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RESUM  

El projecte consisteix en l’estudi dels sistemes de gestió i monitorització 
energètica d’instal·lacions per tal de dissenyar una plataforma de xarxes 
intel·ligents que servirà per a la realització de pràctiques a la EUETIB.  

A més, com a cas pràctic, s’analitza el consum elèctric de l’Escola mitjançant la 
plataforma SIRENA de la UPC, així es comprova l’efectivitat dels sistemes de 
gestió i monitorització de l’energia elèctrica.   

Finalment, es calcula el pressupost de la realització del projecte i el pressupost 
del disseny de la plataforma de xarxes intel·ligents.  

RESUMEN  

El proyecto consiste en el estudio de los sistemas de gestión y monitorización 
energética de instalaciones para diseñar una plataforma de redes inteligentes 
que servirá para la realización de prácticas en la EUETIB. 

Además, como caso práctico, se analiza el consumo eléctrico de la Escuela 
mediante la plataforma SIRENA de la UPC, así se comprueba la efectividad de los 
sistemas de gestión y monitorización de la energía eléctrica. 

Finalmente, se calcula el presupuesto de la realización del proyecto y el 
presupuesto del diseño de la plataforma de redes inteligentes. 

ABSTRACT 

This project involves the study of enery management systems and energy 
monitoring systems to design a smart grids platform that will be used in some 
practical subjects of EUETIB. 

In addition, as a case, the power consumption of the School is analyzed by 
SIRENA UPC platform, so the effectiveness of the management and monitoring 
energy Systems is checked. 

Finally,  budget of the project and budget of the smart grids platform are 
calculated.  
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CAPÍTOL 1: 

INTRODUCCIÓ 

 

 

1.1. Motivació 
 

En els últims anys, la importància de l’energia elèctrica a la societat ha 
augmentat de forma exponencial ja que la majoria dels nostres hàbits 
requereixen l’ús d’electricitat. A més, han aparegut les fonts d’energia renovables 
i les lleis de protecció mediambientals que requereixen una millor administració 
dels recursos energètics. Tot això, ha provocat que les companyies elèctriques 
s’hagin fet un replantejament a l’hora de generar, distribuir i controlar el 
subministrament elèctric i d’aquí van sorgir les xarxes intel·ligents, que 
gestionen la distribució d’energia elèctrica eficientment mitjançant un sistema de 
control que permet a l’usuari controlar l’energia que consumeix.  

 

La motivació d’aquest projecte neix en l’actuació dels consumidors en aquest 
món de les xarxes intel·ligents. Fins ara, els consumidors no tenien cap influència 
en el camp de les xarxes elèctriques, però amb aquesta nova implantació això 
canvia totalment ja que poden gestionar completament el seu consum mitjançant 
els sistemes de gestió energètica i els sistemes de monitorització de l’energia 
elèctrica.  

   

Gràcies a aquests nous recursos es pot millorar l’eficiència energètica de les 
instal·lacions, garantir la qualitat del subministrament i simular diferents tarifes 
per tal de trobar la més idònia.  
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A part de la utilització de tots aquests sistemes, també cal canviar els hàbits dels 
consumidors en temes d’estalvi energètic i conscienciar a tota la població de la 
importància de la gestió de l’energia. 

 

A més, com a cas pràctic, he triat la meva facultat, la EUETIB. S’analitzarà el 
consum dels darrers anys i es comprovarà la efectivitat dels sistemes de gestió 
energètica implantats.  

 

Finalment, es proposarà una pràctica per a l’assignatura de Gestió Energètica del 
Grau d’Enginyeria de l’Energia relacionada amb les xarxes intel·ligents.  

 

 

1.2. Objectiu 
 

L’objectiu principal del present projecte és el disseny conceptual d’una 
plataforma de xarxes intel·ligents que s’aprofitarà per a realitzar pràctiques de 
docència a la EUETIB.  

 

Per tal d’assolir aquest objectiu es defineixen els següents objectius principals: 

• Estudi dels sistemes de gestió energètica existents i de la normativa vigent 
que els regeix.  

