xarxa està
dintre del rang comprès entre 340v i 440v i al mateix temps la freqüència de
xarxa és dintre del rang entre 49Hz i 51Hz. La desconnexió automàtica es
produeix de forma immediata quan la freqüència, la tensió, o ambdues no estan
dintre dels límits esmentats.



La desconnexió i reconnexió de l'inversor en el punt d'injecció es du a terme per
mitjà de relés interns controlats pel software. Aquest software i els seus retocs
no són accessibles a l'usuari. El temps de reconnexió mínim una vegada
restablertes les condicions adequades és de 3 minuts.



L'inversor disposa d'una separació galvànica (transformador) entre la xarxa de
distribució i la instalꞏlació fotovoltaica completa.



L'inversor incorpora internament un vigilant d'aïllament de la part de corrent
continu que actua en cas de detectar una deriva a terra. Aquesta situació es
senyalitza en la part frontal de l'equip amb un LED vermell i provoca la
desconnexió de l'inversor. Si la situació es corregeix l'inversor es rearma
automàticament.



Marcatge CE.



Directiva EMC. EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3.



Directiva de compatibilitat electromagnètica 89/336/CEE

4.3.

DISPOSITIUS DE PROTECCIÓ EN CORRENT CONTINU

Les caixes de protecció en CC inclouen proteccions per a sobretensions i
sobreintensitats. Caixa amb 8 entradas i 8 sortides. La caixa tindrà un grau de protecció
IP65, estan equipades amb fusibles per a protegir cada sèrie de mòduls amb una
intensitat superior a la corrent de disseny per a cada sèrie i per a protegir de possibles
corrents que pogueren danyar l’inversor. Cada fusible de corrent continu serà de 15A,
valor suficient per a suportar els corrents de curtcircuit de cada sèrie. A les mateixes
caixes s’incorporarà 8 seccionadors manual de tall de 2 pols un per string. Aquest
seccionador està específicament dissenyat per a evitar l’arc elèctric en corrent continu.
El tancament es realitza en milꞏlèsimes de segon, pel que s’evita la possibilitat de
produir-se un arc elèctric.
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La caixa contindrà 8 varistors per a protegir de sobretensions transitories a la entrada
dl’inversor en el costat de corrent continu. Aquestes proteccions seran tipus 2 de la
marca Dhen o similar. Aquestes caixes es situaran dintre del armari destinat ubicada a
la part baixa de la mitjera.
El camp fotovoltaic estarà format per 100 mòduls de 280 Wp, distribuïts en 4 series de
12 mòduls i 4 sèries de 13 mòduls. Així, el camp fotovoltaic es podrà concentrar en 1
caixa de seccionament i protecció:

Imatge 4. Caixa de protecció CC

Els elements que integren la caixa de protecció de corrent continu son els següents:


Caixa de connexió CC. La caixa de connexió inclou les proteccions de corrent
continu per a sobretensions i sobreintensitats que es puguin generar al llarg de
la instalꞏlació que comprèn la connexió dels mòduls per a la formació de strings.
Aquesta es disposa entre el camp generador i l’inversor de potència. L’evolvent
de la caixa tindrà, almenys, un Índex de Protecció IP65.
A continuació es defineixen els elements de protecció que haurà de contenir la
caixa de connexió:
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Fusibles per a protegir el pol positiu i negatiu de cada string. Els fusibles
seran Ferraz o similar, de 15A, valor suficient per a suportar els corrents
de curtcircuit de cada sèrie, unipolars i disposaran de portafusible articulat
de dimensions 10x38 mm per a carril DIN fins a 32A.



A la mateixa caixa de protecció s’incorporarà un interruptor automàtic 2
pols, per poder seccionar cada string. Aquest seccionador està
específicament dissenyat per a evitar l’arc elèctric en corrent continu. El
tancament es realitza en milꞏlèsimes de segon, pel que s’evita la
possibilitat de produir-se un arc elèctric. S’ha seleccionat el interruptor
automàtic C60NA-DC2P de Schneider. En total seran 8 interruptors de
2P.

Imatge 5. Seccionador CC



La caixa inclourà 8 descarregador de sobretensions IPRD 40r-1000PV
Classe dos 40kA de Schneider o similar, un per cada subcamp i protecció
per cada regulador.
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Imatge 6. Descarregador de sobretensions

4.4.

DISPOSITIUS DE PROTECCIÓ EN CORRENT ALTERN

A la sortida dl’inversor de potència es colocarà una caixa de protecció per la part
d’alterna que inclourà el següent:


Interruptor automàtic per cada inversor. S’instalꞏlarà un interruptor automàtic per
cada inversor de potència de 32 A amb poder de tall 4,5kA, tipus ic60N 32A de
Schnneider o similar.



Interruptor general: S’instalꞏlarà un interruptor iC60N 63A poder de tall 4,5 (KA) de
Schnneider o similar.



Interruptor automàtic diferencial per a la instalꞏlació, amb l’objectiu de protegir a
les persones de les derivacions causades per fallides d’aïllament entre els
conductors actius i terra o massa dels aparells. La protecció es realitzarà amb un
interruptor diferencial 63 A, calibrat a una sensibilitat 300 mA. Bloque Vigi para
IC60Nde Schnneider o similar.



Proteccions per sobretensions transitòries i permanents



Proteccions incloses a l’inversor:
 Aïllament Galvànic.
 Vigilant d’aïllament. Amb l’objectiu de detecció de qualsevol fallida a terra entre
un o els dos pols i terra. En la suposada fallida a terra, primer es desconnectarà
la part de continua i posteriorment curtcircuitant i posant el mateix a terra, amb
l’objectiu de portar a cero la tensió del sistema DC.
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 Interruptor automàtic d’interconnexió a la xarxa. Aquestes proteccions estan
incloses a l’inversor, programant els següents valors llindar pels interruptors de
desconnexió.
o

Màxima i mínima freqüència: 48-51 Hz.

o

Màxima i mínima tensió: 340V i 440V

 Altres proteccions: Polarització inversa, sobretensions a l’entrada i la sortida
mitjançant varistors, sobre temperatura de l’equip i protecció anti-illa.
Aquestes mesures estan especificades en el certificat del fabricant conforme compleixen
les anteriors proteccions.
La linea a la sortida d’aquesta caixa de protecció anirà a la TMF1- FV ubicada en el
mateix armari.
4.5.

QUADRE DE PROTECCIÓ I MESURA

L’armari de protecció i mesura (TMF-1), es situarà a peu del carrer i essent accessible
a la companyia elèctrica en tot moment, a qualsevol hora. L’armari tindrà les dimensions
i les característiques especificades per la companyia elèctrica, disposant de porta
homologada per a l’armari. L’armari disposarà dels següents equips:
 Un interruptor General que connecta o desconnecta el generador fotovoltaic
del punt de connexió. Consultant les taules d’Endesa per a subministraments
individuals superiors a 15 kW, s’ha d’escollir una protecció de corrent assignat
de 63 A i mínim 4,5kA de poder de tall.
 Un interruptor automàtic diferencial amb l’objectiu de protegir a les persones
de les derivacions provocades per problemes d’aïllament entre els conductors
actius i el terra de la instalꞏlació. Consultant les taules d’Endesa per a
subministraments individuals superiors a 15 kW, una protecció de corrent
assignat de 63 A, amb una sensibilitat de 300 mA, seria l’elecció adient.
 Fusibles (Alt poder d’obertura) calibrats a 100 A amb cable de 16 mm2.
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 Equip de mesura bidireccional multifunció per quantificar la transferència
d’energia a la xarxa. Tenint en compte que la potència de la instalꞏlació és de
30kW i d’acord al RD 1110/2007, el comptador serà tipus 3 amb telemesura i
amb mòdem GSM amb modul auxiliar per alimentació amb protecció i base
d’endoll.
 Els tubulars seran de polietileno 160 mm2

Imatge 7. TMF1-FV

La medició de l’energia es realitzarà mitjançant un comptador CIRCUTOR model
CIRWATT B410D o similar, quatre quadrants per a instalꞏlacions fotovoltaiques i amb
dos ports de comunicació: un port propi pel monitoratge per a la companyia Distribuidora
per tal d’emetre les factures corresponents, i un port pel monitoratge de control i
seguiment de la producció de la planta. El comptador es situarà dins de l’armari de
protecció i mesura.
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Imatge 8. Imatge del comptador CIRWATT 410

Les normes que acompleix aquest comptador són:
 IEC 60687

Comptadors estàtics d’energia activa per a C.A. de classe 0.5S, 0.2S.

 IEC 61036

Comptadors estàtics de energia activa per a C.A. classe 1.

 IEC 61268

Comptadors estàtics de energia reactiva per a C.A. de classe 1 y 2.

 EN-50081-1

Emissió residencial.

 EN-50082-2

Immunitat industrial.

 EN 55022

Emissions conduïdes: Classe B / Emissions radiades: Classe B.

 EN 61000-4-6 Immunitat als camps de RF acoblats als cables: 10 V.
 EN 61000-4-8 Immunitat als camps magnètics a freqüència de xarxa: 30 A/m.
L’equip complirà amb el reglament de Punts de Mesura RD-1110/2007 i segons les
condicions tècniques que la companyia elèctrica Distribuidora realitzarà, segons els
equips homologats per a realitzar les medicions.
Al armari es preveu la colocació de la CGP i CS.
4.6.

LÍNIA DE DISTRIBUCIÓ

El càlcul del cablejat s’ha realitzat segons defineix el REBT (Reglament Electrotècnic de
Baixa Tensió) en la seva Instrucció “Técnica Complementaria per a BaixaTensió” ITCBT-07. Està pensat per a les condicions i la intensitat de cada zona de treball, fent que
la caiguda de tensió sigui menor d'un 1’5% en la part de CC i CA.
Trobarem dos tipus de cable en la instalꞏlació:
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1. Cablejat des dels mòduls fins als armaris elèctrics a la part de DC. Aquest cables
ZZ-F(AS) 1,8KVDC, són de coure flexible classe 5 per instalꞏlació mòbil (F).
L’aïllament i la coberta és d’elastòmer termostable lliure d’halògens. La tensió
assignada es 1,8 kV en corrent continu. Són cables específics per instalꞏlacions
solars fotovoltaiques i són capaços de suportar extremes condicions
mediambientals. La part de continua de l’alimentació dels leds també seran
d’aquest tipus de cablejat. Les principals característiques són:
Servei mòbil
a.

Alta seguretat

b.

Resistència a la intempèrie

c.

Treball a alta (120ºC) i baixa temperatura (-40ºC)

d.

Resistència a l’abrasió

e.

Endurança tèrmica per garantir una vida útil de 30 anys

2. Cablejat en l’interior dels armaris elèctrics tant en CC com en AC. El cablejat
utilitzat es del tipus RZ1-K(AS) 0,6/1kV. son de coure flexible classe 5 per
instalꞏlació fixa (K). L’aïllament i la coberta es Polietilè reticulat (R) i la coberta es
de poliolefina termoplàstica ignifuga, lliure d’halògens (Z1). La temperatura
màxima el conductor a servei permanent és de 90ºC.
Els criteris utilitzats han estat:


Caiguda màxima de tensió admissible: Caiguda de tensió CC i AC menor a 1’5%
en condicions Standard ( 25ºC-1000 W/m2).



Intensitat màxima admissible pel cable en servei permanent segons defineix el
REBT per cada tipus de conductor i de canalització. Segons la ITC-BT-40, el
cables han estat dimensionats per una intensitat no inferior a 125% de la màxima
intensitat generada pel camp fotovoltaic.



El recorregut s’ha projectat de forma que minimitzi les distancies per evitar
pèrdues per caigudes de tensió.

A continuació es defineixen les característiques i extensions necessàries de conductors
per a realitzar el cablejat de la instalꞏlació per a cada un dels trams definits:
16

MEMÒRIA
Projecte d’una instalꞏlació fotovoltaica
per connexió a xarxa de 30kWn sobre
la pèrgola del Circuit de Modelisme del
Parc de la Trinitat Vella a Barcelona



Tram 1. Cablejat entre mòduls i fins a caixa DC: Uneix les sèries o strings de
mòduls amb les caixes de connexió de corrent continu i seguidament amb els
inversors
Els conductors que connectaran els strings dels mòduls fotovoltaics a les caixes
de connexió es disposen les proteccions de corrent continu són específics per a
instalꞏlacions solars. Presenten una secció de 10 mm², són de coure flexible i
aïllat amb doble capa tipus ZZ-F (AS) 1,8/1 kV. Seguidament es conduiran fins
als inversors. La coberta del cable serà de color negre (pol negatiu) i de color
vermell (pol positiu).
Els cables s’etiquetaran per tal de facilitar la seva identificació, tant a la
instalꞏlació en CC com en CA. Es disposarà de connectors tipus Multicontact
MC4 10 mm2 per a la connexió entre conductors i mòduls. Els mateixos
connectors impedeixen connectar-los erròniament. En alguns strings parts es
necessari realitzar uns allargaments per unió dels mòduls en la mateixa sèrie,
s’utilitzarà cable de 10 mm2 i es realitzaran amb connectors MC4.
La unió dels string es realitzarà darrera dels mòduls, Tota la baixada dels strings
es faran per els perfils de la subestructura i de ahir aniran al armari ubicat al
costat de la Pèrgola.
Tram 2. Cablejat de sortida des de la caixa de protecció de continua fins a
l’entrada dl’inversor de potència.
El cablejat de sortida de la caixa de protecció serà de 10 mm2 RVZ1-K (AS) 0,6/1
kV. Seran 8 series per separades i entraran al inversor per separat en cada
entrada independent, per fer mesura dels strings amb el

corresponent

connectors multicontact compatibles amb l’inversor.
El càlcul de les seccions per al cablejat en corrent altern (des de la sortida dl’inversor)
asseguren una caiguda de tensió admissible del 1’5% com a màxim.


Tram 3. Cablejat des de la sortida del inversor fins al quadre de protecció
en corrent altern ubicat en el mateix armari. Els cables a instalꞏlar en el tram
dl’inversor fins al quadre de protecció en corrent altern serà cable amb
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designació RVZ1-K (AS) 0,6/1 KV, 4 x 16mm2 de secció. Aniran per safata PVC
cega amb tapa .


Tram 4. Cablejat des del quadre general AC fins a TMF-1. Uneix el quadre de
protecció de CA Trifàsica fins l’entrada de la TMF. La distancia estimada es de
3 metres i el recorregut es durà sota safata de PVC . El cable té designació RVZ1K (AS) 0,6/1 KV serà de 4X25 mm2. D’aquí la línia de sortida anirà a la CS i CGP
ubicat en el mateix armari i d’ahir anirà fins al punt de connexió, que es preveu
en un punt de la línia de Baixa Tensió que passa al costat de la Pèrgola..

5. CONNEXIÓ A TERRA
La connexió a terra és independent de la instalꞏlació, segons la normativa vigent en
aquest tipus d’instalꞏlacions, és a dir, tipus TT, sense modificar les condicions de posada
a terra de la xarxa de l’empresa distribuïdora.
L’objectiu de la connexió a terra és derivar la tensió que poguera arribar a les masses
de la instalꞏlació (marcs dels mòduls, estructura, etc) a terra, aconseguint d’aquesta
forma una tensió 0. D’aquesta manera, s’aconsegueix disminuir el risc d’accident a les
persones i/o averies en els equips electrònics.
Aquestes mesures consisteixen en la posta a terra de les masses i dispositius de tall per
derivació de corrent de defecte a terra. Aquest darrer dispositiu consisteix en un
interruptor diferencial que provoqui l’obertura automàtica de la instalꞏlació quan la suma
vectorial de les intensitats mesurades assoleix un valor predeterminat.
La sensibilitat d’aquests dispositiu haurà de complir la següent relació:
R  U / IA
On,


U és la tensió de contacte suposada 50 V o 24 V. Taula 41A norma UNE 204604-41. El temps de desconnexió màxim és de 5 segons.
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R és la resistència a terra en Ohms



IA la sensibilitat en Ampers de l'interruptor.

Considerant el cas més desfavorable (local humit) amb una resistència a terra no
superior a 37 Ohms (ITC BT 023 punt 4.1 C) :
R  24 / IA  IA  24 / 37  IS  650 mA
Es podrien emprar dispositius amb IS  650 mA. S’utilitzaran però, interruptors
diferencials amb IA = 300 mA de sensibilitat en la part de CA per les característiques de
la instalꞏlació i tal com recomana la norma en el punt 413.1.7.2. En el costat de CC
s’utilitzarà un vigilant d’aïllament, incorporat dins de l’inversor i que efectua la mateixa
funció que en la part de Corrent Altern.
La instalꞏlació de connexió a terra es realitzarà segons les instruccions ITC BT 018 del
Reglament. La connexió de terra consta de les parts següents:


Preses de terra.



Conductors de terra.



Borns de connexió a terra



Conductors de protecció.

Els conductors de terra es senyalitzaran amb bandes adhesives de color groc i verd i la
secció del cable de terra final serà de 35 mm².
En la instalꞏlació es realitzaran les comprovacions pel instalꞏlador autoritzat tal com recull
el Reial Decret 842/2002, en la instrucció ITC-BT-05, i segons el procediment de la
norma UNE 20460-6-61. Per tal d’assegurar que no es produiran transferències de
defectes a la xarxa de distribució es mantindrà una distancia mínima de 15 m de
qualsevol Centre de transformació segons ITC BT 18 punt 11 en el cas en que la
resistivitat no sigui elevada (<100 ohmsꞏm), en altres casos es calcularà segons la
norma.
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6. SISTEMA DE CONNEXIÓ AMB LA XARXA D’ENDESA
La connexió de la instalꞏlació fotovoltaica es sol.licita efectuar-la en un punt de la línia
de Baixa Tensió que passa al costat de la pèrgola, per enllumenat de la Ronda de Dalt.
S’han descarregat el plànols de les línies de BT i de AT de la plataforma ewise i no s’ha
detectat la línia de BT on es preveu fer la connexió. Només s’ha detectat un
Transformador a bastants metres de distància de la pèrgola, per aquest motiu en la
petició del punt de connexió a la companyia elèctrica es vol demanar la connexió en
aquesta línia de BT.

Imatge 9.

.Quadre d’enllumenat de la línia de BT que passa al costat de la pèrgola

Imatge 10.

Localització del transformador més proper
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La pèrgola està a una distancia considerable del centre de transformació, més de 200
metres, tal i com es pot veure en la següent foto de Google Earth:

Línia de BT per enllumenat

La línia marcada en color groc es la zona on passa la línia de Baixa Tensió de les torres
d’enllumenat de la Ronda de Dalt i seria la línia més propera a la pèrgola on es preveu
realitzar la instalació FV.
La proposta de connexió en aquesta instalꞏlació en particular seria en un punt de
connexió en la xarxa subterrània de Baixa Tensió amb CPMFV en límit de propietat,
segons els següent esquema:

Imatge 11.

Esquema de connexió en un Punt de connexió línia subterrànea
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7. PRODUCCIÓ ESTIMADA DE LA INSTAL·LACIÓ
Per a dur a terme l’estimació de l’energia que produirà anualment la instalꞏlació, s’han
utilitzat les dades meteorològiques facilitades per PVGIS (Photovoltaic Geographical
Information System), de l’Institute for Energyand Transport (IET) pertanyent al
JointResearch Centre, de la Comissió Europea (Unió Europea), per a la localitat de
Barcelona. A continuació es detallen les dades d’irradiació i temperatura:

Mes

Irradiació mensual 0º
(Wh/m2/dia)

Temperatura
mitja(24h)

Gener

2180

8,03

Febrer

3150

9,15

Març

4770

11,95

Abril

5550

14,15

Maig

6800

17,92

Juny

7550

22,11

Juliol

7460

24,47

Agost

6430

24,54

Setembre

4950

20,70

Octubre

3610

17,52

Novembre

2380

11,90

Desembre

1920

8,51

Any

4740

15,95
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A continuació es presenten els resultats de la simulació que s’ha realitzat amb el
programa PVSYST, desenvolupat per la Université de Genève, per tal de dur a terme
una estimació de la producció anual de la instalꞏlació:

On,
GlobHor:

Radiació global en superfície horitzontal (kWh/m2)

T Amb:

Temperatura ambient (ºC)

Globlnc:

Radiació global incident (kWh/m2)

GlobEff:

Radiació global efectiva amb correcció per ombres, IAM etc.(kWh/m2)

EArray:

Energia produïda pel camp fotovoltaic (kWh)

EOutlnv:

Energia produïda pels inversors (kWh)

EffArrR:

Eficiència de conversió del camp fv (%)

EffSysR:

Eficiència de conversió del sistema (%)

Tal i com es pot observar als resultats de la simulació, s’espera que la producció anual
de la instalꞏlació fotovoltaica se situï en 36528 kWh i que el mes en el que s’assoleixi la
punta de producció sigui el mes de juliol, tal i com es pot observar a la següent figura,
on apareix la representació gràfica de la producció estimada diària per a cada mes i per
unitat de potència instalꞏlada (kWh/kWp):
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Imatge 12.

Evolució de la producció diària estimada per utitat de potència instalꞏlada per a cada mes de l’any

Les pèrdues del sistema són:

Imatge 13.

Diagrama de pèrdues del camp generador durant tot l’any

Tal i com s’observa a la imatge 13, el percentatge major de pèrdues que presenta la
instalꞏlació és degut a la temperatura. A l’Annex 1 es pot consultar l’informe complert de
la simulació.
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8. NORMATIVA APLICABLE
-

Ordre 9 de març de 1971 per la que s’aprova la Ordenança General de
Seguretat e higiene en el treball.

-

Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i
garanties de seguretat en centrals elèctriques i centres de transformació.

-

Llei 31/1995 Reglament de Seguretat i Higiene en el treball. Aprovada pel Reial
Decret 1829/1995, de 10 de Novembre.

-

Decret 308/1996, de 2 d’agost, sobre procediment administratiu aplicables a les
instalꞏlacions en règim especial.

-

Reial Decret 1627/97 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en les
obres de construcció.

-

Llei del Sector Elèctric 54/1997del 24 de novembre de 1997, estableix un nou
marc de funcionament del sistema elèctric Espanyol. Estableix un règim especial
per aquelles instalꞏlacions que utilitzen fonts d’energia renovables, amb una
potència instalꞏlada menor de 50MW.

-

Reial Decret 2818/1998 del 30 de Novembre sobre producció d’energia elèctrica
per a instalꞏlacions alimentades per recursos o fonts d’energia renovable, residus
i/o cogeneració. Defineix les condicions per a acollir-se al règim especial de
producció d’energia elèctrica, així com determina les primes que es poden
obtenir amb la venta d’energia elèctrica.

-

Reial Decret 1955/2000 de l’1 de desembre, per el que es regulen les activitats
de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments
d’autorització d’instalꞏlacions d’energia elèctrica.

-

Reial Decret 614/2001 Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i la
seguretat dels treballadors vers el risc elèctric.

-

Decret 352/2001, de 18 de desembre, sobre procediment administratiu aplicable
a les instalꞏlacions d’energia solar fotovoltaica connectades a la xarxa elèctrica
(DOGC 3544, de 02/01/2002).

-

Reial Decret 842/2002 del 2 d’agost pel qual s’aprova el Reglament
Electrotècnic

de

Baixa

Tensió

(REBT)

i

les

seves

instruccions

complementàries.
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-

Ordre de 30 de setembre de 2002, per la que se estableix el procediment per
prioritzar l’accés i la connexió a la xarxa elèctrica per evacuació d’energia de les
instalꞏlacions de generació contemplades en el RD 2818/1998 sobre producció
d'energia elèctrica per instalꞏlacions proveïdes per recursos o fonts d'energia
renovables, residus i cogeneració.

-

Reial Decret 314/2006 del 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de
l’Edificació.