• Descripció dels sistemes de monitorització de l’energia elèctrica, és a dir, 
el sistema de mesura, el sistema de concentració i comunicació de dades i 
el sistema de visualització.  

• Anàlisi del consum elèctric de la EUETIB mitjançant la plataforma web 
SIRENA de la UPC.  

• Disseny conceptual d’una plataforma de xarxes intel·ligents per a 
l’assignatura de Gestió Energètica del Grau d’Enginyeria de l’Energia.  
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CAPÍTOL 2: 

ESTAT DE L’ART 

Aquest capítol es divideix en cinc parts diferents. Primer de tot, es defineixen els 
sistemes de gestió energètica i s’explica breument la norma ISO 50001 perquè 
parla d’aquests sistemes i dels requisits per orientar sobre el seu ús. A més, es 
descriuen totes les parts que formen un sistema de monitorització de l’energia 
elèctrica per tal de saber com es prenen, s’analitzen i es visualitzen les dades. A 
continuació, es proposen alguns mètodes d’estalvi energètic i es tracta la qualitat 
del subministrament elèctric.  

 

 

2.1. Sistemes de Gestió Energètica 
Un Sistema de Gestió Energètica (SGE), segons l’IDAE [1], és un conjunt 
d’actuacions planificades per reduir el consum d’energia sense alterar els nivells 
de producció ni les condicions d’ús i confort, per tant, el seu objectiu és 
aconseguir el màxim rendiment energètic sense afectar als serveis oferts.  

 

Es tracta d’un sistema paral·lel a altres models de gestió per la millora contínua 
en l’ús de l’energia, el seu consum eficient, la reducció dels consums d’energia i 
els costos financers associats, la reducció de les emissions de gasos hivernacle, 
l’adequada utilització dels recursos naturals, així com el foment de les energies 
alternatives i renovables.  

 

Per tal d’aconseguir un correcte desenvolupament de les diferents etapes que 
composen un SGE, és necessària la implicació de la direcció de l’empresa 
interessada en els següents aspectes: 
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• OBJECTIUS EN MATÈRIA D’ENERGIA. S’ha d’establir una política energètica 
a l’empresa per indicar quant es vol estalviar i les millores que s’aplicaran 
per tal d’aconseguir-ho. 

• PLANIFICACIÓ. El primer pas és realitzar una auditoria energètica per 
conèixer el consum energètic i la qualitat de subministrament i saber 
quines mesures d’eficiència energètica es poden implementar.  

• IMPLEMENTACIÓ. Posta en marxa de les mesures d’estalvi i eficiència 
energètica. A més, s’ha de fer una difusió de les mesures i dels resultats 
aconseguits per tal d’aconseguir la implicació de la resta del personal.  

• VERIFICACIÓ. S’han de fer verificacions per assegurar-se de que no hi ha 
dades errònies i per poder valorar si s’està estalviant el que s’esperava.  

• REVISIÓ. A partir dels resultats obtinguts, decidir si s’ha de modificar 
algun aspecte de la planificació inicial.  

 

Aquest procés es pot representar tal i com es pot veure a la Figura 1: 

 

 

Figura 1. Cicle d’un sistema de gestió energètica [1] 

 

 

 

 

Planificació 

Implementació 

Verificació 

Revisió 



 Plataforma de xarxes intel·ligents 

 - 11 - 

2.1.1. Avantatges d’implantar un SGE 

 

El benefici principal per una empresa d’implantar un SGE és l’estalvi energètic i 
econòmic. Gràcies a una correcta gestió energètica es poden arribar a estalvis de 
més del 20% [1], realitzant només senzilles actuacions amortitzables en un 
període de temps relativament curt.  

 

A més a més, es poden obtenir beneficis energètics i ambientals, de lideratge i 
imatge empresarial i socio-econòmics, com són: 

• Consum eficient de l’energia. 

• Fomentar l’estalvi d’energia. 

• Disminució d’emissions de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera. 

• Adequada utilització dels recursos naturals. 

• Incrementar l’aprofitament d’energies renovables. 

• Fomentar la innovació tecnològica. 

• Estalviar a la factura energètica. 

• Imatge de compromís amb el desenvolupament energètic sostenible. 