-

Reial Decret 661/2007 del 26 de maig pel qual es regula la producció d’energia
elèctrica en règim especial.

-

Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
unificado de puntos de medida del sistema eléctrico,

-

Reial Decret 1371/2007 de 19 d’octubre, pel que s’aprova el document bàsic
«DB-HR Protecció vers al soroll» del Codi Tècnic de l’edificació ies modifica el
Reial Decret 314/2006.

-

Ordenança Reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal en les
Obres (ORPIMO) aprovada definitivament el 25 de febrer de 2011, de
conformitat amb l’article 114 del Reglament Orgànic Municipal.

-

RD 1699/2011, de 18 de novembre, pel que es regula la connexió a xarxa
d’instalꞏlacions de producció de petita potència.

-

Condicions

Tècniques

de

l’IDAE

d’instalꞏlacions

solars

fotovoltaiques

connectades a xarxa, publicades al 2011.
-

RD 1/2012, de 27 de gener pel que es procedeix a la suspensió dels
procediments de preasignació de retribució i a la supressió dels incentius
econòmics per a noves instalꞏlacions de producció d’energia elèctrica a partir de
cogeneració, fonts d’energia renovables i residus.

-

RD Llei 13/2012, de 30 de març pel qual es traslladen directives en matèria de
mercats interiors d’electricitat i gas i en matèria per la correcció de les
desviacions per desajustos entre els costos i ingressos del sector elèctric i el
sector del gas.

-

Llei 3/2013, de 4 de juny de creació de la Comissió Nacional dels Mercats i la
Competència.
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-

RD Llei 9/2013, de 12 de juliol pel qual s’adopten mesures urgents per garantir
l’estabilitat financera del sistema elèctric.

-

Llei 24/2013, de 26 de desembre del Sector Elèctric, en el seu article 9 defineix
l’autoconsum i distingeix vàries modalitats d’autoconsum.

-

RD 1048/2013, de 27 de desembre, pel qual s’estableix la metodologia pel càlcul
de la retribució de l’activitat de distribució d’energia elèctrica i el pagament dels
drets d’escomesa previstos al article 6 del RD 1699/2011, de 18 de novembre.

-

RD 413/2014, de 6 de juny que regula l’activitat de producció d’energia elèctrica
a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus.

-

RD900/2015 d’autoconsum, de 9 d’octubre, pel qual es regulen les condicions
administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament
d’energia elèctrica amb autoconsum.

-

Normativa CPR (Construction Products Regulation), de l’1 de juliol de 2016,
pel qual es regula la seguretat dels materials utilitzats en la construcció front al
foc i matèries perilloses.

-

Condicions tècniques que han de complir les instalꞏlacions fotovoltaiques per a
la connexió a la xarxa de distribució d’ENDESA.

9. PRESSUPOST
El Pressupost Execució per Contracte aproximat d’aquest Projecte ascendeix a 56.000
Euros IVA exclòs.
El Pressupost Execució per Contracte aproximat d’aquest Projecte ascendeix a 67.760
Euros IVA inclòs.

27

ANNEX 1
SIMULACIÓ DE LA PRODUCCIÓ ESTIMADA (PVSYST)

PVSYST V6.67

03/01/18 Página 1/5

Sistema Conectado a la Red: Parámetros de la simulación
Proyecto :

VIA BARCINO 1C

Lugar geográfico

Barcelona

País

España

Ubicación
Hora definido como

Latitud
Hora Legal
Albedo
Barcelona

41.42° N
Longitud
Huso hor. UT+1
Altitud
0.20
MeteoNorm 7.1 station - Síntesis

2.13° E
273 m

Datos climatológicos:

Variante de simulación :

Nueva variante de simulación
Fecha de simulación

03/01/18 16h18

Parámetros de la simulación
2 orientations

Tilts/Azimuths

15°/-87° and 15°/93°

Modelos empleados

Transposición

Perez

Perfil obstáculos

Difuso

Perez, Meteonorm

Sin perfil de obstáculos
Según cadenas

Sombras cercanas

Efecto eléctrico

100 %

Características generadores FV (2 Tipo de generador definido)
Si-mono
Modelo CS6K - 280M
Módulo FV
Custom parameters definition
Fabricante Canadian Solar Inc.
Orientación #1
Inclinación/Acimut
Sub-generador "Sub-generador #1"
Número de módulos FV
En serie 13 módulos
En paralelo
N° total de módulos FV
N° módulos 52
Pnom unitaria
Potencia global generador
Nominal (STC) 14.56 kWp
En cond. funciona.
Caract. funcionamiento del generador (50°C)
V mpp 366 V
I mpp

15°/-87°
4 cadenas
280 Wp
13.06 kWp (50°C)
36 A

Orientación
Sub-generador "Sub-generador #2"
Número de módulos FV
En serie
N° total de módulos FV
N° módulos
Potencia global generador
Nominal (STC)
Caract. funcionamiento del generador (50°C)
V mpp

15°/93°
4 cadenas
280 Wp
12.06 kWp (50°C)
36 A

Total

Potencia global generadores

Nominal (STC)
Superficie módulos

Inversor
Custom parameters definition
Características

Modelo
Fabricante
Tensión Funciona.

#2
12 módulos
48
13.44 kWp
338 V

Inclinación/Acimut
En paralelo
Pnom unitaria
En cond. funciona.
I mpp
Total
Superf. célula

28 kWp
164 m²

100 módulos
147 m²

Sunny Tripower 15000TL-10
SMA
150-800 V
Pnom unitaria

15.0 kWac

Sub-generador "Sub-generador #1"
Sub-generador "Sub-generador #2"

N° de inversores
N° de inversores

2 * MPPT 0.50
2 * MPPT 0.50

Potencia total
Potencia total

15.6 kWac
14.4 kWac

Total

N° de inversores

2

Potencia total

30 kWac

Factores de pérdida Generador FV
Pérdidas por polvo y suciedad del generador
Factor de pérdidas térmicas
Uc (const)
Pérdida Óhmica en el Cableado
LID - "Light Induced Degradation"
Pérdida Calidad Módulo
Pérdidas Mismatch Módulos
Strings Mismatch loss

PVsyst Licensed to SULMAG 40 S.L. (Spain)

Generador#1
Generador#2
Global

20.0 W/m²K

Fracción de Pérdidas
Uv (viento)

173 mOhm Fracción de Pérdidas
159 mOhm Fracción de Pérdidas
Fracción de Pérdidas
Fracción de Pérdidas
Fracción de Pérdidas
Fracción de Pérdidas
Fracción de Pérdidas

1.0 %
0.0 W/m²K / m/s
1.5 % en STC
1.5 % en STC
1.5 % en STC
2.0 %
1.0 %
1.0 % en MPP
0.10 %

Traducción sin garantía, Sólo el texto inglés está garantizado.
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Sistema Conectado a la Red: Parámetros de la simulación (continuación)

Efecto de incidencia, parametrización ASHRAE
Necesidades de los usuarios :

PVsyst Licensed to SULMAG 40 S.L. (Spain)

IAM =

1 - bo (1/cos i - 1)

Parám. bo

0.05

Carga ilimitada (red)

Traducción sin garantía, Sólo el texto inglés está garantizado.
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Sistema Conectado a la Red: Definición del sombreado cercano
Proyecto :

VIA BARCINO 1C

Variante de simulación :

Nueva variante de simulación

Parámetros principales del sistema

Tipo de sistema

Según cadenas
2 orientations
Modelo
N° de módulos
Modelo
N° de unidades
Carga ilimitada (red)

Sombras cercanas
Orientación Campos FV
Módulos FV
Generador FV
Inversor
Banco de inversores
Necesidades de los usuarios

Conectado a la red
Efecto eléctrico 100 %
Inclinación/Acimut = 15°/-87° y 15°/93°
CS6K - 280M
Pnom 280 Wp
100
Pnom total 28.00 kWp
Sunny Tripower 15000TL-10
15.00 kW ac
2.0
Pnom total 30.0 kW ac

Perspectiva del campo FV y situación del sombreado cercano

Diagrama de Iso-sombreados
VIA BARCINO 1C
Factor de sombreado del directo (según cadenas) : Curvas de Iso-sombreados

90

Pérdida de sombreado: 1 %
Pérdida de sombreado: 5 %
Pérdida de sombreado: 10 %
Pérdida de sombreado: 20 %
Pérdida de sombreado: 40 %

Atenuación para difuso: 0.001
y para albedo: 0.000

75
12h

11h

Altura del sol [[°]]

60

1: 22-juin
2: 22 may - 23 jul
3: 20 abr - 23 ago
4: 20 mar - 23 sep
5: 21 feb - 23 oct
6: 19 ene - 22 nov
7: 22 dic

13h
1
14h

2

3

15h

10h
16h

4
45
9h

17h

5
30

8h

6

18h

7
7h

19h

15
6h
Detrás
el plano

Detrás
el plano
0
-120
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-90

-60

-30

0
Acimut [[°]]

30

60

90

120

Traducción sin garantía, Sólo el texto inglés está garantizado.
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Sistema Conectado a la Red: Resultados principales
Proyecto :

VIA BARCINO 1C

Variante de simulación :

Nueva variante de simulación

Parámetros principales del sistema

Tipo de sistema

Conectado a la red

Según cadenas
2 orientations
Modelo
N° de módulos
Modelo
N° de unidades
Carga ilimitada (red)

Sombras cercanas
Orientación Campos FV
Módulos FV
Generador FV
Inversor
Banco de inversores
Necesidades de los usuarios

Efecto eléctrico 100 %
Inclinación/Acimut = 15°/-87° y 15°/93°
CS6K - 280M
Pnom 280 Wp
100
Pnom total 28.00 kWp
Sunny Tripower 15000TL-10
15.00 kW ac
2.0
Pnom total 30.0 kW ac

Resultados principales de la simulación
Producción del Sistema
Energía producida
Factor de rendimiento (PR)

36.53 MWh/añoProduc. específico
80.74 %

Producciones normalizadas (por kWp instalado): Potencia nominal 28.00 kWp

Factor de rendimiento (PR)

10

1.0

PR : Factor de rendimiento (Yf/Yr) : 0.807

Lc : Pérdida colectada (pérdidas generador FV) 0.75 kWh/kWp/día
Ls : Pérdida sistema (inversor, ...)
0.1 kWh/kWp/día
Yf : Energía útil producida (salida inversor)
3.57 kWh/kWp/día
0.8

Factor de rendimiento (PR)

Energía normalizada [kWh/kWp/día]

8

6

4

2

0

1305 kWh/kWp/año

0.6

0.4

0.2

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

0.0

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Nueva variante de simulación
Balances y resultados principales

Enero

GlobHor

DiffHor

T Amb

GlobInc

GlobEff

EArray

E_Grid

kWh/m²

kWh/m²

°C

kWh/m²

kWh/m²

MWh

MWh

67.4

26.20

8.03

66.6

61.3

1.602

1.555

PR

0.834

Febrero

82.4

33.50

9.15

81.9

76.5

1.981

1.925

0.839

Marzo

131.1

45.80

11.95

129.5

122.5

3.089

3.002

0.828

Abril

166.5

64.50

14.15

164.1

156.6

3.908

3.803

0.827

Mayo

198.9

77.00

17.92

196.4

187.8

4.586

4.460

0.811

Junio

205.5

71.90

22.11

202.4

194.0

4.608

4.479

0.790

Julio

222.4

74.00

24.47

219.8

210.7

4.968

4.830

0.785

Agosto

183.0

68.00

24.54

180.2

172.4

4.085

3.968

0.786

Septiembre

142.2

49.60

20.70

140.4

133.2

3.235

3.143

0.800

Octubre

105.2

43.60

17.52

104.0

97.8

2.434

2.363

0.811

Noviembre

71.6

26.00

11.90

71.3

65.9

1.689

1.639

0.821

Diciembre

59.5

22.20

8.51

59.2

54.0

1.407

1.363

0.823

1635.7

602.29

15.95

1615.8

1532.5

37.591

36.528

0.807

Año
Leyendas:

GlobHor

Irradiación global horizontal

GlobEff

Global efectivo, corr. para IAM y sombreados

DiffHor

Irradiación difusa horizontal

EArray

Energía efectiva en la salida del generador

T Amb

Temperatura Ambiente

E_Grid

Energía reinyectada en la red

GlobInc

Global incidente plano receptor

PR

Factor de rendimiento
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Traducción sin garantía, Sólo el texto inglés está garantizado.
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Sistema Conectado a la Red: Diagrama de pérdidas
Proyecto :

VIA BARCINO 1C

Variante de simulación :

Nueva variante de simulación

Parámetros principales del sistema
Sombras cercanas
Orientación Campos FV
Módulos FV
Generador FV
Inversor
Banco de inversores
Necesidades de los usuarios

Tipo de sistema

Según cadenas
2 orientations
Modelo
N° de módulos
Modelo
N° de unidades
Carga ilimitada (red)

Conectado a la red
Efecto eléctrico 100 %
Inclinación/Acimut = 15°/-87° y 15°/93°
CS6K - 280M
Pnom 280 Wp
100
Pnom total 28.00 kWp
Sunny Tripower 15000TL-10
15.00 kW ac
2.0
Pnom total 30.0 kW ac

Diagrama de pérdida durante todo el año

1636 kWh/m²

Irradiación global horizontal
-1.2%
-0.1%

Global incidente plano receptor
Sombras cercanas: perdida de irradiancia

-4.0%

Factor IAM en global

-1.0%
1533 kWh/m² * 164 m² recep.

Irradiancia efectiva en receptores

eficiencia en STC = 17.11%

Conversión FV

42.92 MWh
-0.8%

Energía nominal generador (en efic. STC)
Pérdida FV debido a nivel de irradiancia

-6.8%

Pérdida FV debido a temperatura

-0.4%

Sombreados: pérdida eléctrica según cadenas

-1.0%

Pérdida calidad de módulo

-2.0%

LID - "Light Induced Degradation"

-1.1%

Mismatch loss, modules and strings

-0.9%

Pérdida óhmica del cableado

37.59 MWh

Energía virtual del generador en MPP
-2.8%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

PVsyst Licensed to SULMAG 40 S.L. (Spain)

Pérdidas por polvo y suciedad del generador

Pérdida del inversor durante el funcionamiento (eficiencia)

36.53 MWh

Pérdida del inversor a través de la Pnom inversor
Inverter Loss due to max. input current
Pérdida del inversor a través de la Vnom inversor
Pérdida del inversor debido a umbral de potencia
Pérdida del inversor debido a umbral de tensión
Energía Disponible en la Salida del Inversor

36.53 MWh

Energía reinyectada en la red

Traducción sin garantía, Sólo el texto inglés está garantizado.

ANNEX 2
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DELS MÒDULS

CS6K- 275|280|285 |290M
*Black frame
product can be
provided upon
request.

Canadian Solar‘s modules use the latest innovative
cell technology, increasing module power output and
system reliability, ensured by 15 years of experience
in module manufacturing, well-engineered module
design, stringent BOM quality testing, an automated
manufacturing process and 100% EL testing.

KEY FEATURES
linear power output warranty

Excellent module efficiency of
up to: 17.72 %

High

product warranty on materials
and workmanship

High PTC rating of up to: 92.17%

Outstanding low irradiance
performance of up to: 96.5 %

Management System Certificates*
ISO 9001:2008 / Quality management system
ISO 14001:2004 / Standards for environmental management system
OHSAS 18001:2007 / International standards for occupational health & safety

IP68

IP68 junction box for longterm weather endurance

Product CERTIFICATEs*
IEC 61215 / IEC 61730: VDE / CE / MCS / JET / CEC AU / CQC / INMETRO

Heavy snow load up to 6000 Pa,
wind load up to 4000 Pa *

UL 1703 / IEC 61215 performance: CEC listed (US)
UL 1703: CSA / IEC 61701 ED2: VDE / IEC 62716: VDE
UNI 9177 Reaction to Fire: Class 1
IEC 60068-2-68: SGS
Take-e-way

* Please contact your local Canadian Solar sales representative for the specific product
certificates applicable in your market.

CANADIAN SOLAR INC. is committed to providing high quality
solar products, solar system solutions and services to customers
around the world. As a leading PV project developer and
manufacturer of solar modules with over 21 GW deployed around
the world since 2001, Canadian Solar Inc. (NASDAQ: CSIQ) is one of
the most bankable solar companies worldwide.
*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

ENGINEERING DRAWING (mm)

CS6K-280M / I-V CURVES

Rear View

Frame Cross Section A-A
180
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1000

Cable Length
with Connector
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Mounting Hole
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40

180

30

Mounting Hole
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40

992

Electrical Data | STC*
CS6K
Nominal Max. Power (Pmax)
Opt. Operating Voltage (Vmp)
Opt. Operating Current (Imp)
Open Circuit Voltage (Voc)
Short Circuit Current (Isc)
Module Eﬃciency
Operating Temperature
Max. System Voltage
Module Fire Performance
Max. Series Fuse Rating
Application Classification
Power Tolerance

9

9

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2
1

0

V
5

10

15

20

25

30

35

0

40

V
5

10

15

20

25

30

35

1000 W/m2

5°C

800 W/m2

25°C

600 W/m2

45°C

400 W/m2

65°C

9

275 M 280 M 285 M 290 M
275 W 280 W 285 W 290 W
31.3 V 31.5 V 31.7 V 31.9 V
8.80 A 8.89 A 8.98 A 9.09 A
38.3 V 38.5 V 38.6 V 38.7 V
9.31 A 9.43 A 9.51 A 9.59 A
16.80% 17.11% 17.41% 17.72%
-40°C ~ +85°C
1000 V (IEC) or 1000 V (UL)
TYPE 1 (UL 1703) or			
CLASS C (IEC 61730)
15 A
Class A
0~+5W

mechanical Data
Specification
Data
Cell Type
Mono-crystalline, 6 inch
Cell Arrangement 60 (6 ˣ 10)
Dimensions
1650 ˣ 992 ˣ 40 mm (65.0 ˣ39.1 ˣ 1.57 in)
Weight
18.2 kg (40.1 lbs)
Front Cover
3.2 mm tempered glass
Frame Material
Anodized aluminium alloy
J-Box
IP68, 3 diodes
Cable
4.0 mm² (IEC), 12 AWG (UL),
		
1000 mm (39.4 in)
Connector
T4 series
Per Pallet
27 pieces, 538 kg (1186.1 lbs)
Per Container (40‘ HQ) 756 pieces

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

Electrical Data | NMot*
CS6K
Nominal Max. Power (Pmax)
Opt. Operating Voltage (Vmp)
Opt. Operating Current (Imp)
Open Circuit Voltage (Voc)
Short Circuit Current (Isc)

40

A

14

A

10

1

R
6-Ф5
Grounding Hole

A

A
10

275 M
202 W
28.8 V
7.02 A
35.7 V
7.52 A

280 M
206 W
29.0 V
7.10 A
35.9 V
7.62 A

285 M
209 W
29.2 V
7.18 A
35.9 V
7.68 A

290 M
213 W
29.3 V
7.26 A
36.0 V
7.74 A

temperature characteristics
Specification
Temperature Coeﬃcient (Pmax)
Temperature Coeﬃcient (Voc)
Temperature Coeﬃcient (Isc)
Nominal Module Operating Temperature (NMOT)

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

PERFORMANCE AT LOW IRRADIANCE
Outstanding performance at low irradiance, with an
average relative efficiency of 96.5 % for irradiances
between 200 W/m2 and 1000 W/m2 (AM 1.5, 25°C).

Partner section

The aforesaid datasheet only provides the general information on Canadian Solar
products and, due to the on-going innovation and improvement, please always
contact your local Canadian Solar sales representative for the updated information
on specifications, key features and certification requirements of Canadian Solar
products in your region.
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. Aug. 2017. All rights reserved, PV Module Product Datasheet V5.551_EN

Data
-0.41 % / °C
-0.31 % / °C
0.05 % / °C
43 ± 2 °C

ANNEX 3
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DELS INVERSORS

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

Sunny Tripower
15000TL / 20000TL / 25000TL

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.

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

Curva de rendimiento

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

www.SMA-Iberica.com

SMA Solar Technology

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.

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

ANNEX 4
LÍNIES ELÈCTRIQUES

Ref: 386415
Senyors:
En relació a la seva sol•licitud amb data 29/12/2017, Ref: 386415, els adjuntem el
grafiat de plànols sol•licitat corresponent a les instal•lacions subterrànies de
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L..
D’altra banda, els indiquem que les dades facilitades són a títol només orientatiu, ja
que poden haver resultat afectades per la topografia del terreny i/o altres treballs, i
tenen validesa pel projecte.
Us recordem que d'acord amb l'Ordre TIC 341 de 22 de juliol a l'hora de l'execució
d'aquest projecte, caldrà tornar a sol·licitar-nos serveis i, depenent de la zona
d'afectació, realitzar el reconeixement i firma de l'Acta de Control.

Restem a la seva disposició per qualsevol dubte i aprofitem l’avintesa per
saludar-vos.

Annexos:
Plànols, numerats 386415 - 9383112 - AT-MT, 386415 - 9383113 - AT-MT, 386415 9383114 - AT-MT, 386415 - 9383115 - AT-MT, 386415 - 9383194 - BT, , 386415 9383188 - BT

Ref: 386415 - 9383112

Planòl: AFECTACION AT/MT

Escala: 1:500

Les dades reflectides en aquest planòl són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos

Data: 29/12/2017

Centre: (432763.92 (m), 4588974.41 (m), 31)

Ref: 386415
Senyors:
En relació al seu escrit amb data 29/12/2017, Ref: 386415 els comuniquem que no
tenim constància, amb la documentació / informació de la que disposem, de
l’existència de serveis de la nostra xarxa de distribució a la zona indicada a la seva
sol•licitud.
No obstant, davant la possibilitat de que hagi pogut haver algun desplaçament a
causa de la topografia del terreny o per qualsevol altra causa, li recomanem que,
mitjançant la utilització dels medis més adients, comprovi la inexistència de cables
soterrats en la zona afectada per l'obra.

Salutacions,

Ref: 386415 - 9383113

Planòl: AFECTACION AT/MT

Escala: 1:500

Les dades reflectides en aquest planòl són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos

Data: 29/12/2017

Centre: (432849.97 (m), 4589067.75 (m), 31)

Ref: 386415 - 9383113

Planòl: AFECTACION BT

Escala: 1:500

Les dades reflectides en aquest planòl són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos

Data: 29/12/2017

Centre: (432849.97 (m), 4589067.75 (m), 31)

Ref: 386415 - 9383114

Planòl: AFECTACION AT/MT

Escala: 1:500

Les dades reflectides en aquest planòl són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos

Data: 29/12/2017

Centre: (432877.74 (m), 4589020.86 (m), 31)

Ref: 386415
Senyors:
En relació al seu escrit amb data 29/12/2017, Ref: 386415 els comuniquem que no
tenim constància, amb la documentació / informació de la que disposem, de
l’existència de serveis de la nostra xarxa de distribució a la zona indicada a la seva
sol•licitud.
No obstant, davant la possibilitat de que hagi pogut haver algun desplaçament a
causa de la topografia del terreny o per qualsevol altra causa, li recomanem que,
mitjançant la utilització dels medis més adients, comprovi la inexistència de cables
soterrats en la zona afectada per l'obra.

Salutacions,

Ref: 386415 - 9383115

Planòl: AFECTACION AT/MT

Escala: 1:500

Les dades reflectides en aquest planòl són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos

Data: 29/12/2017

Centre: (432906.42 (m), 4588931.17 (m), 31)

Ref: 386415 - 9383115

Planòl: AFECTACION BT

Escala: 1:500

Les dades reflectides en aquest planòl són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos

Data: 29/12/2017

Centre: (432906.42 (m), 4588931.17 (m), 31)

DOCUMENT 2: PLÀNOLS

ECOLOGIA URBANA
C/ Torrent de l’Olla núm. 218-220, pl. 3ª
08012 Barcelona
Telf. 93.291.41.48
Fax. 93.291.40.31

Proj. 3.4)

Central fotovoltaica sobre la pèrgola existent al Parc de la Trinitat Vella (Via Bàrcino 2).
Memòria tècnica per a la sol·licitud del punt de connexió

Sulmag
C/ Roger de flor 36 - 08912 - Badalona

www.sulmag.com
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1. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
El projecte preveu la instalꞏlació d’una planta fotovoltaica sobre la pèrgola existent al
Parc de la Trinitat Vella, al barri de La Trinitat Vella al districte de Sant Andreu. Aquesta
instalꞏlació està dimensionada per la finalitat d’aprofitar els mòduls fotovoltaics que
s’instalꞏlaran per vendre la seva producció a preu de mercat, injectant l’energia a la xarxa
d’Endesa.
La instalꞏlació fotovoltaica estarà composada per 198 mòduls fotovoltaics de 280W, amb
una potència total de 51,48kWp.
La instalꞏlació preveu connectar-se en un punt de la línia de Baixa Tensió amb la
instalació d’un quadre amb la seva TMF, CGP i CS, que passa a prop de la pèrgola que
correspon al centre de transformació BA2018.
Els mòduls es disposaran plans sobre la pèrgola, es a dir, amb 0º d’inclinació, i
presentaran diferents azimuts, ja que la pèrgola fa una mitga lluna, amb un azimut mitjà
de 6º SO. El disseny de la implantació dels mòduls s’ha dut a terme atenent a l’espai
disponible i les ombres que poden incidir sobre la pèrgola.

Imatge 1. La pèrgola on s’instalꞏlaran els mòduls fotovoltaics
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La connexió dels mòduls es durà a terme mitjançant els connectors ràpids que duen
incorporats. Es formaran un total de 12 sèries, 6 sèries per inversor. D’aquestes 6 sèries
3 sèries seran de 16 mòduls i les altres tres de 17 mòduls. Per tant el total de sèries serà
de 12, amb 6 sèries de 16 mòduls i 6 sèries de 17 mòduls fotovoltaics.
A continuació es resumeixen les dades del camp generador:
Tecnologia
mòdul
Mòduls
cristalꞏlins

Nº de
mòduls

Potència
unitària
(Wp)

198

280

Nº
mòduls
per sèrie
6x16
6x17

Nº de
sèries

Potència
total
(kWp)

12

51,48

El dimensionament de les sèries s’ha dissenyat de tal manera que la tensió de les
mateixes se situï al interval MPPT, en el que aquest és capaç de seguir el punt de
màxima potència, optimitzant així el rendiment de la instalꞏlació.
Els cables de les sèries es conduiran darrera dels mòduls i pels perfils de les estructures,
el cablejat baixarà per la pota de la pèrgola més propera a l’armari fotovoltaic que es
troba al nord de la pèrgola, a pocs metres de distància a la mateixa zona peatonal on es
troba la pèrgola. Des d’aquest armari el cablejat es conduirà fins a un armari prefabricat
on es trobarà la TMF, la CGP i el CS

Imatge 2. Ubicació de l’armari fotovoltaic
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S’instalꞏlaran dos inversors trifàsics de potència, de 25 kW. En aquest cas s’ha
seleccionat l’inversor Sunny Tripower 25.000TL de la marca SMA o similar.

Imatge 3. Fotografia d’un armari existent d’una instalació FV en Avinguda Josep Tarradellas

El projecte comptarà amb un sistema de monitoratge propi amb la plataforma del
l’Ajuntament de Barcelona, que a part de permetre veure les dades a temps real en
remot, permet parametritzar i governar els elements de la instalꞏlació en remot, facilitant
la tasca dels instalꞏladors i mantenidors del sistema. El sistema es connectarà a Internet
mitjançant un router GPRS 3G/4G amb una targeta de veu i dades, exclusiva pel
sistema.
El sistema es connectarà a la plataforma SENTILO de l’Ajuntament de Barcelona.
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2. EMPLAÇAMENT
La instalꞏlació estarà situada al Parc de la Trinitat Vella, al districte de Sant Andreu. A
continuació es detalla on s’ubicarà la instalꞏlació:

Ubicació

Parc de la Trinitat Vella
Barcelona

Coordenades UTM

432653,4588963 (31T ED50)

Alçada

30 m.s.n.m

Imatge 4. Ubicació de la zona de Projecte
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3. RESUM DE LA INSTAL·LACIÓ
DADES GENERALS ARQUITECTÒNIQUES
Tipus d’integració: Pèrgola plana amb forma de mitja lluna
Inclinació (graus)

0

Orientació (graus azimut)

6 (mitjana)

TIPUS INSTALACIÓ
Tipologia

Venda energia a la xarxa

DADES PLANTA FOTOVOLTAICA
Nom que identifica la instalꞏlació
Grup i subgrup de classificació
Potencia pic (kWp)
Potència nominal (kW)

Pèrgola FV Parc Trinitat Vella
b.1.1
51,48
50

INVERSORS DE POTÈNCIA
Número d’inversors de potència
Marca i model
Tensió/Freqüència

2
SMA, Sunny Tripower 25000TL
400/50Hz

CAMP FOTOVOLTAIC
Número total de mòduls
Tipus tecnologia
Marca i model
Composició. Nº strings
Superfície Total
Intensitat màxima mòdul Imp
Tensió màxima Vmp
Intensitat curtcircuit Isc mòdul
Tensió circuit obert Voc

198
Monocristalꞏlins
Canadian Solar INC, CS6K-280 M
12 strings, 6 srings de 16 mòduls i 6 strings de 17 mòduls
324 m2
8,89 A
31,5 V
9,43 A
38,5 V

DADES GENERACIÓ
Estimació energia generada kWh/any
KWh/KWp

70202
1266

SISTEMA DE MONITORATGE
SENTILO
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4. DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS DEL PROJECTE
4.1.

MÒDULS FOTOVOLTAICS

La instalꞏlació s’ha dissenyat amb mòduls del fabricant canadenc Canadian Solar Inc. o
equivalent, fabricant amb una alta exigència de qualitat. Tots els mòduls disposaran dels
certificats, CE, IEC61215 i IEC 61730 i estaran fabricats d’acord al sistema internacional
d’administració de qualitat i ambient (normes ISO9001 i ISO14001). A continuació es
mostren les característiques principals del mòdul. Aquesta informació s’amplia a la fitxa
tècnica que es pot consultar a l’Annex 2 de la present memòria.

CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES (STC) Canadian Solar CS6K‐280M
Potència Pic (Wp)

280

Tensió Màxima Potència Vmp (V)

31,5

Intensitat Màxima Potencia Imp (A)

8,89

Tensió Circuit Obert Voc (V)

38,5

Intensitat Curtcircuit Isc (A)

9,43

Tolerància de Potència (W)

0/+5

CÈL∙LULES
Disposició

60 cèl∙lules(6X10)

Material

Silici monocristal∙lí

DIMENSIONS I PES DELS MÒDULS
Longitud (mm)

1650

Amplada (mm)

992

Espessor (mm)

40

Pes (Kg)

18,2

Canadian Solar Inc. garanteix durant 10 anys el producte, a més també garanteix 25
anys a l’aproximadament 85% de la potència nominal (sortida linial de potència). La
caixa de connexions dels mòduls porta incorporats díodes de derivació que eviten la
possibilitat d'averia de les cèlꞏlules, per ombrejats parcials d'un o diversos mòduls.
Els panells presenten connectors ràpids per a facilitar la connexió dels mòduls.El marc
està fet amb aliatge d’alumini anoditzat a l’argent i el vidre que cobreix i protegeix les
cèlꞏlules és d’alta transparència i té un espessor de 3,2mm.
7

MEMÒRIA
Projecte d’una instalꞏlació fotovoltaica
per connexió a xarxa de 50kWn sobre
la pèrgola del Parc de la Trinitat Vella a
Barcelona

4.2.

SISTEMA D’ACONDICIONAMENT DE POTÈNCIA. INVERSOR

L’inversor és un equip dissenyat per injectar a la xarxa elèctrica comercial, l’energia
produïda pels generadors fotovoltaics i la funció bàsica del qual consisteix en convertir
la corrent contiu generada pels mòduls solars fotovoltaics en corrent altern a 50 Hz per
a la seva evacuació a la xarxa de forma eficient, arribant a rendiments superiors al 96%.
La potencia seleccionada de l’inversor, respon a criteris de l’òptim acoblament elèctric
del binomi mòdul-inversor i de la potència comercial més pròxima a la màxima capacitat
per superfície de la planta.
L’inversor compleix amb la normativa vigent per a aquest tipus d'instalꞏlacions,
incorporant un aïllament galvànic que separa el circuit de corrent continu de la xarxa
on ha d'anar connectada amb la condició que els dos circuits quedin independents i no
afectin les pertorbacions que es puguin donar entre ells.
S’han seleccionat dos inversor trifàsics Sunny Tripower 25.000TL o similar.
L'inversor es sincronitza amb la freqüència de la xarxa per tal que el sistema fotovoltaic
i la xarxa treballin en fase i el temps de connexió sigui el mínim possible.
Els inversors realitzen el seguiment del punt de màxima potència del sistema (MMPT),
és a dir, siguin quines siguin les condicions meteorològiques, l’inversor cercarà la tensió
i intensitat de corrents màxims del sistema per a extreure la màxima potència i així
optimitzar la producció d'energia.
Les principals característiques de l’inversor són:
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SunnyTripower 25000TL
ENTRADA CC
Rang de tensió MPPT

390-800 V

Màxima tensió

1000 V

Màxima corrent

33 A / 33 A

SORTIDA AC
Potència nominal
Tensió i Freqüència

25 kW
3x400 Vac-50 Hz

Corrent màxima
Rendiment màxim/Rendiment europeu

36,2 A
98,3% / 98,1%

PROTECCIONS
Protecció contra polarització inversa (CC) / corrent invers
Seccionador de càrrega de CC ESS
Medició d’aillament
Comportament de sobrecàrrega
DADES GENERALS
Tipus de protección
Rang de temperatura de servei

IP65
-25ºC ... +60ºC

DADES FÍSIQUES
Dimensions (ampl x alç x prof) mm
Pes (kg)

661x682x264
61

L’ inversor compleix amb la normativa vigent:


Directiva de Baixa Tensió 73/23/CEE i la seva modificació 93/68/CEE



Directiva de Compatibilitat Electromagnètica 89/336/CEE



Compleix amb la normativa establerta en el Reial Decret RD1699/2011 (inclosos
RD 444/1994 i 154/1995) sobre la connexió d’instalꞏlacions fotovoltaiques a la
xarxa de baixa tensió.



Si la tensió a la línia de distribució cau per desconnexió de la mateixa o bé per
caiguda de la xarxa general, l'inversor no genera tensió en aquesta línia, fent
d'aquesta manera impossible el funcionament en illa.
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La connexió automàtica a la xarxa es produeix quan la tensió de la xarxa està
dintre del rang comprès entre 340v i 440v i al mateix temps la freqüència de
xarxa és dintre del rang entre 49Hz i 51Hz. La desconnexió automàtica es
produeix de forma immediata quan la freqüència, la tensió, o ambdues no estan
dintre dels límits esmentats.



La desconnexió i reconnexió de l'inversor en el punt d'injecció es du a terme per
mitjà de relés interns controlats pel software. Aquest software i els seus retocs
no són accessibles a l'usuari. El temps de reconnexió mínim una vegada
restablertes les condicions adequades és de 3 minuts.



L'inversor disposa d'una separació galvànica (transformador) entre la xarxa de
distribució i la instalꞏlació fotovoltaica completa.



L'inversor incorpora internament un vigilant d'aïllament de la part de corrent
continu que actua en cas de detectar una deriva a terra. Aquesta situació es
senyalitza en la part frontal de l'equip amb un LED vermell i provoca la
desconnexió de l'inversor. Si la situació es corregeix l'inversor es rearma
automàticament.



Marcatge CE.



Directiva EMC. EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3.



Directiva de compatibilitat electromagnètica 89/336/CEE

4.3.

DISPOSITIUS DE PROTECCIÓ EN CORRENT CONTIU

Les caixes de protecció en CC inclouen proteccions per a sobretensions i
sobreintensitats. Caixa amb 12 entradas i 12 sortides. La caixa tindrà un grau de
protecció IP65, estan equipades amb fusibles per a protegir cada sèrie de mòduls amb
una intensitat superior a la corrent de disseny per a cada sèrie i per a protegir de
possibles corrents que pogueren danyar l’inversor. Cada fusible de corrent contiu serà
de 15A, valor suficient per a suportar els corrents de curtcircuit de cada sèrie. A les
mateixes caixes s’incorporarà 12 seccionadors manual de tall de 2 pols un per string.
Aquest seccionador està específicament dissenyat per a evitar l’arc elèctric en corrent
contiu. El tancament es realitza en milꞏlèsimes de segon, pel que s’evita la possibilitat
de produir-se un arc elèctric.
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La caixa contindrà, 12 varistors per a protegir de sobretensions transitories a la entrada
dl’inversor en el costat de Corrent contiu. Aquestes proteccions seran tipus 2 de la marca
Dhen o similar. Aquestes caixes es situaran dintre del armari destinat per l’aparamenta
de la FV al costat de la Pèrgola.
El camp fotovoltaic estarà format per 198 mòduls de 280 Wp, distribuïts en 6 series de
16 mòduls i 6 sèries de 17. Així, el camp fotovoltaic es concentrarà en 1 caixa de
seccionament i protecció:

Imatge 5. Caixa de protecció CC

Els elements que integren la caixa de protecció de corrent contiu son els següents:


Caixa de connexió CC. La caixa de connexió inclou les proteccions de corrent
continu per a sobretensions i sobreintensitats que es puguin generar al llarg de
la instalꞏlació que comprèn la connexió dels mòduls per a la formació de strings.
Aquesta es disposa entre el camp generador i l’inversor de potència. L’evolvent
de la caixa tindrà, almenys, un Índex de Protecció IP65.
A continuació es defineixen els elements de protecció que haurà de contenir la
caixa de connexió:


Fusibles per a protegir el pol positiu i negatiu de cada string. Els fusibles
seran Ferraz o similar, de 15A, valor suficient per a suportar els corrents
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de curtcircuit de cada sèrie, unipolars i disposaran de portafusible articulat
de dimensions 10x38 mm per a carril DIN fins a 32A.


A les mateixes caixes s’incorporarà un interruptor automàtic 2 pols, per
poder seccionar cada string. Aquest seccionador està específicament
dissenyat per a evitar l’arc elèctric en corrent continu. El tancament es
realitza en milꞏlèsimes de segon, pel que s’evita la possibilitat de produirse un arc elèctric. S’ha seleccionat el interruptor automàtic C60NA-DC2P
de Schneider. En total seran 12 interruptors de 2P.

Imatge 6. Seccionador de cc



La caixa inclourà 12 descarregador de sobretensions IPRD 40r-1000PV
Classe dos 40kA de Schneider o similar, un per cada string.

Imatge 7. Descarregador de sobretensions
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4.4.

DISPOSITIUS DE PROTECCIÓ EN CORRENT ALTERN

A la sortida dl’inversor de potència es colocarà una caixa de protecció per la part
d’alterna que inclourà el següent:


Interruptor automàtic per cada inversor. S’instalꞏlarà un interruptor automàtic per
cada inversor de potència de 40 A, model iC60N 40A de Schnneider o similar.



Interruptor general: S’instalꞏlarà un interruptor C120N 4P de 100A de Schnneider
o similar.



Interruptor automàtic diferencial per a la instalꞏlació, amb l’objectiu de protegir a
les persones de les derivacions causades per fallides d’aïllament entre els
conductors actius i terra o massa dels aparells. La protecció es realitzarà amb un
interruptor diferencial 100 A, calibrat a una sensibilitat 300 mA. Bloque Vigi para
Ic60Nde Schnneider o similar.



Proteccions incloses a l’inversor:
 Aïllament Galvànic.
 Vigilant d’aïllament. Amb l’objectiu de detecció de qualsevol fallida a terra entre
un o els dos pols i terra. En la suposada fallida a terra, primer es desconnectarà
la part de continua i posteriorment curtcircuitant i posant el mateix a terra, amb
l’objectiu de portar a cero la tensió del sistema DC.
 Interruptor automàtic d’interconnexió a la xarxa. Aquestes proteccions estan
incloses a l’inversor, programant els següents valors llindar pels interruptors de
desconnexió.
o

Màxima i mínima freqüència: 48-51 Hz.

o

Màxima i mínima tensió: 340V i 440V

 Altres proteccions: Polarització inversa, sobretensions a l’entrada i la sortida
mitjançant varistors, sobre temperatura de l’equip i protecció anti-illa.
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Aquestes mesures estan especificades en el certificat del fabricant conforme compleixen
les anteriors proteccions.
La linea a la sortida d’aquesta caixa de protecció anirà a la TMF1- FV ubicada en un
armari exterior on es preveu el punt de connexió.
4.5.

QUADRE DE PROTECCIÓ I MESURA

L’armari de protecció i mesura (TMF-10), es situarà a peu del carrer i essent accessible
a la companyia elèctrica en tot moment, a qualsevol hora. L’armari tindrà les dimensions
i les característiques especificades per la companyia elèctrica, disposant de porta
homologada per a l’armari. L’armari disposarà dels següents equips:
 Un interruptor General que connecta o desconnecta el generador fotovoltaic
del punt de connexió. Consultant les taules d’Endesa per a subministraments
individuals superiors a 15 kW, s’ha d’escollir una protecció de corrent nominal de
160A calibrat a 80A i mínim 10 de poder de tall.
 Un interruptor automàtic diferencial amb l’objectiu de protegir a les persones
de les derivacions provocades per problemes d’aïllament entre els conductors
actius i el terra de la instalꞏlació. Consultant les taules d’Endesa per a
subministraments individuals superiors a 15 kW, una protecció diferencial amb
transformador toroidal, amb una sensibilitat de 300 mA.
 Fusibles (Alt poder d’obertura) calibrats a 160 A
 Equip de mesura bidireccional multifunció per quantificar la transferència
d’energia a la xarxa. Tenint en compte que la potència de la instalꞏlació és de
25kW i d’acord al RD 1110/2007, el comptador serà tipus 3 amb telemesura i
amb mòdem GSM amb modul auxiliar per alimentació amb protecció i base
d’endoll.
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Imatge 8. TMF10-FV

La medició de l’energia es realitzarà mitjançant un comptador CIRCUTOR model
CIRWATT B410T o similar, mesura indirecte amb trafos de intensitat 100/5A, quatre
quadrants per a instalꞏlacions fotovoltaiques i amb dos ports de comunicació: un port
propi pel monitoratge per a la companyia Distribuidora per tal d’emetre les factures
corresponents, i un port pel monitoratge de control i seguiment de la producció de la
planta. El comptador es situarà dins de l’armari de protecció i mesura.

Imatge 9. Imatge del comptador CIRWATT 410
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Les normes que acompleix aquest comptador són:
 IEC 60687

Comptadors estàtics d’energia activa per a C.A. de classe 0.5S, 0.2S.

 IEC 61036

Comptadors estàtics de energia activa per a C.A. classe 1.

 IEC 61268

Comptadors estàtics de energia reactiva per a C.A. de classe 1 y 2.

 EN-50081-1

Emissió residencial.

 EN-50082-2

Immunitat industrial.

 EN 55022

Emissions conduïdes: Classe B / Emissions radiades: Classe B.

 EN 61000-4-6 Immunitat als camps de RF acoblats als cables: 10 V.
 EN 61000-4-8 Immunitat als camps magnètics a freqüència de xarxa: 30 A/m.
L’equip complirà amb el reglament de Punts de Mesura RD-1110/2007 i segons les
condicions tècniques que la companyia elèctrica Distribuidora realitzarà, segons els
equips homologats per a realitzar les medicions.
A l’armari es preveu la colocació de la CGP i CS.
4.6.

LÍNIA DE DISTRIBUCIÓ

El càlcul del cablejat s’ha realitzat segons defineix el REBT (Reglament Electrotècnic de
Baixa Tensió) en la seva Instrucció “Técnica Complementaria per a BaixaTensió” ITCBT-07. Està pensat per a les condicions i la intensitat de cada zona de treball, fent que
la caiguda de tensió sigui menor d'un 1’5% en la part de CC i CA.
Trobarem dos tipus de cable en la instalꞏlació:
1. Cablejat des dels mòduls fins als armaris elèctrics a la part de DC. Aquest cables
ZZ-F(AS) 1,8KVDC, són de coure flexible classe 5 per instalꞏlació mòbil (F).
L’aïllament i la coberta és d’elastòmer termostable lliure d’halògens. La tensió
assignada es 1,8 kV en corrent contiu. Són cables específics per instalꞏlacions
solars fotovoltaiques i són capaços de suportar extremes condicions
mediambientals. La part de continua de l’alimentació dels leds també seran
d’aquest tipus de cablejat. Les principals característiques són:
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Servei mòbil
a.

Alta seguretat

b.

Resistència a la intempèrie

c.

Treball a alta (120ºC) i baixa temperatura (-40ºC)

d.

Resistència a l’abrasió

e.

Endurança tèrmica per garantir una vida útil de 30 anys

2. Cablejat en l’interior dels armaris elèctrics tant en CC com en AC. El cablejat
utilitzat es del tipus RZ1-K(AS) 0,6/1kV. son de coure flexible classe 5 per
instalꞏlació fixa (K). L’aïllament i la coberta es Polietilè reticulat (R) i la coberta es
de poliolefina termoplàstica ignifuga, lliure d’halògens (Z1). La temperatura
màxima el conductor a servei permanent és de 90ºC.
Els criteris utilitzats han estat:


Caiguda màxima de tensió admissible: Caiguda de tensió CC i AC menor a 1’5%
en condicions Standard ( 25ºC-1000 W/m2).



Intensitat màxima admissible pel cable en servei permanent segons defineix el
REBT per cada tipus de conductor i de canalització. Segons la ITC-BT-40, el
cables han estat dimensionats per una intensitat no inferior a 125% de la màxima
intensitat generada pel camp fotovoltaic.



El recorregut s’ha projectat de forma que minimitzi les distancies per evitar
pèrdues per caigudes de tensió.

A continuació es defineixen les característiques i extensions necessàries de conductors
per a realitzar el cablejat de la instalꞏlació per a cada un dels trams definits:


Tram 1. Cablejat entre mòduls i fins a caixa DC: Uneix les sèries o strings de
mòduls amb les caixes de connexió de corrent continu i seguidament amb els
inversors.
Els conductors que connectaran els strings dels mòduls fotovoltaics a les caixes
de connexió es disposen les proteccions de corrent continu són específics per a
instalꞏlacions solars. Presenten una secció de 10 mm², són de coure flexible i
aïllat amb doble capa tipus ZZ-F (AS) 1,8/1 kV. Seguidament es conduiran fins
17
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als inversors. La coberta del cable serà de color negre (pol negatiu) i de color
vermell (pol positiu).
Els cables s’etiquetaran per tal de facilitar la seva identificació, tant a la
instalꞏlació en CC com en CA. Es disposarà de connectors tipus Multicontact
MC4 6 mm2 per a la connexió entre conductors i mòduls. Els mateixos connectors
impedeixen connectar-los erròniament. En alguns strings parts es necessari
realitzar uns allargaments per unió dels mòduls en la mateixa sèrie, s’utilitzarà
cable de 10 mm2 i es realitzaran amb connectors MC4.
La unió dels string es realitzarà darrera dels mòduls, Tota la baixada dels strings
es faran per els perfils de la pèrgola i de ahir aniran al armari prefabricat per la
Fotovoltaica on es troba l’emparamenta de la instalꞏlació.
Tram 2. Cablejat de sortida des de la caixa de protecció de continua fins a
l’entrada dl’inversor de potència.
El cablejat de sortida de la caixa de protecció serà de 10 mm2 RVZ1-K (AS) 0,6/1
kV. Seran 12 series per separades i entraran als inversors per separat en cada
entrada independent, per fer mesura dels strings amb el

corresponent

connectors multicontat compatibles amb l’inversor.
El càlcul de les seccions per al cablejat en corrent altern (des de la sortida dl’inversor)
asseguren una caiguda de tensió admissible del 1’5% com a màxim.