• Diferenciació amb la resta d’empreses. 

• Compliment dels requisits legals. 

 

2.1.2. Actuacions de millora energètica 

 

Les actuacions per estalviar energia que pot emprendre una empresa poden ser 
de tipus organitzatiu, les quals pràcticament no tenen cost, com per exemple, 
canvis d’hàbits, regulació i programació, manteniment, etc.  

O bé, de tipus tècnic, per les quals és necessari assumir unes inversions que 
s’amortitzen gràcies als estalvis econòmics que aporten. Entre les actuacions de 
tipus tècnic es poden destacar: 

• Aprofitament de les energies renovables. 

• Instal·lacions de climatització i condicionament tèrmic. 

• Optimització energètica en els processos. 

• Recuperació de calors residuals i ús de la ventilació i il·luminació natural. 

• Ús de combustibles menys contaminants. 

• Gestió de les flotes de transport. 
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2.1.3. Implantació d’un SGE 

 

Primer de tot, és necessari un gestor energètic, que serà l’encarregat de la 
implantació eficaç del SGE, de la realització de les millores d’estalvi i eficiència 
energètica, així com del seguiment de l’ús i consum de l’energia. 

A més, s’ha de realitzar un procediment que reculli tota la documentació de la 
forma de dur a terme el SGE, així com els mecanismes administratius necessaris 
pel seu desenvolupament.  

D’altra banda, és necessari un sistema de seguiment, mesura i anàlisi dels 
consums energètics, composats per dispositius automàtics de lectura dels 
consums energètics de l’empresa. Aquests sistemes permetran tenir informació 
precisa del consum associat a les instal·lacions, productes o serveis, amb els que 
és possible comprovar l’efectivitat de les mesures d’eficiència energètica 
portades a terme i, a més, establir noves actuacions de millora. Aquests sistemes 
s’estudiaran en detall a l’apartat 2.3, anomenat sistemes de monitorització de 
l’energia elèctrica.  

S’ha de tenir en compte que s’hauran d’assumir uns costos, normalment per la 
contractació dels serveis externs d’una empresa consultora que s’encarregarà de 
l’auditoria energètica inicial i de la formació del personal. Aquests costos inicials 
seran ràpidament recuperats com a conseqüència dels estalvis energètics que 
s’aconsegueixen amb la gestió energètica. L’estalvi econòmic obtingut a través 
del SGE pot superar el cost inicial o de manteniment del mateix, de forma que, 
en els primers anys de funcionament l’estalvi pot arribar a duplicar aquest cost; i 
en un període de temps més ampli pot arribar a ser entre tres i cinc vegades 
superior al cost [1]. 

A l’hora d’implantar un SGE, també s’ha de tenir en compte l’existència de la 
norma UNE-EN ISO 50001 “Sistemes de gestió de l’energia. Requisits amb 
orientació pel seu ús”, l’objectiu de la qual és facilitar a les organitzacions una 
eina per aconseguir una millora contínua en l’eficiència i la gestió energètica per 
a reduir costos. Aquesta norma serà explicada en detall a l’apartat 2.2.  

En resum, per poder implantar un SGE s’han de considerar els següents punts, 
que estan representats a la Figura 2: 

1. Definir prioritats i objectius sobre el consum d’energia. 

2. Involucrar a tot el personal per aconseguir l’estalvi energètic previst. 

3. Realitzar una auditoria inicial de l’ús i consum d’energia per a totes les 
activitats desenvolupades a l’empresa, determinant la línia base energètica 
(referència a partir de la qual es determinen els estalvis). 

4. Identificar els principals factors que tenen influència en l’ús de l’energia. 

5. Establir relació entre els consums d’energia i els factors identificats. 

6. Implementar les mesures d’estalvi i eficiència energètica identificades a 
l’auditoria inicial establint periòdicament una revisió que permeti identificar 
noves oportunitats d’estalvi.  
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7. Considerar el consum d’energia en el procés de disseny, compra i instal·lació 
de tots els equipaments de l’empresa (matèries primes, serveis, equips, etc.). 