Tram 3. Cablejat des de la sortida del inversor fins al quadre de protecció
en corrent altern ubicat en el mateix armari. Els cables a instalꞏlar en el tram
dl’inversor fins al quadre de protecció en corrent altern serà cable amb
designació RVZ1-K (AS) 0,6/1 KV, 4 x 16mm2 de secció. Aniran per safata PVC
cega amb tapa .



Tram 4. Cablejat des del quadre general AC fins a TMF-1. Uneix el quadre de
protecció de CA Trifàsica fins l’entrada de la TMF. La distancia estimada es de
3 m i el recorregut es durà sota safata de PVC. El cable té designació RVZ1-K
(AS) 0,6/1 KV serà de 4X35 mm2. D’aquí la línia de sortida anirà a la CGP i CS
ubicat en el mateix armari i d’ahir fins al punt de connexió definit per companyia
elèctrica.
18
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5. CONNEXIÓ A TERRA
La connexió a terra és independent de la instalꞏlació, segons la normativa vigent en
aquest tipus d’instalꞏlacions, és a dir, tipus TT, sense modificar les condicions de posada
a terra de la xarxa de l’empresa distribuïdora.
L’objectiu de la connexió a terra és derivar la tensió que poguera arribar a les masses
de la instalꞏlació (marcs dels mòduls, estructura, etc) a terra, aconseguint d’aquesta
forma una tensió 0. D’aquesta manera, s’aconsegueix disminuir el risc d’accident a les
persones i/o averies en els equips electrònics.
Aquestes mesures consisteixen en la posta a terra de les masses i dispositius de tall per
derivació de corrent de defecte a terra. Aquest darrer dispositiu consisteix en un
interruptor diferencial que provoqui l’obertura automàtica de la instalꞏlació quan la suma
vectorial de les intensitats mesurades assoleix un valor predeterminat.
La sensibilitat d’aquests dispositiu haurà de complir la següent relació:
R  U / IA
On,


U és la tensió de contacte suposada 50 V o 24 V. Taula 41A norma UNE 204604-41. El temps de desconnexió màxim és de 5 segons.



R és la resistència a terra en Ohms



IA la sensibilitat en Ampers de l'interruptor.

Considerant el cas més desfavorable (local humit) amb una resistència a terra no
superior a 37 Ohms (ITC BT 023 punt 4.1 C) :
R  24 / IA  IA  24 / 37  IS  650 mA
Es podrien emprar dispositius amb IS  650 mA. S’utilitzaran però, interruptors
diferencials amb IA = 300 mA de sensibilitat en la part de CA per les característiques de
la instalꞏlació i tal com recomana la norma en el punt 413.1.7.2. En el costat de CC
19
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s’utilitzarà un vigilant d’aïllament, incorporat dins de l’inversor i que efectua la mateixa
funció que en la part de Corrent Altern.
La instalꞏlació de connexió a terra es realitzarà segons les instruccions ITC BT 018 del
Reglament. La connexió de terra consta de les parts següents:


Preses de terra.



Conductors de terra.



Borns de connexió a terra



Conductors de protecció.

Els conductors de terra es senyalitzaran amb bandes adhesives de color groc i verd i la
secció del cable de terra final serà de 35 mm².
En la instalꞏlació es realitzaran les comprovacions pel instalꞏlador autoritzat tal com recull
el Reial Decret 842/2002, en la instrucció ITC-BT-05, i segons el procediment de la
norma UNE 20460-6-61. Per tal d’assegurar que no es produiran transferències de
defectes a la xarxa de distribució es mantindrà una distancia mínima de 15 m de
qualsevol Centre de transformació segons ITC BT 18 punt 11 en el cas en que la
resistivitat no sigui elevada (<100 ohmsꞏm), en altres casos es calcularà segons la
norma.
6. SISTEMA DE CONNEXIÓ AMB LA XARXA D’ENDESA
La connexió de la instalꞏlació fotovoltaica es sol.licita efectuar-la en un punt de la línia
de Baixa Tensió que passa al costat de la pèrgola.
S’han descarregat el plànols de les línies de BT i de AT de la plataforma ewise.
Justament a prop de la pèrgola passa una línia de Baixa Tensió corresponent al
transformador número BA92018. La proposta es realitzar la connexió en un punt
d’aquesta línia mitjançant un quadre amb la seva TMF d’exportació, la CGP i la CS.
A continuació es pot veure el plànol amb la línia proposada:
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Connexió línia BT

Pèrgola FV

Imatge 10.

Localització de la Pèrgola i la proposta del punt de connexió

L’esquema de connexionat proposat és el següent:

Imatge 11.

Esquema de connexió en un Punt de connexió línia subterrànea
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7. PRODUCCIÓ ESTIMADA DE LA INSTAL·LACIÓ
Per a dur a terme l’estimació de l’energia que produirà anualment la instalꞏlació, s’han
utilitzat les dades meteorològiques facilitades per PVGIS (Photovoltaic Geographical
Information System), de l’Institute for Energyand Transport (IET) pertanyent al
JointResearch Centre, de la Comissió Europea (Unió Europea), per a la localitat de
Barcelona. A continuació es detallen les dades d’irradiació i temperatura:
Mes

Irradiació mensual 0º (Wh/m2/dia)

Temperatura mitja(24h)

Gener

2180

8,03

Febrer

3150

9,15

Març

4770

11,95

Abril

5550

14,15

Maig

6800

17,92

Juny

7550

22,11

Juliol

7460

24,47

Agost

6430

24,54

Setembre

4950

20,70

Octubre

3610

17,52

Novembre

2380

11,90

Desembre

1920

8,51

Any

4740

15,95

A continuació es presenten els resultats de la simulació que s’ha realitzat amb el
programa PVSYST, desenvolupat per la Université de Genève, per tal de dur a terme
una estimació de la producció anual de la instalꞏlació:
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On,
GlobHor:

Radiació global en superfície horitzontal (kWh/m2)

T Amb:

Temperatura ambient (ºC)

Globlnc:

Radiació global incident (kWh/m2)

GlobEff:

Radiació global efectiva amb correcció per ombres, IAM etc.(kWh/m2)

EArray:

Energia produïda pel camp fotovoltaic (kWh)

EOutlnv:

Energia produïda pels inversors (kWh)

EffArrR:

Eficiència de conversió del camp fv (%)

EffSysR:

Eficiència de conversió del sistema (%)

Tal i com es pot observar als resultats de la simulació, s’espera que la producció anual
de la instalꞏlació fotovoltaica se situï en 70202 kWh i que el mes en el que s’assoleixi la
punta de producció sigui el mes de juliol, tal i com es pot observar a la següent figura,
on apareix la representació gràfica de la producció estimada diària per a cada mes i per
unitat de potència instalꞏlada (kWh/kWp):

Imatge 12.

Evolució de la producció diària estimada per utitat de potència instalꞏlada per a cada mes de l’any
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Les pèrdues del sistema són:

Imatge 13.

Diagrama de pèrdues del camp generador durant tot l’any

Tal i com s’observa a la imatge 13, el percentatge major de pèrdues que presenta la
instalꞏlació és degut a les ombres properes, especialment a l’arbrat. A l’Annex 1 es pot
consultar l’informe complert de la simulació.
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8. NORMATIVA APLICABLE
-

Ordre 9 de març de 1971 per la que s’aprova la Ordenança General de
Seguretat e higiene en el treball.

-

Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i
garanties de seguretat en centrals elèctriques i centres de transformació.

-

Llei 31/1995 Reglament de Seguretat i Higiene en el treball. Aprovada pel Reial
Decret 1829/1995, de 10 de Novembre.

-

Decret 308/1996, de 2 d’agost, sobre procediment administratiu aplicables a les
instalꞏlacions en règim especial.

-

Reial Decret 1627/97 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en les
obres de construcció.

-

Llei del Sector Elèctric 54/1997del 24 de novembre de 1997, estableix un nou
marc de funcionament del sistema elèctric Espanyol. Estableix un règim especial
per aquelles instalꞏlacions que utilitzen fonts d’energia renovables, amb una
potència instalꞏlada menor de 50MW.

-

Reial Decret 2818/1998 del 30 de Novembre sobre producció d’energia elèctrica
per a instalꞏlacions alimentades per recursos o fonts d’energia renovable, residus
i/o cogeneració. Defineix les condicions per a acollir-se al règim especial de
producció d’energia elèctrica, així com determina les primes que es poden
obtenir amb la venta d’energia elèctrica.

-

Reial Decret 1955/2000 de l’1 de desembre, per el que es regulen les activitats
de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments
d’autorització d’instalꞏlacions d’energia elèctrica.

-

Reial Decret 614/2001 Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i la
seguretat dels treballadors vers el risc elèctric.

-

Decret 352/2001, de 18 de desembre, sobre procediment administratiu aplicable
a les instalꞏlacions d’energia solar fotovoltaica connectades a la xarxa elèctrica
(DOGC 3544, de 02/01/2002).

-

Reial Decret 842/2002 del 2 d’agost pel qual s’aprova el Reglament
Electrotècnic

de

Baixa

Tensió

(REBT)

i

les

seves

instruccions

complementàries.
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Barcelona

-

Ordre de 30 de setembre de 2002, per la que se estableix el procediment per
prioritzar l’accés i la connexió a la xarxa elèctrica per evacuació d’energia de les
instalꞏlacions de generació contemplades en el RD 2818/1998 sobre producció
d'energia elèctrica per instalꞏlacions proveïdes per recursos o fonts d'energia
renovables, residus i cogeneració.

-

Reial Decret 314/2006 del 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de
l’Edificació.

-

Reial Decret 661/2007 del 26 de maig pel qual es regula la producció d’energia
elèctrica en règim especial.

-

Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
unificado de puntos de medida del sistema eléctrico,

-

Reial Decret 1371/2007 de 19 d’octubre, pel que s’aprova el document bàsic
«DB-HR Protecció vers al soroll» del Codi Tècnic de l’edificació ies modifica el
Reial Decret 314/2006.

-

Ordenança Reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal en les
Obres (ORPIMO) aprovada definitivament el 25 de febrer de 2011, de
conformitat amb l’article 114 del Reglament Orgànic Municipal.

-

RD 1699/2011, de 18 de novembre, pel que es regula la connexió a xarxa
d’instalꞏlacions de producció de petita potència.

-

Condicions

Tècniques

de

l’IDAE

d’instalꞏlacions

solars

fotovoltaiques

connectades a xarxa, publicades al 2011.
-

RD 1/2012, de 27 de gener pel que es procedeix a la suspensió dels
procediments de preasignació de retribució i a la supressió dels incentius
econòmics per a noves instalꞏlacions de producció d’energia elèctrica a partir de
cogeneració, fonts d’energia renovables i residus.

-

RD Llei 13/2012, de 30 de març pel qual es traslladen directives en matèria de
mercats interiors d’electricitat i gas i en matèria per la correcció de les
desviacions per desajustos entre els costos i ingressos del sector elèctric i el
sector del gas.

-

Llei 3/2013, de 4 de juny de creació de la Comissió Nacional dels Mercats i la
Competència.
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-

RD Llei 9/2013, de 12 de juliol pel qual s’adopten mesures urgents per garantir
l’estabilitat financera del sistema elèctric.

-

Llei 24/2013, de 26 de desembre del Sector Elèctric, en el seu article 9 defineix
l’autoconsum i distingeix vàries modalitats d’autoconsum.

-

RD 1048/2013, de 27 de desembre, pel qual s’estableix la metodologia pel càlcul
de la retribució de l’activitat de distribució d’energia elèctrica i el pagament dels
drets d’escomesa previstos al article 6 del RD 1699/2011, de 18 de novembre.

-

RD 413/2014, de 6 de juny que regula l’activitat de producció d’energia elèctrica
a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus.

-

RD900/2015 d’autoconsum, de 9 d’octubre, pel qual es regulen les condicions
administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament
d’energia elèctrica amb autoconsum.

-

Normativa CPR (Construction Products Regulation), de l’1 de juliol de 2016,
pel qual es regula la seguretat dels materials utilitzats en la construcció front al
foc i matèries perilloses.

-

Condicions tècniques que han de complir les instalꞏlacions fotovoltaiques per a
la connexió a la xarxa de distribució d’ENDESA.

9. PRESSUPOST
El Pressupost Execució per Contracte aproximat del Present Projecte ascendeix a
102.960 Euros IVA exclòs.
El Pressupost Execució per Contracte aproximat del Present Projecte ascendeix a
124.581,60 Euros IVA inclòs
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ANNEX 1
SIMULACIÓ DE LA PRODUCCIÓ ESTIMADA (PVSYST)

PVSYST V6.67

02/01/18 Página 1/5

Sistema Conectado a la Red: Parámetros de la simulación
Proyecto :

VIA BARCINO II

Lugar geográfico

Barcelona

País

España

Ubicación
Hora definido como

Latitud
Hora Legal
Albedo
Barcelona

41.42° N
Longitud
Huso hor. UT+1
Altitud
0.20
MeteoNorm 7.1 station - Síntesis

2.13° E
273 m

Datos climatológicos:

Variante de simulación :

2XSMA 25KW
Fecha de simulación

02/01/18 16h02

Parámetros de la simulación
Inclinación

Orientación Plano Receptor

Transposición

Modelos empleados
Perfil obstáculos

0°

Acimut

6°

Perez

Difuso

Perez, Meteonorm

Sin perfil de obstáculos
Según cadenas

Sombras cercanas

Efecto eléctrico

100 %

Características generadores FV (2 Tipo de generador definido)
Si-mono
Modelo CS6K - 280M
Módulo FV
Custom parameters definition
Fabricante Canadian Solar Inc.
Sub-generador "Sub-generador #1"
Número de módulos FV
En serie 16 módulos
En paralelo
N° total de módulos FV
N° módulos 96
Pnom unitaria
Potencia global generador
Nominal (STC) 26.88 kWp
En cond. funciona.
Caract. funcionamiento del generador (50°C)
V mpp 450 V
I mpp

6 cadenas
280 Wp
24.12 kWp (50°C)
54 A

Sub-generador "Sub-generador #2"
Número de módulos FV
En serie
N° total de módulos FV
N° módulos
Potencia global generador
Nominal (STC)
Caract. funcionamiento del generador (50°C)
V mpp

6 cadenas
280 Wp
25.62 kWp (50°C)
54 A

Total

Potencia global generadores

Nominal (STC)
Superficie módulos

Inversor
Original PVsyst database
Características

Modelo
Fabricante
Tensión Funciona.

17 módulos
102
28.56 kWp
478 V

En paralelo
Pnom unitaria
En cond. funciona.
I mpp
Total
Superf. célula

55 kWp
324 m²

198 módulos
290 m²

Sunny Tripower 25000TL-30
SMA
390-800 V
Pnom unitaria

25.0 kWac

Sub-generador "Sub-generador #1"
Sub-generador "Sub-generador #2"

N° de inversores
N° de inversores

2 * MPPT 50 %
2 * MPPT 50 %

Potencia total
Potencia total

25 kWac
25 kWac

Total

N° de inversores

2

Potencia total

50 kWac

Factores de pérdida Generador FV
Pérdidas por polvo y suciedad del generador
Factor de pérdidas térmicas
Uc (const)
Pérdida Óhmica en el Cableado
LID - "Light Induced Degradation"
Pérdida Calidad Módulo
Pérdidas Mismatch Módulos
Strings Mismatch loss

PVsyst Licensed to SULMAG 40 S.L. (Spain)

Generador#1
Generador#2
Global

20.0 W/m²K

Fracción de Pérdidas
Uv (viento)

142 mOhm Fracción de Pérdidas
150 mOhm Fracción de Pérdidas
Fracción de Pérdidas
Fracción de Pérdidas
Fracción de Pérdidas
Fracción de Pérdidas
Fracción de Pérdidas

1.0 %
0.0 W/m²K / m/s
1.5 % en STC
1.5 % en STC
1.5 % en STC
1.0 %
-0.5 %
1.0 % en MPP
0.10 %

Traducción sin garantía, Sólo el texto inglés está garantizado.

PVSYST V6.67
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Sistema Conectado a la Red: Parámetros de la simulación (continuación)

Efecto de incidencia, parametrización ASHRAE
Necesidades de los usuarios :

PVsyst Licensed to SULMAG 40 S.L. (Spain)

IAM =

1 - bo (1/cos i - 1)

Parám. bo

0.05

Carga ilimitada (red)

Traducción sin garantía, Sólo el texto inglés está garantizado.

PVSYST V6.67
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Sistema Conectado a la Red: Definición del sombreado cercano
Proyecto :

VIA BARCINO II

Variante de simulación :

2XSMA 25KW

Parámetros principales del sistema

Tipo de sistema

Según cadenas
inclinación
Modelo
N° de módulos
Modelo
N° de unidades
Carga ilimitada (red)

Sombras cercanas
Orientación Campos FV
Módulos FV
Generador FV
Inversor
Banco de inversores
Necesidades de los usuarios

Conectado a la red
Efecto eléctrico
0°
acimut
CS6K - 280M
Pnom
198
Pnom total
Sunny Tripower 25000TL-30
2.0
Pnom total

100 %
6°
280 Wp
55.4 kWp
25.00 kW ac
50.0 kW ac

Perspectiva del campo FV y situación del sombreado cercano

Diagrama de Iso-sombreados
VIA BARCINO II
Factor de sombreado del directo (según cadenas) : Curvas de Iso-sombreados

90

Pérdida de sombreado: 1 %
Pérdida de sombreado: 5 %
Pérdida de sombreado: 10 %
Pérdida de sombreado: 20 %
Pérdida de sombreado: 40 %

Atenuación para difuso: 0.074
y para albedo: 0.000

75
12h

11h

Altura del sol [[°]]

60

1: 22-juin
2: 22 may - 23 jul
3: 20 abr - 23 ago
4: 20 mar - 23 sep
5: 21 feb - 23 oct
6: 19 ene - 22 nov
7: 22 dic

13h
1
14h

2

3

15h

10h
16h

4
45
9h

17h

5
30

8h

6

18h

7
7h

19h

15
6h

0
-120

PVsyst Licensed to SULMAG 40 S.L. (Spain)

-90

-60

-30

0
Acimut [[°]]

30

60

90

120

Traducción sin garantía, Sólo el texto inglés está garantizado.
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Sistema Conectado a la Red: Resultados principales
Proyecto :

VIA BARCINO II

Variante de simulación :

2XSMA 25KW

Parámetros principales del sistema

Tipo de sistema

Según cadenas
inclinación
Modelo
N° de módulos
Modelo
N° de unidades
Carga ilimitada (red)

Sombras cercanas
Orientación Campos FV
Módulos FV
Generador FV
Inversor
Banco de inversores
Necesidades de los usuarios

Resultados principales de la simulación
Producción del Sistema
Energía producida
Factor de rendimiento (PR)

Conectado a la red
Efecto eléctrico
0°
acimut
CS6K - 280M
Pnom
198
Pnom total
Sunny Tripower 25000TL-30
2.0
Pnom total

100 %
6°
280 Wp
55.4 kWp
25.00 kW ac
50.0 kW ac

70.20 MWh/añoProduc. específico
77.41 %

1266 kWh/kWp/año

Producciones normalizadas (por kWp instalado): Potencia nominal 55.4 kWp

Factor de rendimiento (PR)

10

1.0

PR : Factor de rendimiento (Yf/Yr) : 0.774

Lc : Pérdida colectada (pérdidas generador FV) 0.93 kWh/kWp/día
Ls : Pérdida sistema (inversor, ...)
0.09 kWh/kWp/día
Yf : Energía útil producida (salida inversor)
3.47 kWh/kWp/día
0.8

Factor de rendimiento (PR)

Energía normalizada [kWh/kWp/día]

8

6

4

2

0

0.6

0.4

0.2

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

0.0

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

2XSMA 25KW
Balances y resultados principales

Enero

GlobHor

DiffHor

T Amb

GlobInc

GlobEff

EArray

E_Grid

kWh/m²

kWh/m²

°C

kWh/m²

kWh/m²

MWh

MWh

67.4

26.20

8.03

67.4

57.1

3.025

2.958

PR

0.792

Febrero

82.4

33.50

9.15

82.4

70.8

3.749

3.665

0.802

Marzo

131.1

45.80

11.95

131.1

116.4

5.948

5.809

0.799

Abril

166.5

64.50

14.15

166.5

149.3

7.558

7.379

0.799

Mayo

198.9

77.00

17.92

198.9

178.1

8.830

8.614

0.781

Junio

205.5

71.90

22.11

205.5

185.5

8.910

8.683

0.762

Julio

222.4

74.00

24.47

222.4

199.1

9.489

9.247

0.750

Agosto

183.0

68.00

24.54

183.0

163.4

7.865

7.664

0.755

Septiembre

142.2

49.60

20.70

142.2

125.7

6.180

6.030

0.765

Octubre

105.2

43.60

17.52

105.2

92.2

4.679

4.570

0.783

Noviembre

71.6

26.00

11.90

71.6

60.1

3.127

3.055

0.770

Diciembre

59.5

22.20

8.51

59.5

48.8

2.589

2.528

0.766

1635.7

602.29

15.95

1635.7

1446.6

71.950

70.202

0.774

Año
Leyendas:

GlobHor

Irradiación global horizontal

GlobEff

Global efectivo, corr. para IAM y sombreados

DiffHor

Irradiación difusa horizontal

EArray

Energía efectiva en la salida del generador

T Amb

Temperatura Ambiente

E_Grid

Energía reinyectada en la red

GlobInc

Global incidente plano receptor

PR

Factor de rendimiento

PVsyst Licensed to SULMAG 40 S.L. (Spain)

Traducción sin garantía, Sólo el texto inglés está garantizado.
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Sistema Conectado a la Red: Diagrama de pérdidas
Proyecto :

VIA BARCINO II

Variante de simulación :

2XSMA 25KW

Parámetros principales del sistema
Sombras cercanas
Orientación Campos FV
Módulos FV
Generador FV
Inversor
Banco de inversores
Necesidades de los usuarios

Tipo de sistema

Conectado a la red

Según cadenas
inclinación
Modelo
N° de módulos
Modelo
N° de unidades
Carga ilimitada (red)

Efecto eléctrico
0°
acimut
CS6K - 280M
Pnom
198
Pnom total
Sunny Tripower 25000TL-30
2.0
Pnom total

100 %
6°
280 Wp
55.4 kWp
25.00 kW ac
50.0 kW ac

Diagrama de pérdida durante todo el año

1636 kWh/m²
+0.0%
-7.3%
-3.6%
-1.0%
1447 kWh/m² * 324 m² recep.

Sombras cercanas: perdida de irradiancia
Factor IAM en global
Pérdidas por polvo y suciedad del generador
Irradiancia efectiva en receptores

eficiencia en STC = 17.11%

Conversión FV

80.2 MWh
-0.9%

Energía nominal generador (en efic. STC)
Pérdida FV debido a nivel de irradiancia

-6.6%

Pérdida FV debido a temperatura

-0.6%

Sombreados: pérdida eléctrica según cadenas

+0.4%

Pérdida calidad de módulo

-1.0%

LID - "Light Induced Degradation"

-1.1%

Mismatch loss, modules and strings

-0.9%

Pérdida óhmica del cableado

71.9 MWh

Energía virtual del generador en MPP
-2.4%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

PVsyst Licensed to SULMAG 40 S.L. (Spain)

Irradiación global horizontal
Global incidente plano receptor

Pérdida del inversor durante el funcionamiento (eficiencia)

70.2 MWh

Pérdida del inversor a través de la Pnom inversor
Inverter Loss due to max. input current
Pérdida del inversor a través de la Vnom inversor
Pérdida del inversor debido a umbral de potencia
Pérdida del inversor debido a umbral de tensión
Energía Disponible en la Salida del Inversor

70.2 MWh

Energía reinyectada en la red

Traducción sin garantía, Sólo el texto inglés está garantizado.

ANNEX 2
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DELS MÒDULS

CS6K- 275|280|285 |290M
*Black frame
product can be
provided upon
request.

Canadian Solar‘s modules use the latest innovative
cell technology, increasing module power output and
system reliability, ensured by 15 years of experience
in module manufacturing, well-engineered module
design, stringent BOM quality testing, an automated
manufacturing process and 100% EL testing.

KEY FEATURES
linear power output warranty

Excellent module efficiency of
up to: 17.72 %

High

product warranty on materials
and workmanship

High PTC rating of up to: 92.17%

Outstanding low irradiance
performance of up to: 96.5 %

Management System Certificates*
ISO 9001:2008 / Quality management system
ISO 14001:2004 / Standards for environmental management system
OHSAS 18001:2007 / International standards for occupational health & safety

IP68

IP68 junction box for longterm weather endurance

Product CERTIFICATEs*
IEC 61215 / IEC 61730: VDE / CE / MCS / JET / CEC AU / CQC / INMETRO

Heavy snow load up to 6000 Pa,
wind load up to 4000 Pa *

UL 1703 / IEC 61215 performance: CEC listed (US)
UL 1703: CSA / IEC 61701 ED2: VDE / IEC 62716: VDE
UNI 9177 Reaction to Fire: Class 1
IEC 60068-2-68: SGS
Take-e-way

* Please contact your local Canadian Solar sales representative for the specific product
certificates applicable in your market.

CANADIAN SOLAR INC. is committed to providing high quality
solar products, solar system solutions and services to customers
around the world. As a leading PV project developer and
manufacturer of solar modules with over 21 GW deployed around
the world since 2001, Canadian Solar Inc. (NASDAQ: CSIQ) is one of
the most bankable solar companies worldwide.
*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

ENGINEERING DRAWING (mm)

CS6K-280M / I-V CURVES

Rear View

Frame Cross Section A-A
180

8-14x9

1000

Cable Length
with Connector

11

990

1155

Mounting Hole

1650

40

180

30

Mounting Hole

951
40

992

Electrical Data | STC*
CS6K
Nominal Max. Power (Pmax)
Opt. Operating Voltage (Vmp)
Opt. Operating Current (Imp)
Open Circuit Voltage (Voc)
Short Circuit Current (Isc)
Module Eﬃciency
Operating Temperature
Max. System Voltage
Module Fire Performance
Max. Series Fuse Rating
Application Classification
Power Tolerance

9

9

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2
1

0

V
5

10

15

20

25

30

35

0

40

V
5

10

15

20

25

30

35

1000 W/m2

5°C

800 W/m2

25°C

600 W/m2

45°C

400 W/m2

65°C

9

275 M 280 M 285 M 290 M
275 W 280 W 285 W 290 W
31.3 V 31.5 V 31.7 V 31.9 V
8.80 A 8.89 A 8.98 A 9.09 A
38.3 V 38.5 V 38.6 V 38.7 V
9.31 A 9.43 A 9.51 A 9.59 A
16.80% 17.11% 17.41% 17.72%
-40°C ~ +85°C
1000 V (IEC) or 1000 V (UL)
TYPE 1 (UL 1703) or			
CLASS C (IEC 61730)
15 A
Class A
0~+5W

mechanical Data
Specification
Data
Cell Type
Mono-crystalline, 6 inch
Cell Arrangement 60 (6 ˣ 10)
Dimensions
1650 ˣ 992 ˣ 40 mm (65.0 ˣ39.1 ˣ 1.57 in)
Weight
18.2 kg (40.1 lbs)
Front Cover
3.2 mm tempered glass
Frame Material
Anodized aluminium alloy
J-Box
IP68, 3 diodes
Cable
4.0 mm² (IEC), 12 AWG (UL),
		
1000 mm (39.4 in)
Connector
T4 series
Per Pallet
27 pieces, 538 kg (1186.1 lbs)
Per Container (40‘ HQ) 756 pieces

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

Electrical Data | NMot*
CS6K
Nominal Max. Power (Pmax)
Opt. Operating Voltage (Vmp)
Opt. Operating Current (Imp)
Open Circuit Voltage (Voc)
Short Circuit Current (Isc)

40

A

14

A

10

1

R
6-Ф5
Grounding Hole

A

A
10

275 M
202 W
28.8 V
7.02 A
35.7 V
7.52 A

280 M
206 W
29.0 V
7.10 A
35.9 V
7.62 A

285 M
209 W
29.2 V
7.18 A
35.9 V
7.68 A

290 M
213 W
29.3 V
7.26 A
36.0 V
7.74 A

temperature characteristics
Specification
Temperature Coeﬃcient (Pmax)
Temperature Coeﬃcient (Voc)
Temperature Coeﬃcient (Isc)
Nominal Module Operating Temperature (NMOT)

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

PERFORMANCE AT LOW IRRADIANCE
Outstanding performance at low irradiance, with an
average relative efficiency of 96.5 % for irradiances
between 200 W/m2 and 1000 W/m2 (AM 1.5, 25°C).

Partner section

The aforesaid datasheet only provides the general information on Canadian Solar
products and, due to the on-going innovation and improvement, please always
contact your local Canadian Solar sales representative for the updated information
on specifications, key features and certification requirements of Canadian Solar
products in your region.
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. Aug. 2017. All rights reserved, PV Module Product Datasheet V5.551_EN

Data
-0.41 % / °C
-0.31 % / °C
0.05 % / °C
43 ± 2 °C

ANNEX 3
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DELS INVERSORS

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

Sunny Tripower
15000TL / 20000TL / 25000TL

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.

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

Curva de rendimiento

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

www.SMA-Iberica.com

SMA Solar Technology

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.

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

ANNEX 4
LÍNIES ELÈCTRIQUES

Ref: 382262
Senyors:
En relació a la seva sol•licitud amb data 24/11/2017, Ref: 382262, els adjuntem el
grafiat de plànols sol•licitat corresponent a les instal•lacions subterrànies de
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L..
D’altra banda, els indiquem que les dades facilitades són a títol només orientatiu, ja
que poden haver resultat afectades per la topografia del terreny i/o altres treballs, i
tenen validesa pel projecte.
Us recordem que d'acord amb l'Ordre TIC 341 de 22 de juliol a l'hora de l'execució
d'aquest projecte, caldrà tornar a sol·licitar-nos serveis i, depenent de la zona
d'afectació, realitzar el reconeixement i firma de l'Acta de Control.

Restem a la seva disposició per qualsevol dubte i aprofitem l’avintesa per
saludar-vos.

Annexos:
Plànols, numerats 382262 - 9314353 - BT, 382262 - 9314350 - BT, 382262 9314351 - BT, 382262 - 9314307 - AT-MT, 382262 - 9314308 - AT-MT, 382262 9314309 - AT-MT, 382262 - 9314310 - AT-MT, 382262 - 9314349 - BT

Ref: 382262 - 9314307

Planòl: AFECTACION AT/MT

Escala: 1:500

Les dades reflectides en aquest planòl són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos

Data: 24/11/2017

Centre: (432682.18 (m), 4589228.97 (m), 31)

Ref: 382262 - 9314307

Planòl: AFECTACION BT

Escala: 1:500

Les dades reflectides en aquest planòl són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos

Data: 24/11/2017

Centre: (432682.18 (m), 4589228.97 (m), 31)

Ref: 382262 - 9314310

Planòl: AFECTACION AT/MT

Escala: 1:500

Les dades reflectides en aquest planòl són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos

Data: 24/11/2017

Centre: (432755.58 (m), 4589199.57 (m), 31)

Ref: 382262 - 9314310

Planòl: AFECTACION BT

Escala: 1:500

Les dades reflectides en aquest planòl són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos

Data: 24/11/2017

Centre: (432755.58 (m), 4589199.57 (m), 31)

Ref: 382262 - 9314308

Planòl: AFECTACION AT/MT

Escala: 1:500

Les dades reflectides en aquest planòl són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos

Data: 24/11/2017

Centre: (432757.95 (m), 4589117.59 (m), 31)

Ref: 382262 - 9314308

Planòl: AFECTACION BT

Escala: 1:500

Les dades reflectides en aquest planòl són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos

Data: 24/11/2017

Centre: (432757.95 (m), 4589117.59 (m), 31)

Ref: 382262 - 9314309

Planòl: AFECTACION AT/MT

Escala: 1:500

Les dades reflectides en aquest planòl són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos

Data: 24/11/2017

Centre: (432919.82 (m), 4589124.27 (m), 31)

Ref: 382262 - 9314309

Planòl: AFECTACION BT

Escala: 1:500

Les dades reflectides en aquest planòl són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos

Data: 24/11/2017

Centre: (432919.82 (m), 4589124.27 (m), 31)
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1.- Memòria explicativa
1.1.- Introducció i conceptes rellevants
L’elevat nombre d’equipaments municipals fa necessària la participació de diferents empreses
subministradores d’equips de comptatge i monitoratge energètic.
Per tal d’evitar que les diferents tecnologies aplicades per cada subministrador de monitoratge,
impliquin una falta d’homogeneïtzació en l’accés i tractament de les dades mesurades i llegides,
l’AGÈNCIA D’ENERGIA DE BARCELONA sol·licita a cadascun d’ells la integració de les dades
obtingudes mitjançant els seus equips, per posteriorment enviar, passant per SENTILO, a
la plataforma de monitoratge energètic d’edificis i instal·lacions de producció energètica
actualment existent i en funcionament propietat de l’AGÈNCIA D’ENERGIA DE BARCELONA
(en endavant, AEB).

3

Contractar proveïdor plataforma
pantalles visualització

1
Internet
RTU

SENTILO

Internet

Plataforma
visualització

Internet

Edifici/Equipament

2

Programar I validar
enviament dades a
SENTILO des de la RTU

Aquesta eina de centralització i visualització de dades permet la recollida de totes les dades
de consum enregistrades en els edificis i equipaments monitorats, independentment de la marca i
model dels equips de comptabilitat i monitoratge instal·lats en cadascun d’ells sempre i quan allò
instal·lat s’ajusti als requeriments que estableix aquest document.
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A continuació es presenta, de forma esquemàtica, els principals conceptes a tenir presents en les
instal·lacions de monitoratge de l’àmbit municipal:

A.

Subjectes partícips:
A.1 - Promotor
A.2 - Projectista
A.3 - Contractista

B.

Tipus d’instal·lacions a monitorar:
B.1 - Edificis i Equipaments Municipals
B.2 - Instal·lació Producció Energia
B.2.1 - Solar Tèrmica
B.2.2 - Solar Fotovoltaica
B.2.3 – Minieòlica
B.2.4 – Geotèrmica
B.2.5 - Altres
B.3 - Habitatges

C.

Elements del monitoratge:
C.1 - Elements de Mesura
C.2 - Concentrador de dades Datalogger (RTU)
C.3 - Plataforma ent/sort SENTILO
C.4 - Plataforma de visualització del monitoratge

El capítol 2 d’aquest document contempla les especificacions tècniques i recomanacions sobre
com ha de ser la instal·lació de monitoratge, adreçades al Promotor, Projectista i al Contractista de
la instal·lació. Cal incorporar-los a les licitacions per a aquests tipus d’instal·lacions.

El Monitoratge energètic no s’ha de confondre amb el sistema de control de clima i enllumenat de que es
doten alguns equipaments. El monitoratge energètic que es requereix i que és objecte d’aquest
document és el necessari exclusivament per a visualitzar els consums energètics de l’edifici i la
producció elèctrica o tèrmica en cas que l’equipament disposi de sistemes renovables.
Aquests monitoratges es basen principalment en la mesura de la producció d’energia renovable així
com dels consums elèctrics principals i del comptador de l’escomesa de gas natural. El
monitoratge de consum no només es limita a la lectura de comptadors d’energia sinó que incorpora
sondes de temperatura i humitat relativa per tal de poder corregir el consum amb els paràmetres
ambientals.
L’arquitectura de l’actual sistema es basa en sistemes de comptabilitat i monitoratge energètic amb un
equip d'adquisició i emmagatzematge de dades (datalogger), en endavant RTU Datalogger, en
cadascun dels edificis objecte de monitoratge.
Les dades adquirides i emmagatzemades a la RTU s’envien a la Plataforma de Sensors i Actuadors
de Barcelona (en endavant SENTILO) que és la peça arquitectònica que aïlla les aplicacions que es
desenvolupin per explotar la informació “generada per la ciutat”, de la capa de sensors distribuïts per
la ciutat que recullen i emeten aquesta informació.
La informació adquirida per la SENTILO és enviada a un servidor propietat de l’AEB. El sistema és
completament obert i escalable tant vertical com horitzontalment.

5/44

L’AEB compta amb un sistema de gestió de dades que permet la visualització de dades i
l’elaboració d’uns informes via WEB. A aquest sistema de gestió i de visualització de dades s’hi
accedeix amb diferents nivells i perfils d’usuaris, per tal que cada usuari pugui visualitzar una
determinada informació segons el seu perfil.

Aquest tipus de sistema està pensat inicialment per fer telemesura o telecontrol (comunicació
unidireccional edifici-centre de control o Web), però probablement haurà d’acabar convertint-se, amb
molt poca inversió addicional, en un sistema de telegestió (comunicació bidireccional).

1.2.- Elements de camp del monitoratge
A continuació es descriuen breument els elements de camp més habituals en els monitoratges.

Analitzadors d’Electricitat
Els analitzadors d’Electricitat són centrals de mesura d'alta precisió, que tenen l’objectiu de mesurar
els principals paràmetres elèctrics en xarxes monofàsiques i / o trifàsiques.

Emissor d’impulsos per al comptador de gas i per a les Xarxes de calor i fred de barri
Els emissors d’impulsos s’utilitzaran, sempre que sigui possible, per a la lectura del consum de gas.
Aquests seran instal·lats, juntament amb el cablejat i connectors adients. En cas que no sigui possible,
s’instal·laran comptadors de gas addicionals al de companyia.
En aquells casos en els que l’edifici o equipament estigui connectat a les Xarxes de Calor i Fred de Barri
de la ciutat, també s’instal·laran emissors d’impulsos, sempre que sigui possible.

Sondes de Temperatura i Humitat relativa
El sistema de comptabilitat i monitoratge s’ha d’ampliar a més funcionalitats a través de la implantació
de sondes de temperatura i d’humitat relativa interior (i si es considera d’interès, també exterior) per
permetre tenir lectures d’aquests paràmetres per obtenir indicadors energètics d’interès, controlar
l’evolució dels paràmetres esmentats al llarg del dia, de la setmana o del temps d’interès determinat,
poder gestionar en un futur els sistemes de climatització en funció d’aquestes lectures, etc.

Concentrador de dades Datalogger (RTU)
El concentrador de dades és un sistema electrònic per a mesurar un cert nombre de variables i efectuar
una tabulació escrita i/o registrar-les en un format adequat per a l'entrada a l’ordinador. En aquest cas
correspon a l’element que concentra i emmagatzema les dades provinents de la resta d’elements:
analitzadors de xarxes, emissors d’impulsos i sondes de temperatura i humitat.

També cal mencionar que a les instal·lacions de monitoratge hi ha altres elements de camp menys
habituals com poden ser comptadors d’energia o sensors d’irradiància.

1.3.- Plataforma de Sensors i Actuadors de Barcelona (SENTILO BCN)
SENTILO és la peça de l'arquitectura que aïlla les aplicacions que es desenvolupen per explotar la
informació "generada per la ciutat" de la capa de sensors desplegats a tota la ciutat per recollir i difondre
aquesta informació. El principal objectiu de la plataforma SENTILO és abaratir costos de desplegament i
manteniment de sensors i alhora abaratir costos de desenvolupament d’aplicacions consumidores de
dades procedents de sensors. La creació i implantació de la plataforma SENTILO permet assolir els
següents beneficis:
• Aïllar (desacoblar) el sensors i actuadors de les aplicacions que els usen, permetent canviar
uns i altres sense haver de tocar res més.
• Trencar les sitges funcionals, fugint de la dependència de proveïdors i de la proliferació de
sistemes aïllats que moltes vegades es despleguen fins i tot per al mateix servei.
• Facilitar compartir les dades d’un sensor entre diferents aplicacions trencant conceptes de
propietat.
• Disposar d’una sèrie de serveis comuns que necessiten totes les aplicacions i que no cal que
cada una desenvolupi independentment: Catàleg de sensors/actuadors, monitoratge, Qualitat de
Servei, homogeneïtzació lèxica, sintàctica i semàntica.
• Incorporar traduccions de protocols entre sensors/actuadors i les aplicacions.
• Assegurar que el catàleg dels sensors/actuadors, nucli fonamental del sistema de gestió i
manteniment d’equips al carrer, és complert.
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1.4.- Plataforma de visualització de l’Agència d’Energia de Barcelona (AEB)
Les dades enviades per SENTILO s’enregistren remotament al servidor de dades connectat a
Internet.

Aquest Servidor conté una aplicació Web mitjançant la qual es poden visualitzar totes les dades en
temps real i en forma d’històrics. Les seves característiques són:

•

Visualitzar els consums elèctrics i de gas

•

Visualitzar els valors de les temperatures i humitats

•

Consultes d’històrics de les dades de consums

•

Generació de gràfiques d’històrics de l’evolució de totes les dades enregistrades

•

Gestió, consulta i generació d’ informes setmanals, mensuals i anuals dels consums de la
instal·lació

•

Exportació de totes les dades enregistrades a format Excel o CSV. Es podrà definir el rang de
dates entre les quals es generarà aquesta exportació

•

Discriminació de la informació mostrada depenent del tipus d’usuari

2.- Requeriments i Recomanacions per a la implementació del
monitoratge

2.1.- Informació adreçada al Promotor (BIMSA, Districtes, Sectors municipals)
2.1.1.- Criteris per al monitoratge d’una instal·lació

A continuació s’exposa els criteris pels que es valora la necessitat de monitorar un edifici o equipament
municipal de nova construcció o el qual hagi estat sotmès a una reforma integral.
1. Disposar de xarxa IMI que servirà com a canal de comunicació del monitoratge cap a la
plataforma: alternativament es poden instal·lar sistemes de comunicació GPRS/3G però
tenen un manteniment al que cal fer front i tenen moltes fallades de comunicació que
obliguen a desplaçar-se a resetejar el mòdem.
2. Segons l’ús que es doni a l’equipament: Són d’especial interès monitorar, aquells edificis
destinats a biblioteques, centres cívics, edificis d’oficines, museus, casernes bombers i GU,
EBM, centres esportius....
3. Segons la superfície total: De forma orientativa, es considera interessant, monitorar els
2
edificis amb una superfície superior a 3.000 m i en funció de la previsió anual de consum.
4. Segons si l’edifici disposa d’elements d’autoproducció: Poder avaluar el grau
d’autosuficiència de l’edifici és un dels principals objectius d’aquesta administració, motiu pel
qual es bo conèixer què consumeix un edifici i veure quina cobertura dóna la instal·lació
d’autoproducció.

Criteris excloents:
5. Segons règim d’ús (concessionat o gestió directa): Un edifici destinat a que la seva gestió
sigui consorciada és un edifici en el que si de l’eina de monitoratge se n’extreu la possibilitat
de fer millores, aquestes caldrà que les implanti el gestor fet que sempre complica la facilitat
d’implantació o d’inversió pública.
6. Valorar que la inversió tingui un retorn raonable: Es pot comptar que el monitoratge pot
arribar a aportar un estalvi del 5% del consum de l’edifici. Retorns d’inversió superiors a 5
anys són considerats massa llargs. De totes maneres aquest ítem va molt relacionat amb
l’abast de comptatges que s’esculli, dificultat d’implantació, consum de l’edifici i del cost del
kWh. Així, edificis amb consums totals (electricitat, gas...) majors a 150.000 kWh/any, la
inversió en monitoratge surt rendible.
Malgrat aquestes indicacions, qui validarà en última instància la necessitat de monitoratge serà el
gestor de l’edifici o promotor del nou edifici o equipament, pel cas d’obra nova.
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2.1.2.- Proposta de clàusules respecte al monitoratge
1. Tasques relacionades amb la coordinació de les visites tècniques que siguin necessàries així com la
coordinació i l’establiment de les dates d’execució de les obres.
Per tal de fer-ho, l’empresa adjudicatària es posarà en contacte amb els responsables dels
diferents edificis i equipaments municipals, dades que li seran facilitades pels <promotor
municipal / ens contractant de l’obra nova o rehabilitació>. En aquest sentit doncs, els <promotor
municipal / ens contractant de l’obra nova o rehabilitació> només actuarà com a facilitadora dels
contactes però les tasques de coordinació de dates per a les visites tècniques i per a les obres serà
responsabilitat de l’empresa adjudicatària del contracte. L’empresa adjudicatària caldrà que, un cop
se li adjudiqui el contracte i abans d’iniciar la instal·lació, faci una proposta adaptada a les
necessitats reals de cadascun dels edificis, amb els detalls del sistema de comptabilitat i de
monitoratge energètic a implantar en cadascun d’ells, sense que aquestes propostes serveixin per
exigir sobrecostos respecte a l’oferta econòmica presentada i acceptada amb anterioritat com a
resultat de l’adjudicació del present concurs públic. Aquesta proposta l’haurà de presentar a les
parts implicades i haurà de ser aprovada pels <promotor municipal / ens contractant de l’obra nova
o rehabilitació>i per l’AEB.
Pel que fa referència al canal de comunicació del monitoratge amb la plataforma, es requereix el
següent protocol:
1.1 Prioritzar la connexió a fibra òptica municipal.
1.2 En cas que l’equipament no disposi de fibra òptica municipal:
a. Estendre cable de comunicacions fins al RAC TIC i si encara no hi ha xarxa de
telecomunicacions (ADSL del nou inquilí), la constructora haurà de subministrar, per a
la fase final de l’obra, un mòdem i una targeta SIM 3G (IP dinàmica) per a fer les
proves d’enviament a Sentilo.
b. en cas que no hi hagi RAC TIC, la constructora haurà de subministrar una targeta SIM
3G (IP estàtica) per a fer les proves d’enviament a Sentilo.
2. Redacció del preceptiu Pla de Seguretat i Salut relatiu als treballs a realitzar a partir del preceptiu
Estudi de Seguretat i Salut.
3. Elaboració dels As-Built dels sistemes instal·lats en cadascun dels edificis objecte de monitoratge,
d’acord amb el guió que es detalla a continuació:

I.- Fitxa informativa de l’equipament (Nom, ubicació, característiques arquitectòniques, activitat, ...).

II.- Inventari d’equips del monitoratge, característiques i ubicació.
Nota: Caldrà indicar les característiques parametritzades de comunicació (p. ex., protocol de
comunicacions parametritzat, Velocitat, paritat, identificador d'esclau modbus) i de configuració
(p. ex., relació de transformació de corrent si és un analitzador de xarxes, pes dels polsos en cas de
un comptador amb emissor de polsos, ...).