8. Identificar la legislació competent i requisits aplicables. 

 

Figura 2. Implantació d’un SGE 

 

2.2. Norma ISO 50001 
 

No existeix només una norma per regular l’àmbit legislatiu de la gestió i 
eficiència energètica, però es descriu únicament la Norma ISO 50001 perquè és 
la que es centra en els sistemes de gestió d’energia elèctrica.  

La ISO és la Organització Internacional de Normalització, té com a membres al 
voltant de 160 organismes nacionals de normalització de països grans i petits, 
industrialitzats, en desenvolupament i transició, arreu del món. La cartera de la 
ISO de més de 18600 normes ofereix a les empreses, governs i a la societat 
eines pràctiques per a les tres dimensions del desenvolupament sostenible: 
econòmica, ambiental i social. 

Les normes ISO proporcionen solucions i obtenen beneficis per a casi tots els 
sectors de l’activitat, inclosa l’agricultura, construcció, transport, energia, gestió 
de qualitat, etc. 

Concretament, la sol·licitud per a desenvolupar la norma ISO 50001 va provenir 
de l’Oficina de les Nacions Unides per al Desenvolupament Industrial (ONUDI), 
qui va reconèixer que la indústria necessita muntar una resposta efectiva al canvi 
climàtic i la proliferació de normes nacionals de gestió de l’energia. La ISO, per la 
seva part, ha identificat la gestió de l’energia com un dels cinc camps per al 
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desenvolupament de les Normes Internacionals i, al 2008, va crear un projecte 
de comitè, ISO/PC 242, Gestió de l’Energia, per a dur a terme el treball. El 
ISO/PC 242, va estar encapçalat pels membres de la ISO dels EEUU (American 
National Standards Institute – ANSI) i Brasil (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas – ABNT). Els experts dels organismes nacionals de 44 països membres 
d’ISO van participar en el desenvolupament d’aquesta norma al projecte, 
juntament amb 14 països en qualitat d’observadors. La norma també es va 
beneficiar de la participació d’organitzacions de desenvolupament, entre elles el 
Consell Mundial d’Energia (CME). La ISO 50001 ha sigut capaç de basar-se en 
nombroses normes de gestió de l’energia nacionals o regionals, especificacions i 
regulacions, incloent les desenvolupades a Xina, Dinamarca, Irlanda, Japó, 
República de Corea, Països Baixos, Tailàndia, EEUU i la Unió Europea. 

 

2.2.1. Definició de la norma ISO 50001 

 

La ISO 50001 proporcionarà a les organitzacions del sector públic i privat 
estratègies de gestió per augmentar l’eficiència energètica i reduir els costos. Té 
com a finalitat proporcionar a les organitzacions un reconegut marc de treball per 
a la integració de l’eficiència energètica en les seves pràctiques de gestió.   

Els objectius són: 

• Ajudar a les organitzacions a aprofitar millor l’energia. 

• Crear transparència i facilitar la comunicació sobre la gestió dels recursos 
energètics. 

• Promoure les millors pràctiques de gestió de l’energia. 

• Ajudar a les instal·lacions en l’avaluació i donar prioritat a l’aplicació de les 
noves tecnologies d’eficiència energètica. 

• Facilitar la millora de gestió de l’energia pers als projectes de reducció 
d’emissions de gasos d’efecte hivernacle. 

• Proporcionar un marc per a promoure l’eficiència energètica al llarg de la 
cadena de subministrament.  

La ISO 50001 proporciona un marc de requisits que permet a les organitzacions: 

• Desenvolupar una política per a un ús més eficient de l’energia. 

• Fixar fites i objectius per a complir amb la política. 

• Utilitzar les dades per entendre millor i prendre decisions sobre l’ús i 
consum d’energia. 

• Mesurar els resultats. 

• Revisar l’eficàcia de la política. 

• Millorar contínuament la gestió de l’energia. 
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La norma pot ser implementada de forma individual o integrada amb altres 
normes de sistemes de gestió. 