III.- Esquema de principi del monitoratge.
IV.- Paràmetres de configuració de la RTU
Nota: Cal que es lliuri la configuració en format electrònic, manual de configuració i les
contrasenyes i usuaris necessaris per poder fer les modificacions i manteniments que puguin
requerir-se.

V.- Paràmetres de configuració de la xarxa
Nota: Cal que es lliuri l’arquitectura complerta de comunicacions tant entre dispositius i RTU com
de la RTU amb internet indicant adreces, tipus de busos que es fa servir i una descripció de per on
passen els busos i on es connecten ells elements (armari rack, boca del switch, ...).
VI.- Relació de sensors de la instal·lació (especificant quines d’elles s’envien a SENTILO).
VII.-Reportatge fotogràfic dels equips i la seva ubicació (seguint l’ordre del punt II).
Nota: La ubicació dels cables de comunicació caldrà descriure-la gràfica o narrativament per tal
de que es pugui resoldre una pèrdua parcial de una part dels elements.
VIII.- Fitxes tècniques i manuals dels equips instal·lats.

4. Validació coherència dades monitorades amb la realitat.
L’objectiu del present contracte és el d’implantar un monitoratge ben fet, no només la instal·lació
d’equips sinó que els equips mesurin allò que s’espera que han de mesurar independentment d’on
siguin instal·lats. L’experiència ha mostrat que a quadres etiquetats com, per exemple:
“Climatització”, en realitat llegeixen també d’altres consums que poc tenen a veure amb el clima, i
per tant la mesura no és realment el que s’esperava que fos. Es proposa que en el moment de fer la
instal·lació es validi exactament què s’està mesurant tot baixant i pujant magnetotèrmics i testejant
exhaustivament què penja de cada quadre. Si un cop feta la validació es detecta que d’un
subquadre monitorat hi pengen consums que poc tenen a veure amb el que era previst, no caldrà
modificar la instal·lació de l’edifici. La validació servirà per conèixer, com a mínim, quins consums
registra cada comptador.
5. Recomanacions d’estalvi a partir de les primeres mesures realitzades.
Es proposa que un cop validada la mesura, es faci un anàlisi bàsic sobre la situació de l’edifici. És
a dir, s’indiqui si hi ha consums nocturns, usos incorrectes del clima, etc... per tant, es demana
que l’adjudicatari realitzi un mínim d’anàlisi d’allò que ha instal·lat.
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2.2.- Informació adreçada al Projectista i al Contractista
A continuació s’exposen les actuacions a considerar en projecte i a realitzar, a aquells edificis o
equipaments als que es pretén instal·lar un sistema de monitoratge.

1. Disposició d’equips de mesura relatius al consum de l’edifici i a la producció renovable,
comunicacions, concentrador d’informació, cablejat, etc., d’acord amb les variables a
monitorar definides per l’AEB o ens gestor de l‘edifici o equipament
2. Programació de l’equip concentrador d’informació per enviar la informació a SENTILO i
validació de la informació rebuda a SENTILO, seguint el protocol definit en el present
document.
3. Contractació de l’empresa gestora de la Plataforma de visualització de l’AEB, per a que
programi les pantalles de visualització.
4. Recepció del monitoratge per part de l’AEB, qui emetrà un document datat de conformitat
d’aquesta recepció
5. document generat per l’AEB que certifiqui aquesta recepció signat per ambdues parts).
6. Elaboració document As-built de monitoratge, d’acord amb el guió especificat en el punt
2.1.2 del present document.

2.2.1.- Variables a monitorar d’un equipament o edifici municipal
Escomesa elèctrica
Mostra les variables característiques de l’Escomesa elèctrica. En un inici es mostrar la informació
instantània de consum (kWh/dia que es van acumulant i torna a zero a les 24h) i la potència instantània.
La informació es refresca cada 2 minuts. En el cas d’energia s’addiciona al valor anterior, en el cas de la
Potència el nou valor substitueix l’anterior.

Partint de l’escomesa es podrà obtenir més detall de les diferents variables (Intensitat, Tensió, ...):

Escomesa de gas (en cas que existeixi consum de gas a l’edifici)

Xarxes de Calor i Fred de Barri (en cas que l’edifici disposi de subministrament d’aquestes xarxes)

Consums totals de Climatització, Enllumenat i Força, en el cas que aquests consisteixin un consum
significatiu respecte al total de l’edifici i es disposi d’analitzadors que englobin aquestes senyals.

Consums parcials de Climatització, Enllumenat i Força (Opcional): Es podrà visualitzar les variables
dels analitzadors que segreguen el nivell anterior.
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S’adjunta una orientació pressupostària per al Monitoratge de Consums energètics d’un equipament.
DESCRIPCIÓ PARTIDA

COST

Subministrament instal·lació i programació d’analitzador elèctric

700,00 € / ut

Subministrament instal·lació i programació de sonda temperatura

400,00 € / ut

Subministrament instal·lació i programació d’emissor d’impulsos (escomesa gas)

250,00 € / ut

Subministrament instal·lació i programació d’equip RTU per enviament de dades a la
Plataforma SENTILO

1.000,00 €

Subministrament i instal·lació de cablejat dels diferents components fins a la RTU

(segons
distàncies)

Pressupost estimatiu la implementació d’un mòdem i tarja SIM 3G per fer proves finals
en cas de no disposar de xarxa IMI o similar.
Cost d’instal·lació dels equips
Cost programació enviament informació de RTU a SENTILO
Configuració pantalles en la plataforma de monitoratge de l’Agència d’Energia de
Barcelona (a subcontractar al proveïdor de l’AEB). 1
Cost redacció documentació As-built

(segons model)
(segons preu/h
operari)
(segons preu/h
programador)
250,00 €
(segons preu/h
enginyeria)

Nota: Costos dels components són preus pvp sense IVA ni benefici industrial.

S’adjunta a mode d’exemple un esquema pressupostari corresponents a un sistema de
monitoratge d’un projecte que ja s’ha realitzat. Cada projecte és singular i mereix un disseny
determinat en nombre d’equips i sistemes de comunicació, però s’adjunta aquesta relació per
facilitar la comprensió de l’abast del que es desitja:

1

Valor que s’extreu de l’oferta de l’adjudicatari. No inclou IVA. Aquest import inclou el cost d’alta a plataforma
d’un equipament amb =< 25 TAGs

2.2.2.- Variables a monitorar d’un sistema solar fotovoltaic
Per a les instal·lacions solars fotovoltaiques es considera una tipologia única pel que fa a la visualització
en esquema sinòptic i tot el relatiu a gràfiques. Considerant que la connexió serà de tipus 2 (producció
amb autoconsum), caldrà monitorar:
•

Comptador Bidireccional FV (PM2) per avaluar la generació neta

•

Comptador de consum de l’equipament (PM1)

•

Comptador Bidireccional de companyia (CIA) per avaluar la importació/exportació

•

Irradiància

S’adjunta a continuació, l’abast de diverses instal·lacions Fotovoltaiques tipus i pressupost global (IVA i BI
exclosos) orientatiu:

DESCRIPCIÓ PARTIDA

COST

Monitoratge d’una instal·lació fotovoltaica en equipament

2.000,00 €

Monitoratge de Pèrgola Fotovoltaica amb 2 inversors

2.000,00 €
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Monitoratge de Pèrgola Fotovoltaica amb bateries de Pb i 1 inversor

6.000,00 €

Monitoratge de Pèrgola Fotovoltaica amb bateries de liti i 3 inversors

11.000,00 €

Configuració pantalles en la plataforma de monitoratge de l’Agència d’Energia de
Barcelona (a subcontractar al proveïdor de l’Agència d’Energia de Barcelona) 2

200,00 €

Nota: Costos dels components són preus pvp sense IVA ni benefici industrial.

2

Valor que s’extreu de l’oferta de l’adjudicatari. No inclou IVA. Aquest import inclou el cost d’alta a plataforma
d’una instal·lació solar fotovoltaica (FV) amb =< 5 TAGs

2.2.3.- Variables a monitorar d’un sistema solar tèrmic
Existeixen dues tipologies bàsiques d’instal·lacions solars tèrmiques: Centralitzada i Descentralitzada,
on el seu monitoratge difereix sensiblement, pel que es recomanable consultar a l’AEB abans d’iniciar les
actuacions d’instal·lació
S’adjunta una orientació pressupostària pel Monitoratge d’una instal·lació solar tèrmica:
Exemples:
DESCRIPCIÓ PARTIDA

•

COST

Instal·lació solar tèrmica centralitzada

3.500,00 €

•

Instal·lació solar tèrmica descentralitzada

2.500,00 €

Configuració pantalles en la plataforma de monitoratge de l’Agència d’Energia de
Barcelona 3 (a subcontractar al proveïdor de l’AEB).

250,00 €

Nota: Costos dels components són preus pvp sense IVA ni benefici industrial.

Aquesta proposta orientativa de pressupost inclou programació de l’enviament de dades a SENTILO i alta
a la plataforma de visualització municipal

3

Valor que s’extreu de l’oferta de l’adjudicatari. No inclou IVA. Aquest import inclou el cost d’alta a plataforma
d’una instal·lació solar térmica (ST) amb =< 30 TAGs
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2.3.- Informació addicional adreçada al Contractista
2.3.1- Actuacions a realitzar
Les actuacions e efectuar per l’empresa contractista de la instal·lació del sistema de monitoratge, són

1. Sol·licitar codi d’instal·lació de l’edifici a l’AEB (en el cas que aquest encara no en tingui un
d’assignat), complimentant el formulari que els facilitarà, juntament amb la darrera versió d’aquest
document, la pròpia AEB.

2. Basant-se en aquest document, la contracta encarregada d’instal·lar els equips de presa de
dades (comptadors, sondes i concentrador datalogger d’informació-RTU), ha de fer la
programació del concentrador datalogger-RTU i efectuar les gestions adients per a publicar
les dades a SENTILO, la primera vegada en entorn de proves i a partir de la segona vegada, ja
en entorn real.
3. Validar, per part del contractista, a través del visor de SENTILO, que les dades rebudes són
coherents, i que s’envien correctament en temps i forma, mitjançant l’API SENTILO, amb un
client d’API-REST.
4. Un cop validades, informar a l’AEB per a que realitzi les comprovacions corresponents respecte
a les dades rebudes.
5. Amb el vistiplau de l’AEB, el contractista haurà de contactar amb l’empresa adjudicatària
proveïdora de la plataforma de visualització de l’AEB (SIGE) per a tramitar la contractació de
les pantalles de visualització corresponents.
6. L’empresa SIGE configura les pantalles corresponents i informa a l’AEB que la informació ja
està disponible a la plataforma a temps real.
7. L’AEB efectua les comprovacions pertinents i dóna el vistiplau definitiu, emetent un document
datat de conformitat en la recepció del monitoratge.
8. El contractista elabora l’as-built definitiu del sistema instal·lat, d’acord amb el guió especificat
en el punt 2.1.2 del present document.

Tot seguit s’adjunta en format de diagrama de fluxos:

2.3.2.- Diagrames de flux per a l’alta de monitoratge energètic d’instal·lacions
2.3.2.1.- Diagrama 1: Definició i configuració en camp (RTU) de les variables a monitorar

GESTOR EDIFICI +
AEB

Definició de les variables a
monitorar i de les variables a
publicar a SENTILO

CONTRACTISTA

Sol·licitar el codi de l’equipament a
monitorar, omplint el formulari
telemàtic facilitat per l’AEB.

SIGE

Enviament del codi de la
instal·lació a l’empresa
CONTRACTISTA

CONTRACTISTA

Configuració de la instal·lació de
camp amb les variables a monitorar.
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2.3.2.2.- Diagrama 2: Publicació de les dades a monitorar a la plataforma SENTILO

CONTRACTISTA

CONTRACTISTA

Contactar amb els responsables de
SENTILO i configurar la comunicació de
la RTU amb SENTILO per a la correcta
publicació de les dades

Es publiquen les
dades
correctament?

SÍ

CONTRACTISTA

AEB

Informar a l’AEB de la
publicació correcte de les
dades

Validació de les dades
publicades a SENTILO, el
CONTRACTISTA pot passar a
l’etapa següent

NO

2.3.2.3.- Diagrama 3: Contractació de les pantalles visualització de la plataforma de l’AEB

CONTRACTISTA

Contactar amb l’empresa
SIGE per a la contractació
de les pantalles (ref exp
16000032).

SIGE

Enviament de pressupost de
generació de pantalles de
visualització

CONTRACTISTA

Acceptació del pressupost i pagament
de la contractació de les pantalles,

SIGE

Generació de les pantalles de
visualització de la plataforma de
l’AEB.

CONTRACTISTA

Generar i entregar a l’AEB,
documentació AS-BUILT de la
instal·lació de monitoratge efectuada

NO

La documentació
as-built és
correcte?

SÍ
AEB

Informar al Promotor de la
recepció del monitoratge

21/44

Revisió 10/03/2017

2.3.3.- Especificacions per als elements de camp
Analitzadors d’electricitat
Els analitzadors d’Electricitat hauran de registrar, com a mínim, la següent informació del quadre
General de comandament:
Intensitat (trifàsica i per cada fase).
Tensió (trifàsica i per cada fase).
Potència Activa.
Potència Reactiva.
Cos Phi.
Energia.

En general es descarta la lectura directa dels comptadors de facturació de companyia donat que no
es pot garantir la disponibilitat permanent dels ports de comunicació.
Per tal de facilitar la verificació de la lectura dels mantenidors del sistema i dels edificis, els
analitzadors hauran de tenir una pantalla on es puguin consultar les dades instantànies a transmetre.

Emissor d’impulsos per al comptador de gas i per a les Xarxes de calor i fred de barri
Per a mesurar el consum de gas de la instal·lació es podrà instal·lar emissors d’impulsos així com
cablejat i connectors adients. En cas que això no sigui possible, s’hauran d’instal·lar comptadors de gas
addicionals al de companyia.
Amb l’objectiu de proporcionar una millor comprovació del comptatge del sistema, es permetrà la
sincronització inicial del comptador.
D’altra banda, cal tenir en compte que el nivell de seguretat intrínseca dels comptadors és Ex II ½ G
EEX ia IIC T6, el que implica que la RTU haurà de disposar de la interfície electrònica corresponent
que permeti la connexió amb el comptador d’impulsos de baixa freqüència.

Sondes de temperatura i humitat relativa
S’incorporaran sondes de control de temperatura i d’humitat relativa en alguna zona de
l’edifici, podent-se sol·licitar, per part de l’AEB instal·lar-ne també en algun punt representatiu
de l’exterior. Les propostes de les ubicacions de les sondes les pot fer l’empresa que elabori
el projecte executiu, però hauran de ser aprovades per l’AEB.
Per a tots els casos, la tecnologia preferida per a la comunicació entre les sondes i la RTU és via
cable.
El nombre de sondes a instal·lar de cadascun dels tipus diferirà en funció de l’edifici objecte del

monitoratge, en vista de les diferències arquitectòniques, de superfície, d’ocupació i equipaments que
hauran de conviure. Si en un edifici hi ha més d’un equipament amb servei diferenciats, cal instal·lar
sondes de temperatura i humitat relativa interiors en tots els equipaments i, si es considera apropiat,
més d’una sonda en cadascun d’ells.
En qualsevol cas, un cop el contractista hagi realitzat el projecte executiu de monitoratge de la
instal·lació i abans d’iniciar-ne l’execució, caldrà que presenti la proposta a l’AEB, per a la seva
aprovació.

Concentrador de dades Datalogger (RTU)
El sistema local de concentració de dades (RTU) rep i enregistra les dades provinents de:
•

El comptatge dels consums elèctrics, que es farà mitjançant analitzadors
elèctrics.

•

El comptatge de consums de gas natural, que es farà mitjançant un emissor
d’impulsos.

•

Les dades dels sensors de temperatura (interior i exterior) i humitat
relativa (interior), irradiància o altres variables d’estat que es
considerin.

Per tal que la comunicació sigui més fiable, els analitzadors elèctrics, les sondes de temperatura i
humitat i l’emissor d’impulsos, es comunicaran preferiblement mitjançant cable amb la RTU
Datalogger.
Aquest sistema ha de disposar de memòria incorporada i comptar amb el sistema de comunicació
que suposi el menor cost de manteniment, però sense perdre prestacions de connexió ni de lectura
remota. Qualsevol dels dispositius de comunicació necessaris seran subministrats per l’adjudicatari
com a part de la instal·lació.
Els sistemes locals de concentració, emmagatzematge i publicació de dades cap a la plataforma han
de ser sistemes basats en estendards de programació de controladors (p. ex, IEC 61131-3) o han
de disposar de sistemes operatius que puguin ser accessibles per tal de poder ampliar si s’escau en un
futur, la seva funcionalitat (p. ex, linux embedded, windows xp embedded, android, etc.) o, simplement,
a efectes de manteniment com un actiu informàtic més.
No s'admetrà l’existència de claus d'accés privades que impedeixin re-programar o parametritzar les
noves funcionalitats o corregir possibles mancances.
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S’especifica a continuació les alternatives de consolidació de dades a les quals es podran acollir els
diferents adjudicataris dels concursos per al subministrament i instal·lació de sistemes de monitoratge i
comptabilitat energètica en edificis i equipaments municipals.
Les dades que el sistema ha de recollir de manera unificada són de tres tipus:
•

Informació en TEMPS REAL de senyals de camp. Per a cada senyal i amb una periodicitat de
2 min si la connexió és fixa i 5 minuts en cas que aquesta sigui mòbil, s'enviarà una mostra
juntament amb l'instant de recollida.

•

Informació en TEMPS REAL o senyals digitals d'estats o alarmes. Per a tots els senyals
digitals recollits (ja siguin alarmes o estats) s’emmagatzemarà a la base de dades cada
modificació (pas de 0 a 1 o d'1 a 0) juntament amb la dada del temps en què s'ha produït el
canvi.

•

Informació HISTÒRICA dels senyals recollits. Dels senyals analògics (temperatures, cabals,
potències, etc.) i comptadors (energies, volums, etc.) es registrarà amb una periodicitat quarthorària (cada 15 minuts), enviant un registre resumit del què ha passat en aquest període.
Aquest resum inclourà el valor mitjà, el màxim, el mínim, el nombre de mostres recollides i
la durada del període resumit.

De forma general les comunicacions entre les RTU's i la SENTILO es fan utilitzant serveis web i
transmetent les dades en format JSON. Són les RTU's les que inicien les comunicacions quan tenen
dades per transmetre o a intervals periòdics i no és la SENTILO la que les consulta. Les RTU's, per tant,
hauran de tenir la capacitat hardware i software necessària per realitzar de forma autònoma aquestes
comunicacions i, en cas de que no estigui actiu el canal de comunicacions, fer de datalogger per enviar
les dades emmagatzemades tant aviat com les comunicacions quedin restablertes. S'haurà de
demostrar mitjançant la desconnexió forçada de les comunicacions que la funció de datalogging i
recuperació de dades funciona correctament.

2.3.4.- Protocols de comunicació entre els elements de camp i la RTU
Els sistemes proposats, cal que disposin de la possibilitat de comunicar a través de diferents protocols
de comunicació. Si bé el numero de protocols actuals dins del mercat és molt ampli, cal que com a
mínim es comuniqui de forma nativa (inclòs en el software de base del dispositiu) amb el protocol
Modbus RTU/TCP.

2.3.5.- L’Entorn SENTILO.

L’Ajuntament de Barcelona requereix que els sensors i actuadors que es despleguin a la ciutat ho
facin d’una forma estàndard i, en concret, enviïn sempre les dades a través de la plataforma
SENTILO.
A continuació s’inclou un diagrama on s’ubica la plataforma en el context de les aplicacions, mòduls,
proveïdors i sensors. Per a una millor comprensió del diagrama s’inclou una definició dels principals
conceptes representats:

•

S’entén per proveïdor l'ens que agrupa una sèrie de sensors i envia o consumeix informació
cap a la plataforma. Un proveïdor es pot correspondre amb un element físic de camp
(gateway, router) o no (agrupació lògica de sensors d’un determinat tipus).

•

S’entén per sensor un element que envia i/o rep informació de la plataforma. Un sensor es pot
correspondre amb un element físic de camp o no (sensor virtual).

•

S’entén per event la informació que s’envia a SENTILO (ordres, dades, alarmes, etc.)

•

S’entén per serveis les comandes que es poden demanar a la plataforma (catàleg,
subscripció, publicació, data, ordres, alarmes)

•

S’entén per aplicació/mòdul qualsevol client que es connecta a la plataforma per consumir o
enviar dades de/a sensors o d'altres aplicacions (no s’ha de confondre amb l’usuari final).
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SERVEIS SENTILO
Les aplicacions/ mòduls o proveïdors/ sensors han d’utilitzar la Interfície de Programació
d'Aplicacions (Application Programing Interface, en endavant API) per tal d'interaccionar amb la
plataforma. SENTILO ofereix una API oberta basada en interfícies de tipus REST2 i la
comunicació amb la plataforma és mitjançant el protocol HTTP (Hypertext Transfer Protocol).

Els serveis o capacitats inicials de la plataforma són:
•

Permetre registrar aplicacions/mòduls i proveïdors/sensors a la plataforma (servei Catàleg).

•

Permetre a aplicacions/mòduls i proveïdors/sensors subscriure’s a serveis publicats
prèviament (servei Subscripció).

•

Permetre enviar informació des de sensors a aplicacions/mòduls (Servei Data).

•

Permetre recuperar informació de proveïdors/sensors des d’aplicacions/mòduls (servei
Data).

•

Permetre enviar ordres des d’aplicacions/mòduls a proveïdors/sensors (servei Order).

•

Permetre disparar alarmes des d’aplicacions/ mòduls o des de proveïdors/sensors (servei
Alarm).

API REST SENTILO
L’API oberta tipus REST que ofereix SENTILO utilitza els següents conceptes de terminologia
REST:
a)
b)
c)
d)
e)

Recursos: Elements d'informació del sistema.
Identificadors: Nom únic que identifica un Recurs.
Representacions: Format de les dades intercanviades.
Operadors: Accions que es poden fer sobre un recurs.
Codis de resposta: Que indica el resultat de l'operació.

a) Recursos: Són elements d'informació del sistema que en el cas de SENTILO són:
•
•
•
•

Sensor: element de hardware o software amb la capacitat de generar una observació (dada)
Component: es correspon amb un element de hardware o software, amb localització geoespacial (fixa o mòbil) que pot estar format per 1 o N sensors.
Proveïdor: entitat q ue representa una agrupació de components i que permet les
comunicacions amb SENTILO d’enviar dades i rebre comandes.
Aplicació client /Mòdul: entitat que consumeix les dades processades per la plataforma.

Les accions que es poden realitzar són:
Aplicacions/mòduls:
o Es registren a la plataforma, però sempre des
de l'administració. o Envien ordres a proveïdors/sensors
(servei order).
o
Recuperen
dades
de
proveïdors/sensors (servei data).
o Es subscriuen a events del sistema
(servei subscribe).

Proveïdors/sensors:
o Es registren a la plataforma (servei catàleg).
o Es subscriuen a events del sistema (servei subscribe).

Els sensors i els components de la plataforma tenen una tipologia associada.
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b) Identificadors
Nom únic que identifica un recurs al sistema que en el cas de SENTILO, s'utilitzaran URLs (Uniform
Resource Locator). El format general serà el següent:

Format per les següents parts:
• Protocol de comunicació: HTTP o HTTPS.
• Servidor: Domini del servidor de SENTILO.
• Port: Port definit per les comunicacions.
• Servei: Catàleg, data, order, etc.
• Event: Event associat (només per subscripcions)
• Proveïdor: Identificador del proveïdor de servei. Opcional.
• Sensor: Identificador del sensor a la plataforma. Opcional.
• Valor: Valor directe per operacions simples. Opcional.
• Paràmetres: Paràmetres de la petició. Opcional.

c) Representacions
Els formats de dades suportats per SENTILO són: JSON (versió inicial) i XML (en una futura versió). El
format per defecte utilitzat per la plataforma és JSON. Per especificar un altre, cal informar el
paràmetre "format".

Format JSON
Exemple de dades en format JSON:

d) Operadors
Els operadors de la plataforma són mètodes del protocol HTTP.
En general, el funcionament associat als operadors utilitzats per SENTILO és:
•
•
•
•

GET: Sol•licitar informació.
POST: Envia dades.
PUT: Actualitza dades.
DELETE: Esborra dades.

La plataforma discriminarà l'acció que es vol realitzar a partir del mètode utilitzat i del servei, proveïdor
o sensor identificat en la URL invocada.

e) Codis de resposta
La resposta a una crida a la plataforma es vehicula mitjançant els codis d'estat HTTP.
A la web de SENTILO i, en concret, a l’apartat de Community –Documentation –API docs
(http://www.sentilo.io/xwiki/bin/view/APIDocs/W ebHome) es pot trobar informació més detallada sobre
l’API que inclou exemples concrets d’utilització.

SEGURETAT SENTILO
La plataforma SENTILO valida qualsevol petició que rep el sistema seguint la terminologia AAA
(Authentication, Authorization, Accounting):
•
•
•

Autenticació: Identificant qui fa la petició.
Autorització: Validant que pot fer l'acció sol•licitada sobre el recurs associat.
Traçabilitat: Registrant l'acció i qui l'ha realitzat.

Per garantir-ho, la plataforma utilitza un mecanisme d'autenticació basat en tokens (Token Based
Authentication).
L'enviament del token es realitza afegint a la petició una capçalera HTTP amb clau
IDENTITY_KEY. Per cada petició rebuda, la plataforma realitza les següents accions:
•
•
•
•
•

Identificar el peticionari mitjançant la capçalera HTTP.
Comprovar que el recurs sobre el que es vol fer l'acció existeix.
Comprovar que pot fer l'acció que sol•licita sobre el recurs.
Validar si el canal s'adequa a la petició (HTTP/HTTPS).
Registrar l'acció realitzada.
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2.3.6.- Plataforma de visualització

Les dades enviades per la SENTILO s’enregistren remotament al servidor de dades connectat a
Internet.

Aquest Servidor conté una aplicació Web mitjançant la qual es poden visualitzar totes les dades en
temps real i en forma d’històrics.

Característiques de l’aplicació web:
•

Visualitzar els consums elèctrics i de gas

•

Visualitzar els valors de les temperatures i humitats

•

Consultes d’històrics de les dades de consums

•

Generació de gràfiques d’històrics de l’evolució de totes les dades enregistrades

•

Gestió, consulta i generació d’ informes setmanals, mensuals i anuals dels consums de la
instal·lació

•

Exportació de totes les dades enregistrades a format Excel o CSV. Es podrà definir el rang de
dates entre les quals es generarà aquesta exportació

•

Discriminació de la informació mostrada depenent del tipus d’usuari

2.3.7.- Protocol de comunicacions entre la RTU-Datalogger i la plataforma ent/sort SENTILO
2.3.7.1.- Contextualització
Aquest Annex detalla com s’efectua la comunicació entre les INSTAL·LACIONS i la SENTILO que és la
plataforma de sensors i actuadors municipals on s’envien totes les senyals que es capten a la ciutat.
Mitjançant subscripció dels diversos operadors de les múltiples plataformes de visualització que donen
servei a l’Ajuntament a la SENTILO, es poden visualitzar les variables enviades.

2.3.7.2.- Especificacions comunicació
De forma particular, s’exposa en aquest apartat com cal procedir pel cas dels edificis i equipaments
municipals monitorats.
La freqüència de l’adquisició de dades depèn directament de la variabilitat de la propietat física observada.
Les comunicacions amb la plataforma poden ser molt lentes, depenent del canal que es faci servir.
Un dels requeriments de la plataforma actual de monitoratge energètic és que els equips que fan
l’adquisició local de dades tindran la capacitat de tractar la informació abans de publicar-la:
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1. Informació en Temps Real. Per cada sensor (p. ex., voltatge, temperatura, intensitat, etc.) de
cada instrument (sonda de temperatura, analitzador de xarxes, etc.) es publica amb la periodicitat
especificada en el punt 2.3.3 d’aquest document, el valor últim llegit juntament amb el seu timestamp.
2. Informació tractada / consolidada. La velocitat d’adquisició de dades pot ser molt més
ràpida que la de publicació d’informació. De totes les mostres adquirides, només interessa un resum de
la seva evolució en cada període de consulta.
A) D’una propietat física podem voler conèixer:
• El valor mig
• El valor màxim
• El valor mínim
• El número de mostres adquirides
• La durada del període d’adquisició
B) D’un comptador es necessita.
• El valor a l’inici del període d’adquisició
• El valor al final del període d’adquisició
• El número de mostres adquirides
• La duració del període d’adquisició
Per poder enviar per cada magnitud física o comptador dades en temps real i dades consolidades amb
freqüències diferents es farà el següent:
Per cada sensor físic hi haurà dos sensors virtuals, un per cada tipus de dades:
•

Dades simples o RT (Real Time)

•

Dades complexes que poden ser HV (Historical Value) o MV (Meter Value) dependent del tipus
d’informació que s’enviï. Aquestes dades són resums estadístics del que ha passat en un quart
d’hora. Si es tracta d’una magnitud física (HV) es voldrà tenir el valor mig, el màxim i el mínim.
Si es tracta d’un comptador (MV) es voldrà tenir el primer i l’últim valor del comptador. En
ambdós casos voldrem tenir informació de inici d’adquisició, número de mostres recollides i
durada del període d’anàlisi expressat en segons (menor o igual a 15 minuts). Les dades
s’enviaran de forma independent. Aquesta opció garanteix una major flexibilitat en l’enviament,
separa informació que és diferent i que té freqüències d’enviament diferents, permet la posterior
subscripció dins de la SENTILO de forma individualitzada.

2.3.8.- Codificació de les components a la SENTILO
Els codis de components han de ser únics a la SENTILO. El format de la seva codificació és el
següent:
• EEEE _CP
• EEEE: codi de quatre xifres numèriques identificant l'equipament / instal·lació
monitorada. Aquest codi l'assigna l'AEB i s'envia als responsables de la implementació de
les comunicacions a cada instal·lació.
• CP és una cadena alfanumèrica amb el codi de component a l’AEB.

2.3.9.- Codificació dels sensors a la SENTILO
2.3.9.1.- Aspectes generals
La codificació dels sensors permet, de forma fàcil, identificar la instal·lació, el tipus de dada que porta i,
evidentment, l'instrument que representa. Aquest codi és una cadena de text alfanumèrica més el
caràcter "_" (guió baix o underscore) que s'utilitza per fer la separació de cada component. El format és
el següent:

• EEEE_TD_CP_TAG

• EEEE: codi de quatre xifres numèriques identificant l'equipament / instal·lació monitorada. Aquest codi
l'assigna l'AEB i s'envia als responsables de la implementació de les comunicacions a cada instal·lació.

• TD és el tipus de dada a enviar. Aquesta part només pot tenir els següents valors:
 RT. Quan la informació enviada és un valor en temps real. Del sensor amb aquesta codificació es
publica a la SENTILO les mostres llegides.
 HV. Quan la informació enviada és un resum estadístic d'un sensor analògic (p. ex., Potència activa).
Del sensor amb aquesta codificació es publiquen a la SENTILO els valors mig, màxim i mínim de les
mostres adquirides d'un sensor analògic en un període de temps predeterminant.
 MV. La informació enviada és el resum d'un comptador (e.g.: Volum de gas). S'envia a la SENTILO
els valors inicial i final en un període de temps predeterminat.

• CP és una cadena alfanumèrica amb el codi de component a l’AEB. Aquest prendrà el següent valor segons
sigui el cas:
•
CIA per a referir-se a la lectura del comptador de companyia
•
ES1 per a referir-se a un comptador d’Escomesa.
•
PL per a referir-se a un comptador que mesura el general per planta
•
CL1 per a referir-se a un comptador de quadre general de Clima
•
IL1 per a referir-se a un comptador de quadre general d’Enllumenat
•
FO1 per a referir-se a un comptador de quadre general de Força
•
LF1 per a referir-se a un comptador de quadre general d’Enllumenat i Força
•
GAS1 per a referir-se a un comptador d’Escomesa de Gas
•
DHF1 per a referir-se a un comptador de Subministrament de xarxa de calor (fred)
•
DHC1 per a referir-se a un comptador de Subministrament de xarxa de calor (calor)
•
SI1 per a referir-se a una sonda interior.
•
SE1 per a referir-se a una sonda exterior.
En el cas que hi hagi més d’un comptador s’incrementarà el número. Així, per exemple, si hi ha
dues escomeses es notarà: ES1 i ES2, etc..
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• TAG és identificador del sensor. L'AEB fa una proposta per cada component a monitorar.

1. Informació horària
Totes les marques de temps que s’envien a la SENTILO han d’estar en format UTC de forma que sigui la
plataforma de monitoratge qui gestioni la transformació a hora local per fer l’explotació de les dades.
Les dades complexes es tractaran amb escapament”. El format d’enviament és el següent:
Format:
{“observations”:[ValueList]} ValueLis:
Value | Value,ValueList
Value:
{“value”:RTObject,”timestamp”:Data} | {“value”:SummaryObject,”timestamp”:Data} RTObject:
Valor SummaryObject: “{\“summary”:{\“avg\”:Valor,\“max\”:Valor,\“min\”:Valor,\“samples\”:Valor,\“duration\”:Valor}}” |
“{\“summary”:{\“firstvalue\”:Valor,\“lastvalue\”:Valor,\“samples\”:Valor,\“duration\”: Valor}}

On Valor i Data són valors numèrics i marca de temps segons l’especificat a la SENTILO. El Valor
serà el que es correspongui amb el qualificador de la seva esquerra i la Data és la marca de temps de la
dada adquirida en el cas d’informació en temps real i la marca de temps de l’inici del període en el cas
d’informació consolidada.

• Enviament de lectures de temps real:
Si es vol enviar a la SENTILO la lectura real, per exemple, cada minut (la freqüència final és la
especificada en aquest document), llavors un exemple de crida seria la següent:

PUT http://connectaapi.bcn.cat/data/ID_PROV/EN001
•

amb body:
{"observations":[{"value":"11.2","timestamp":"09/10/2013T09:00:00"}]}

Amb aquest mateix model també es poden enviar varies lectures reals de cop. Exemple d’enviament de
dos lectures seguides:
{"observations":[{"value":"11.2","timestamp":"09/10/2013T09:00:00"},{"value":"11.4","timestamp":"09/10/2013T0
9:01:00"}]}

• Enviament de lectures consolidades:
La granularitat històrica que fa falta, tal i com ja s’ha comentat, és quart-horària, és a dir que els resums
d’informació són de 15 minuts.
•

Un exemple per una dada de tipus HV (Historical Value ) corresponent a una propietat física:
PUT http://connectaapi.bcn.cat/data/ID_PROV/EN000 amb body (atenció l’escapat):

{"observations":[{"value":"{\"summary\":{\"avg\":24,\"max\":26.3,\"min\":23.1,\"samples\":90,\"duration\":900}}","ti
mestamp":"09/10/2013T09:45:00"}]}

En aquest cas estem dient que pel sensor EN000 hem començat a fer mostreig a les 9:45 del dia 9
d’Octubre, hem recollit 90 mostres en 900 segons, el valor mig de les mostres ha sigut 24, el màxim
26.3 i el mínim 23.1.

•

Un exemple per una dada de tipus MV (Meter Value ) corresponent a un comptador:
PUT http://connectaapi.bcn.cat/data/ID_PROV/CNT000 amb body (atenció l’escapat):
{"observations":[{"value":"{\"summary\":{\"firstvalue\":24002,\"lastvalue\":25000,\"samples\":90,\"duration\":900}
}","timestamp":"09/10/2013T09:45:00"}]}

En aquest cas estem dient que pel comptador CNT000 hem començat a fer mostreig a les 9:45 del dia 9
d’Octubre, hem recollit 90 mostres en 900 segons, el valor inicial ha sigut 24002 i al final del període
analitzat el comptador tenia el valor 25000.

•

En el cas del resum quart-horari d'un conjunt de sensors analògics:

{"sensors":[
{"sensor":"01721_IntTempInt1","observations":[
{"value":”{\"summary\":{\"avg\":\"14.0671\",\"max\":\"19.559\",\"min\":\"10.0125\",\"samples\":\"16\",\"duration\":\"15\"}}”
,"timestamp":"08/10/2013T15/29/44"}]},
{"sensor":"01721_IntTempInt2","observations":[
{"value":”{\"summary\":{\"avg\":\"24.9217\",\"max\":\"29.2572\",\"min\":\"20.5704\",\"samples\":\"16\",\"duration\":\"15\"}
}”,"timestamp":"08/10/2013T15/29/44"}

]}
]}
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2.3.9.2.- Codificació sensors d’un Equipament o Edifici a la SENTILO
A continuació es llisten les variables que s’hauran de monitorar i que hauran d’estar disponibles a la RTU.
En negreta les variables que s’enviaran a SENTILO, sempre que l’AEB no doni indicacions en un altre
sentit:
ESCOMESA GENERAL
NOM DE LA VARIABLE

OBSERVACIONS

9999_RT_ES1_EACTIVA

("active_energy") per l’energia activa total en temps real

9999_MV_ES1_EACTIVA

("active_energy") pel resum en un període de la energia activa total

9999_RT_ES1_EREACT

("reactive_energy") per l’energia reactiva total en temps real

9999_MV_ES1_EREACT

("reactive_energy") pel resum en un període de l’energia reactiva total

9999_RT_ES1_INTF1

("current") per la intensitat de la fase 1 en temps real

9999_HV_ES1_INTF1

("current") pel resum en un període de la intensitat de la fase 1

9999_RT_ES1_INTF2

("current") per la intensitat de la fase 2 en temps real

9999_HV_ES1_INTF2

("current") pel resum en un període de la intensitat de la fase 2

9999_RT_ES1_INTF3

("current") per la intensitat de la fase 3 en temps real

9999_HV_ES1_INTF3

("current") pel resum en un període de la intensitat de la fase 3

9999_RT_ES1_TENSF1

("voltage") per la tensió de la fase 1 en temps real

9999_HV_ES1_TENSF1

("voltage") pel resum en un període de la tensió de la fase 1

9999_RT_ES1_TENSF2

("voltage") per la tensió de la fase 2 en temps real

9999_HV_ES1_TENSF2

("voltage") pel resum en un període de la tensió de la fase 2

9999_RT_ES1_TENSF3

("voltage") per la tensió de la fase 3 en temps real

9999_HV_ES1_TENSF3

("voltage") pel resum en un període de la tensió de la fase 3

9999_RT_ES1_FPOT

("cosphi") pel factor de potència trifàsic en temps real

9999_HV_ES1_FPOT

("cosphi") pel resum en un període del factor de potència trifàsic

9999_RT_ES1_FPOTF1

("cosphi") pel factor de potència fase 1 en temps real

9999_HV_ES1_FPOTF1

("cosphi") pel resum en un període del factor de potència fase 1

9999_RT_ES1_FPOTF2

("cosphi") pel factor de potència fase 2 en temps real

9999_HV_ES1_FPOTF2

("cosphi") pel resum en un període del factor de potència fase 2

9999_RT_ES1_FPOTF3

("cosphi") pel factor de potència fase 3 en temps real

9999_HV_ES1_FPOTF3

("cosphi") pel resum en un període del factor de potència fase 3

9999_RT_ES1_PACTIV

("active_power") per la potencia activa trifàsica en temps real

9999_HV_ES1_PACTIV

("active_power") pel resum en un període de la potencia activa
trifàsica

9999_RT_ES1_PACTIVF1

("active_power") per la potencia activa de la fase 1 en temps real

9999_HV_ES1_PACTIVF1

("active_power") pel resum en un període de la potencia activa de la fase 1

9999_RT_ES1_PACTIVF2

("active_power") per la potencia activa de la fase 2 en temps real

9999_HV_ES1_PACTIVF2

("active_power") pel resum en un període de la potencia activa de la fase 2

NOM DE LA VARIABLE

OBSERVACIONS

9999_RT_ES1_PACTIVF3

("active_power") per la potencia activa de la fase 3 en temps real

9999_HV_ES1_PACTIVF3

("active_power") pel resum en un període de la potencia activa de la fase 3

9999_RT_ES1_PREACT

("reactive_power") per la potencia reactiva trifàsica en temps real

9999_HV_ES1_PREACT

("reactive_power") pel resum en un període de la potencia reactiva
trifàsica

9999_RT_ES1_PREACTF1

("reactive_power") per la potencia reactiva de la fase 1 en temps real

9999_HV_ES1_PREACTF1

("reactive_power") pel resum en un període de la potencia reactiva de la
fase 1

9999_RT_ES1_PREACTF2

("reactive_power") per la potencia reactiva de la fase 2 en temps real

9999_HV_ES1_PREACTF2

("reactive_power") pel resum en un període de la potencia reactiva de la
fase 2

9999_RT_ES1_PREACTF3

("reactive_power") per la potencia reactiva de la fase 3 en temps real

9999_HV_ES1_PREACTF3

("reactive_power") pel resum en un període de la potencia reactiva de la
fase 3
("frequencymeter") per al % de distorsió harmònica en tensió de la
fase 1 en temps real
("frequencymeter") pel resum en un període del % de distorsió
harmònica en tensió de la fase 1
("frequencymeter") per al % de distorsió harmònica en tensió de la
fase 2 en temps real
("frequencymeter") pel resum en un període del % de distorsió
harmònica en tensió de la fase 2
("frequencymeter") per al % de distorsió harmònica en tensió de la
fase 3 en temps real
("frequencymeter") pel resum en un període del % de distorsió
harmònica en tensió de la fase 3
("frequencymeter") per al % de distorsió harmònica en intensitat de la
fase 1 en temps real
("frequencymeter") pel resum en un període del % de distorsió
harmònica en intensitat de la fase 1
("frequencymeter") per al % de distorsió harmònica en intensitat de la
fase 2 en temps real
("frequencymeter") pel resum en un període del % de distorsió
harmònica en intensitat de la fase 2
("frequencymeter") per al % de distorsió harmònica en intensitat de la
fase 3 en temps real
("frequencymeter") pel resum en un període del % de distorsió
harmònica en intensitat de la fase 3

9999_RT_ES1_THDV1
9999_HV_ES1_THDV1
9999_RT_ES1_THDV2
9999_HV_ES1_THDV2
9999_RT_ES1_THDV3
9999_HV_ES1_THDV3
9999_RT_ES1_THDI1
9999_HV_ES1_THDI1
9999_RT_ES1_THDI2
9999_HV_ES1_THDI2
9999_RT_ES1_THDI3
9999_HV_ES1_THDI3

En cas de ZONIFICACIÓ
NOM DE LA VARIABLE

OBSERVACIONS

9999_RT_ZO1_EACTIVA

("active_energy") per la energia activa total en temps real

9999_MV_ZO1_EACTIVA

("active_energy") pel resum en un període de la energia activa total

9999_RT_ZO1_PACTIV

("active_power") per la potencia activa trifàsica en temps real

9999_HV_ZO1_PACTIV

("active_power") pel resum en un període de la potencia activa trifàsica
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CLIMATITZACIÓ
NOM DE LA VARIABLE

OBSERVACIONS

9999_RT_CL1_EACTIVA

("active_energy") per la energia activa total en temps real

9999_MV_CL1_EACTIVA

("active_energy") pel resum en un període de la energia activa total

9999_RT_CL1_PACTIV

("active_power") per la potencia activa trifàsica en temps real

9999_HV_CL1_PACTIV

("active_power") pel resum en un període de la potencia activa
trifàsica

IL·LUMINACIÓ
NOM DE LA VARIABLE

OBSERVACIONS

9999_RT_IL1_EACTIVA

("active_energy") per la energia activa total en temps real

9999_MV_IL1_EACTIVA

("active_energy") pel resum en un període de la energia activa total

9999_RT_IL1_PACTIV

("active_power") per la potencia activa trifàsica en temps real

9999_HV_IL1_PACTIV

("active_power") pel resum en un període de la potencia activa trifàsica

NOM DE LA VARIABLE

OBSERVACIONS

9999_RT_FO1_EACTIVA

("active_energy") per la energia activa total en temps real

9999_MV_FO1_EACTIVA
9999_RT_FO1_PACTIV
9999_HV_FO1_PACTIV

("active_energy") pel resum en un període de la energia activa total
("active_power") per la potencia activa trifàsica en temps real
("active_power") pel resum en un període de la potencia activa trifàsica

FORÇA

En el cas de FORÇA + IL·LUMINACIÓ
NOM DE LA VARIABLE

OBSERVACIONS

9999_RT_LF1_EACTIVA
9999_MV_LF1_EACTIVA
9999_RT_LF1_PACTIV
9999_HV_LF1_PACTIV

("active_energy") per la energia activa total en temps real
("active_energy") pel resum en un període de la energia activa total
("active_power") per la potencia activa trifàsica en temps real
("active_power") pel resum en un període de la potencia activa trifàsica

ESCOMESA GENERAL DE GAS
NOM DE LA VARIABLE

OBSERVACIONS

9999_RT_GAS_V
9999_MV_GAS_V

("gas_volume") pel volum de gas en temps real
("gas_volume") pel resum en un període del volum de gas

ESCOMESA GENERAL D’AIGUA
NOM DE LA VARIABLE

OBSERVACIONS

9999_RT_AGUA1_V
9999_MV_AGUA1_V

("water_volume") pel volum d’aigua en temps real
("water_volume") pel resum en un període del volum d’aigua

SONDES DE TEMPERATURA I HUMITAT INTERIOR I EXTERIOR
NOM DE LA VARIABLE

OBSERVACIONS

9999_RT_SI1_TEMP

("temperature") per la temperatura en temps real

9999_HV_SI1_TEMP
9999_RT_SI1_HUM
9999_HV_SI1_HUM
9999_RT_SE1_TEMP
9999_HV_SE1_TEMP
9999_RT_SE1_HUM
9999_HV_SE1_HUM

("temperature") pel resum en un període de la temperatura
("humidity") per la humitat en temps real
("humidity") pel resum en un període de la humitat
("temperature") per la temperatura en temps real
("temperature") pel resum en un període de la temperatura
("humidity") per la humitat en temps real
("humidity") pel resum en un període de la humitat

XARXES DE CALOR I FRED DE BARCELONA: DISTRICLIMA/ECOENERGIES
NOM DE LA VARIABLE

OBSERVACIONS

9999_RT_DHF1_Q

("flow") per el cabal en temps real

9999_HV_DHF1_Q

("flow") pel resum en un període del cabal

9999_RT_DHF1_TS

("temperature") per la temperatura de sortida en temps real

9999_HV_DHF1_TS

("temperature") pel resum en un període de la temperatura de sortida

9999_RT_DHF1_TE

("temperature") per la temperatura d’entrada en temps real

9999_HV_DHF1_TE

("temperature") pel resum en un període de la temperatura d’entrada

9999_RT_DHC1_Q

("flow") per la cabal en temps real

9999_HV_DHC1_Q

("flow") pel resum en un període del cabal

9999_RT_DHC1_TS

("temperature") per la temperatura de sortida en temps real

9999_HV_DHC1_TS

("temperature") pel resum en un període de la temperatura de sortida

9999_RT_DHC1_TE

("temperature") per la temperatura d’entrada en temps real

9999_HV_DHC1_TE

("temperature") pel resum en un període de la temperatura d’entrada

9999_RT_DHF1_POT

("energy_integrator_p") per la potència de fred consumida

9999_HV_DHF1_POT

("energy_integrator_p") pel resum en un període de la potència de fred
consumida

9999_RT_DHF1_ENER

("energy_integrator_e") per la energia de fred consumida

9999_MV_DHF1_ENER

("energy_integrator_e") pel resum en un període de la energia de fred
consumida

9999_RT_DHC1_POT

("energy_integrator_p") per la potència de calor consumida

9999_HV_DHC1_POT

("energy_integrator_p") pel resum en un període de la potència de calor
consumida

9999_RT_DHC1_ENER

("energy_integrator_e") per la energia de calor consumida

9999_MV_DHC1_ENER

("energy_integrator_e") pel resum en un període de la energia de calor
consumida

39 de 44

Revisió 27/02/2017

Exemple:
Donar d’alta una variable MV del comptador CL1 de l’edifici Biblioteca Collserola que des de
SENTILO se li atorga el núm. 156.
El component que es dóna d’alta és:
•
•
•

Nom: 0156  com que el codi d’edifici ha de ser de 4 xifres, s’omple amb zeros cap a
l’esquerra;
S’afegeixen altres dades representatives si cal (en aquest cas _MV_CL1_ INTF1)
Descripció: Indicar nom de l’edifici i després els comentaris, intentant evitar els guions (-) i
utilitzant el guió baix ( _ ) Biblioteca Collserola_CL1 -> localització i dades representatives

2.3.9.3.- Codificació sensors a SENTILO d’un Sistema de Producció Solar Tèrmica
A continuació es mostren els sensors que s'han de publicar amb periodicitat 15 minuts a la
plataforma SENTILO.
Nota: El gestor de la plataforma de monitoratge haurà de fer tractament de les variables discretes de tipus RT ja que
interessa que aquestes dades es vagin emmagatzemant com a històriques. Les variables MV es poden
emmagatzemar directament ja que són valors incrementals.
NOM DE LA VARIABLE

OBSERVACIONS

9999_RT_STS1_IRRAD

Valor instantani de la radiació solar

9999_RT_STS1_PC_FLOWMETER

Valor instantani del cabal de circulació en el circuit primari

9999_RT_STS1_TEMP_PC_COLLECTOR

Valora instantani de la temperatura de captadors

9999_RT_STS1_TEMP_PC_INTLET_HX

Valor instantani de la temperatura d'entrada al bescanviador

9999_RT_STS1_TEMP_PC_OUTLET_HX

Valor instantani de la temperatura De sortida del
bescanviador cap a captadors

9999_RT_STS1_PC_PUMP_1_STATUS

Valor instantani de l’estat de funcionament de la bomba de
primari

9999_RT_STS1_PC_PRESSURE_STATUS

Valor instantani de l’estat de la pressió del circuit primari

9999_MV_STS1_PC_EPUMP_1

Resum en un període del comptador d’energia consumida
per la bomba de primari

9999_MV_STS1_PC_EHEATDUMP

Resum en un període del comptador d’energia consumida
pel sistema de dissipació actiu

9999_RT_STS1_TEMP_SC_INLET

Valor instantani de la temperatura d’aigua d'entrada al
bescanviador (circuit secundari)

9999_RT_STS1_SC_PUMP_1_STATUS

Valor instantani de l’estat de funcionament de la bomba de
secundari

9999_MV_STS1_SC_EPUMP_1

Resum en un període del comptador d’energia consumida
per la bomba de secundari

NOM DE LA VARIABLE

OBSERVACIONS

9999_RT_STS1_SC_PRESSURE_STATUS

Valor instantani de l’estat de la pressió del circuit secundari

9999_RT_STS1_TEMP_DC_INLET

Valor instantani de la temperatura d’aigua freda a l’entrada
de l’acumulador de l’habitatge

9999_RT_STS1_TEMP_DC_OUTLET

Valor instantani de la temperatura d’aigua calenta sanitària
a la sortida de l’acumulador de l’habitatge

9999_RT_STS1_TEMP_DC_SOLAR_OUTLET

Valor instantani de la temperatura de l’aigua preescalfada
pel sistema solar a la l’habitatge

9999_MV_STS1_DC_WATER_CONS

Resum en un període del volum d’aigua que s’ha consumit
a la l’habitatge

9999_MV_STS1_PC_EPROD_SOLAR
9999_MV_STS1_DC_ETOTAL_CONS
9999_MV_STS1_DC_EDELI_SOLAR
9999_MV_STS1_DC_EAUX

Resum en un període del comptador d’energia produïda pel
camp de captadors solars
Resum en un període del comptador d’energia total
consumida d’ACS a l’habitatge
Resum en un període del comptador d’energia aportada pel
sistema solar en el consum d’ACS a l’habitatge
Resum en un període del comptador d’energia auxiliar en el
consum d’ACS a l’habitatge

2.3.9.4.- Codificació sensors a SENTILO d’un Sistema de Prod Solar Fotovoltaica i Minieòlica
A continuació, es mostren els sensors que s'han de publicar amb periodicitat m í n i m a d e 15
minuts a la plataforma SENTILO per al monitoratge de Fotovoltaiques.

Nota: El gestor de la plataforma de monitoratge haurà de fer tractament de les variables discretes de tipus RT ja que
interessa que aquestes dades es vagin emmagatzemant com a històriques. Les variables MV es poden
emmagatzemar directament ja que són valors incrementals.

NOM DE LA VARIABLE

OBSERVACIONS

9999_MV_FV_AUXILIAR

Valor acumulat d’energia consumida del comptador bidireccional

9999_MV_FV_ENERGIA
9999_MV_CIA_EXPORT
9999_MV_CIA_IMPORT

Valor acumulat d’exportació + importació del comptador bidireccional
Valor acumulat d’exportació en el punt frontera del comptador
bidireccional
Valor acumulat d’importació en el punt frontera del comptador
bidireccional

9999_RT_FV_IRRAD

Valor instantani de la irradiància solar

9999_HV_FV_IRRAD

Resum en un període de la irradiància solar

9999_RT_FV_TEMP_MODUL

Valor instantani de la temperatura als captadors

9999_HV_FV_TEMP_MODUL

Resum en un període de la temperatura als captadors

9999_MV_FVENERGIA

Valor acumulat d’energia generada

9999_MV_CIA

Valor acumulat d’energia consumida
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NOM DE LA VARIABLE

OBSERVACIONS

9999_RT_E_Total_2

Resum d’un període d’energia consumida

9999_MV_E_Total_2

Resum en un període de l’energia de inversor

9999_RT_Status_batt

Valor instantani del estat de la bateria

9999_RT_HUM_EXT

Valor instantani de la humitat exterior

9999_MV_HUM_EXT

Resum en un període de la humitat exterior

9999_MV_HUM_INT

Resum en un període de la humitat interior

9999_RT_HUM_INT

Valor instantani de la humitat interior

9999_RT_Ipv_batt

Valor instantani de la intensitat bateria

9999_MV_Ipv_batt

Resum en un període de la intensitat de la bateria

9999_RT_Ipv_2

Valor instantani de la intensitat de l’inversor

9999_MV_Ipv_2

Resum en un període de la intensitat de l’inversor

9999_RT_Pac_batt

Valor instantani de la potència de la bateria

9999_MV_Pac_batt

Resum en un període de la potència de la bateria

9999_RT_Pac_2

Valor instantani de la potència de l’inversor

9999_MV_Pac_2

Resum en un període de la potència de l’inversor

9999_RT_PRESS_ATM

Valor instantani de la pressió atmosfèrica

9999_RT_PUNT_ROS

Valor instantani del punt de rosada

9999_RT_Udc_batt

Valor instantani de la tensió de la bateria

9999_RT_Udc_2

Valor instantani de la tensió de l’inversor

9999_MV_Udc_batt

Resum en un període de la tensió de la bateria

9999_MV_Udc_2

Resum en un període de la tensió de l’inversor

9999_MV_TEMP_EXT

Resum en un període de la temperatura exterior

9999_RT_TEMP_EXT

Valor instantani de la temperatura exterior

9999_MV_TEMP_INT

Resum en un període de la temperatura interior

9999_RT_TEMP_INT

Valor instantani de la temperatura interior

9999_MV_TEMP_XAF

Resum en un període de la temperatura xafogor

9999_RT_TEMP_XAF

Valor instantani de la temperatura interior xafogor

9999_RT_DIR_VENT

Valor instantani de la direcció del vent

9999_RT_E_Total_1

Valor instantani de la energia de l’inversor d’eòlica

9999_RT_Ipv_1

Valor instantani de la intensitat de l’inversor d’eòlica

9999_RT_Udc_1

Valor instantani de la tensió de l’inversor d’eòlica

9999_MV_E_Total_1

Resum en un període de la energia de l’inversor d’eòlica

9999_MV_Ipv_1

Resum en un període de la intensitat de l’inversor d’eòlica

9999_MV_Udc_1

Resum en un període de la tensió de l’inversor d’eòlica

9999_MV_Pac_1

Resum en un període de la potència de l’inversor d’eòlica

9999_RT_RAF_VENT

Valor instantani de ràfega de vent

9999_RT_VEL_VENT

Valor instantani de la velocitat del vent

2.3.9.5.- Codificació sensors a SENTILO d’un sistema en Habitatges que poden contemplar
diferents equips de climatització

A continuació, es mostren els sensors que s'han de publicar amb periodicitat m í n i m a d e 15
minuts a la plataforma SENTILO per al monitoratge d’habitatges.

Nota 1: És molt important que des de les RTU s’enviïn els valors MV i HV. Certament amb les senyals de tipus RT es
pot muntar en capçalera tots els MV i HV (que són com MV però per a variables analògiques tipus temperatura,
humitat…). Però és objectiu de l’Ajuntament que la dada surti “cuinada” del fog i treballar el mínim possible en
capçalera per evitar col·lapses. Pel que fa als valors RT que s’envien cada 120 segons (aprox.) no són en principi
necessaris i carreguen la xarxa de comunicació. Certament, no comporten sobre-cost per a l’AEB ja que es
considera TAG (que és el que es s’abona com a servei) la variable en si, i no pas el format en que s’enviï (RT, MV o
HV). Per tant, és un tema a decidir per part de qui es faci càrrec del pagament del canal de comunicació. En tot cas,
remarcar que el gestor de la plataforma de monitoratge haurà de fer tractament de les variables discretes de tipus RT
ja que interessa que aquestes dades es vagin emmagatzemant com a històriques. Les variables MV es poden
emmagatzemar directament ja que són valors incrementals.

Nota 2: Cada Habitatge té un codi numèric de 4 xifres diferenciat de l'altre per tal que cada veí vegi només el consum
del seu habitatge. L'escomesa de consum d'electricitat de serveis comuns (escala) té un codi específic per tal que
tots els veïns puguin visionar-lo a la plataforma.

Nota 3: El signe # serveix per a diferenciar el nº d’equip/sonda d'un mateix habitatge. Quan una mateixa sonda
proporciona dos valors, com per exemple Temperatura i Humitat relativa, es manté la mateixa numeració # per les
dues variables provinents de la mateixa sonda ja que com que a continuació del # ja s'indica "_TEMP" o "_HUM", ja
queda definit.

NOM DE LA VARIABLE

OBSERVACIONS

9999_MV_ES1_EACTIVA

Valor acumulat d’energia general consumida a l’escomesa
(escomesa que dona subministrament a serveis de l’escala,
ascensor...)

9999_MV_BCE_ECONS

Valor acumulat d’energia consumida unitat exterior

9999_MV_BCI_ECONS

Valor acumulat d’energia consumida unitat interior

9999_MV_BC_ECAL

Valor acumulat d’energia aportada de calefacció

9999_MV_BC_EACS

Valor acumulat d’energia aportada d’ACS

9999_HV_SE1_CO2

Valor acumulat de la concentració de CO2

9999_RT_SE1_CO2

Valor instantani de la concentració de CO2

9999_MV_SE1_CO2

Valor acumulat de la concentració de CO2

9999_HV_SE1_TEMP

Valor acumulat de la temperatura exterior

9999_ HV_SE1_HUM

Valor acumulat de la humitat relativa exterior
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NOM DE LA VARIABLE

OBSERVACIONS

9999_RT_SE1_TEMP

Valor instantani de la temperatura exterior

9999_RT_SE1_HUM

Valor instantani de la humitat relativa exterior

9999_HV_RC1_TEMP_IN

Valor acumulat de la temperatura d’entrada al Recuperador de Calor

9999_HV_RC1_HUM_IN

Valor acumulat de la humitat d’entrada al Recuperador de Calor

9999_HV_RC1_Q_IN

Valor acumulat del cabal d’entrada al Recuperador de Calor

9999_RT_RC1_TEMP_IN

Valor instantani de la temperatura d’entrada al Recuperador de Calor

9999_RT_RC1_HUM_IN

Valor instantani de la humitat d’entrada al Recuperador de Calor

9999_RT_RC1_Q_IN

Valor instantani del cabal d’entrada al Recuperador de Calor

9999_MV_RC1_Q_IN

Valor acumulat del cabal d’entrada al Recuperador de Calor

9999_HV_RC1_TEMP_OUT

Valor acumulat de la temperatura de sortida al Recuperador de Calor

9999_HV_RC1_HUM_OUT

Valor acumulat de la humitat de sortida al Recuperador de Calor

9999_RT_RC1_HUM_OUT

Valor instantani de la temperatura de sortida al Recuperador de
Calor
Valor instantani de la humitat de sortida al Recuperador de Calor

9999_HV_SI1_CO2

Valor acumulat de la concentració de CO2

9999_RT_SI1_CO2

Valor instantani de la concentració de CO2

9999_MV_ELEC_ECONS_RC

Valor acumulat de l’energia consumida del Recuperador de Calor

9999_HV_SI1_TEMP

Valor acumulat de la temperatura interior

9999_ HV_AFS_TEMP

Valor acumulat de la temperatura aigua freda

9999_ HV_STS_TEMP_OUTLET

Valor acumulat de la temperatura preescalfada

9999_ HV_ACS_TEMP

Valor acumulat de la temperatura ACS

9999_RT_SI1_TEMP

Valor instantani de la temperatura interior

9999_RT_AFS_TEMP

Valor instantani de la temperatura aigua freda

9999_RT_STS_TEMP_OUTLET

Valor instantani de la temperatura preescalfada

9999_RT_ACS_TEMP

Valor instantani de la temperatura ACS

9999_MV_ELEC_ETOTAL

Valor acumulat del consum d’energia total del habitatge

9999_MV_GAS_ETOTAL

Valor acumulat del consum de gas total del habitatge

9999_MV_WATER_VCONS

Valor acumulat del volum d’aigua consumida total del habitatge

9999_MV_STS_EACS

Valor acumulat del consum d’ACS provinent dels sistema solar

9999_MV_ACS_ETOTAL

Valor acumulat del consum d’ACS total del habitatge

9999_HV_SI1_HUM

Valor acumulat de la humitat interior

9999_RT_SI1_HUM

Valor instantani de la humitat interior

9999_MV_DHC1_ECAL

Valor acumulat del consum de calefacció provinent de Districlima

9999_MV_DHC1_EACS

Valor acumulat del consum d’ACS provinent de Districlima

9999_HV_TEMP_EXT

Valor acumulat de la temperatura exterior

9999_RT_TEMP_EXT

Valor instantani de la temperatura exterior

9999_RT_RC1_TEMP_OUT
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ANNEX 5: GUIA D’INTEGRACIÓ ARQUITECTÒNICA I PAISATGÍSTICA DE L’ENERGIA SOLAR A BARCELONA
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GUIA D’APLICACIÓ DELS CRITERIS PER A LA INTEGRACIÓ
ARQUITECTÒNICA I PAISATGÍSTICA D’INSTAL·LACIONS SOLARS
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Objectiu i continguts del document
Hi ha diverses alternatives des del punt de vista tècnic a l’hora d’implantar una instal·lació solar en un edifici,
tant si es tracta de captadors tèrmics per a la producció d’aigua calenta com de captadors fotovoltaics per a la
generació d’electricitat. La tria de la solució més adequada depèn d’un conjunt de factors que tenen a veure
fonamentalment amb les característiques constructives de l’edifici, d’una banda, i amb el context paisatgístic
de l’espai urbà més immediat, de l’altra.
En aquest document es plantegen les diferents variables i criteris que cal tenir en compte quan es dissenya i
s’avalua un projecte d’aquest tipus, a fi d’escollir l’opció més eficient i rendible des del punt de vista energètic i,
al mateix temps, que estigui com més integrada millor des del punt de vista arquitectònic.
Es descriuen igualment els principis i els conceptes que permeten trobar l’equilibri entre l’aprofitament de
l’envolupant dels edificis per a la captació solar, la preservació del paisatge i el patrimoni arquitectònic i
l’ordenació de les cobertes. Aquests principis s’exposen amb més detall a la Guia d’integració paisatgística i
1
arquitectònica d’instal·lacions solars , la qual proposa també una metodologia per estudiar la millor solució que
es pot adoptar en cada cas, i ofereix un catàleg de solucions tècniques de captació disponibles al mercat amb
els seus respectius atributs constructius.
La interpretació de les il·lustracions
S’han identificat diferents tipologies o solucions bàsiques d’integració solar, en funció de les zones disponibles
entre l’envolupant de l’edifici o els seus espais exteriors i les dimensions màximes que es determinen per a
cada instal·lació (gàlibs) per reduir al mínim el nivell d’exposició visual. En aquest sentit, la millor alternativa
correspondria sempre a la integració de la superfície de captació solar en la mateixa pell de l’edificació
mitjançant elements multifuncionals.
2

Les il·lustracions mostren les tipologies admeses per a cada zona de l’edifici, i segons si es tracta d’edificacions
alineades al carrer o d’edificis aïllats. En el cas dels edificis alineats i amb uns volums concrets, els criteris
d’integració de les instal·lacions es classifiquen de la manera següent:
 Zona 1: espai comprès entre el pla de coberta i l’altura de l’ampit de façana i l’espai de la pell del badalot
d’escala.
 Zona 2: s’eleva per sobre del pla de coberta plana fins a 1,5 metres d’altura i restringeix els espais més
propers a la façana per raons d’exposició visual; quan hi ha una coberta inclinada s’apliquen aquests
criteris.
 Zona 3: correspon a solucions independents retirades de la façana.
En el cas dels edificis aïllats, generalment de volumetria més flexible i en els quals es valora l’espai exterior, la
classificació és la següent:
 Zona 1: espai comprès entre el pla de coberta i l’altura de l’ampit de façana i l’espai de juxtaposició de tots
els plans dels espais exteriors a l’edificació (tanques, murs de contenció interiors i a llindes, talussos, plans
horitzontals...).
 Zona 2: per damunt del pla de coberta plana fins a 1,5 metres d’alçària, restringint els espais més propers a
façana i els espais resultants entre els plans verticals de contenció o de tanques, interiors i a llindes, i el pla
horitzontal.
Anàlogament al cas anterior, es consideren zones 2 les cobertes inclinades, i no es preveu específicament una
zona 3, atès que les edificacions auxiliars ja estan regulades a les ordenances.

1

Podreu trobar informació complerta sobre la Guia d'Integració paisatgística i arquitectònica d’instal·lacions solars a
http://www.barcelona.cat/energia/gios
2
La factibilitat d’utilitzar aquestes zones com a suport de la captació solar queda subjecta, com és lògic, a les ordenances i les
normatives sectorials (vegeu l’annex de definicions i normativa).
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Tipologies d’integració

 Juxtaposat: els captadors solars utilitzen l’envolupant de l’edifici com a suport i es presenten de manera
autònoma sense alterar-ne significativament l'orientació i la inclinació òptimes. Es tracta, per exemple, de
les instal·lacions de panells plans convencionals amb subestructures que aporten les millors condicions
sobre una coberta plana. La intervenció consisteix així en una juxtaposició de l’element captador sobre
alguna part de l’edifici amfitrió. El grau d’integració en aquest cas és baix, ja que afecta el perfil de
l’envolupant, i hi introdueix nous volums sense buscar conciliació ni camuflatge.
 Superposat: els captadors formen una segona pell paral·lela a l’envolupant convencional, el qual realitza
totes les funcions que li corresponen. Es tracta, per exemple, de les instal·lacions de captadors de tub de
buit col·locats paral·lelament en una coberta plana. La intervenció consisteix així en una superposició dels
elements captadors sobre algun element constructiu de l’edifici amfitrió. El grau d’integració en aquest cas
és força elevat, ja que no afecta el perfil de l’envolupant i es pot treballar en la conciliació matisant la
textura i els cromatismes.
 Multifuncional: el sistema de captació solar substitueix l’envolupant convencional i esdevé l’element
constructiu o la part integrant d’un element constructiu compost. Es tracta de solucions especials com ara
les cobertes inclinades de zenc que inclouen en la seva composició, i de manera totalment oculta, els
captadors solars. La intervenció consisteix a substituir un element constructiu de l’edifici amfitrió per a un
captador multifuncional, el qual assumeix alhora les funcions de captació i d’element constructiu substituït.
El grau d’integració és molt satisfactori, ja que no afecta el perfil de l’evolvent.
 Independent: el sistema de captació constitueix un element independent, amb funcions addicionals o no,
que es desvincula totalment de l’envolupant de l’edifici. Es pensa en elements especials, com ara les
pèrgoles, les quals incorporen de manera integrada els captadors solars. La intervenció consisteix en una
juxtaposició de l’element captador a l’entorn de l’edifici amfitrió. El grau d’integració sol ser satisfactori, ja
que es crea un nou volum per obtenir la conciliació per mitjà de la pròpia composició volumètrica, la
possible multifuncionalitat, la textura i els cromatismes.
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Tipus d’edificis (sistemes d’ordenació)
 Edificació segons alineacions de vial: els edificis se situen oferint una façana principal continua alineada
amb el vial de referència i accés. Correspon a una edificació entre mitgeres, com les que es poden trobar a
l’Eixample o Gràcia.
 Tipus d’ordenació d’edificació aïllada: l’edificació se situa en relació amb la parcel·la de manera aïllada i
envoltada d’espai lliure. El cas més paradigmàtic és el dels teixits d’habitatges unifamiliars com els de
l’avinguda de Pearson de Pedralbes.
 Tipus d’ordenació segons volumetria específica: l’ordenació i la composició de volums es fa de manera
singular per a cada cas. Els polígons d’habitatges de Montbau (districte d'Horta-Guinardó) i els del sud-oest
del Besòs (districte de Sant Martí) en són un parell d’exemples.

Altres criteris que cal tenir en compte
 En el cas d’instal·lacions solars que puguin ser objecte d’ampliacions de la superfície de captació, cal avaluar
la integració del conjunt de la instal·lació que pugui resultar de l’ampliació màxima admissible.
 El contingut de la documentació necessària per a l’expedient de les obres varia en funció de si es tracta
d’instal·lacions comunitàries o d’ús individual, i segons el tipus de permís que requereixi.
 En qualsevol cas, la sol·licitud d'expedient d’obres es tramita a través del portal de tràmits de l’Ajuntament:
ajuntament.barcelona.cat/ca/tramits
 Tots els projectes han de complir els requisits que estableixi l'Ordenança dels usos del paisatge urbà i la
normativa urbanística corresponent.
 En tots els casos cal disposar de l'informe previ de l'Agència d'Energia de Barcelona, conforme la
documentació justificativa presentada és suficient. Consulteu www.barcelona.cat/energia/gios per a més
informació sobre tràmits amb l'Agència d'Energia de Barcelona.
 En el cas que l’edifici tingui un nivell de protecció A, B, C o es trobi dins d’un entorn protegit, cal disposar
d’un informe previ favorable per part del Departament de Patrimoni.
 La resta d’edificis no afectats per la condició anterior han de disposar d'un informe previ de l'Institut
Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida de Barcelona.
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