 

 

2.2.2. Importància de la ISO 50001 

 

L’energia és fonamental per a les operacions d’una organització i pot representar 
un cost important per aquestes, independentment de la seva activitat. Les 
organitzacions individuals no poden controlar els preus de l’energia, però les 
polítiques de govern o l’economia global poden millorar la forma de gestionar 
l’energia al lloc i moment d’utilització. Millorar el rendiment energètic pot 
proporcionar beneficis ràpids a una organització, maximitzar l’ús de les fonts 
d’energia i els actius relacionats amb l’energia, cosa que redueix tant el cost com 
el consum. L’organització també contribueix positivament a la reducció de 
l’esgotament dels recursos energètics i la mitigació dels efectes de l’ús de 
l’energia en tot el món, tal com l’escalfament global. D’altra banda, una empresa 
que tingui un ús eficient de l’energia dóna una imatge molt més positiva que la 
resta.  

 

2.2.3. Necessitat de certificar 

 

La ISO 50001 pot aplicar-se únicament per als beneficis interns i externs que 
proporciona a les organitzacions usuàries i a les parts interessades d’aquesta 
última i als clients. La certificació per un auditor independent de la conformitat 
del sistema de l’usuari de gestió de l’energia amb la norma ISO 50001 no és un 
requisit de la norma en sí mateixa. Certificar o no és decisió de l’usuari, a menys 
que sigui imposat per la regulació. 

Les alternatives a una certificació independent (de tercera part) són convidar als 
clients de l’organització a verificar el compliment de ISO 50001, de conformitat 
amb la norma (verificació per una segona part), o autodeclarar la seva 
conformitat.  
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2.3. Sistemes de monitorització del consum  

elèctric 
 

En aquest apartat s’analitzaran els sistemes de monitorització d’energia elèctrica.  

Per tal de fer un ús eficient de l’energia és necessari conèixer com s’està 
consumint i això es fa mitjançant un sistema de monitorització de l’energia 
elèctrica.  

Aquests permeten personalitzar els sistemes de gestió energètica per a qualsevol 
instal·lació ja que mesuren les dades i les van comunicant a un sistema de 
visualització per tal d’analitzar-les i observar la seva evolució temporal, 
d’aquesta manera es poden establir les solucions necessàries per corregir 
situacions anòmales i disminuir consums. A més, també ajuden a identificar 
problemes de qualitat de subministrament, tant originats a la pròpia instal·lació 
com a la xarxa, encara que per analitzar-los cal disposar d’uns equips específics.  

 

Els principals beneficis obtinguts amb la implementació d’un sistema de 
monitorització de l’energia elèctrica són: 

• Al poder accedir a les dades de consum es pot escollir la tarifa elèctrica 
més adient per tal d’estalviar a la facturació.  

• La monitorització del consum permet reduir-lo i optimitzar la potència 
contractada.  

• Com es redueix el consum, es redueixen les emissions de CO2 i de gasos 
hivernacle en general. 

• Compensació de l’energia reactiva mitjançant una bateria de 
condensadors. 

• Millorar la qualitat de subministrament perquè es coneix en temps real el 
nivell de variacions de tensió a la xarxa i d’harmònics. 

• Certificar la instal·lació segons la norma ISO 50001, explicada 
anteriorment a l’apartat 2.2. 

 

Els sistemes de monitorització es composen de tres elements principals, mostrats 
a la Figura 3.  
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Figura 3. Sistema de monitorització del consum elèctric 

 

• SISTEMA DE MESURA. És l’encarregat d’agafar les dades mitjançant equips 
de mesura. 

• SISTEMA DE CONCENTRACIÓ I COMUNICACIÓ. Concentra, transforma i 
comunica les mesures elèctriques al sistema de visualització. 

• SISTEMA DE VISUALITZACIÓ. Presenta les dades mesurades i, a més, pot 
incloure les següents funcions: base da dades per emmagatzemar i 
ordenar les mesures, visualització en forma de taules o gràfiques, 
generació d’informes de seguiment periòdic, generació d’avisos o alarmes. 

 

2.3.1. Sistema de mesura 

 

Diagnosticar el consum d’energia i l’assignació de costos és el primer pas clau 
per aconseguir la reducció i estalviar en facturació.  

 

Els equips de mesura permeten obtenir els paràmetres bàsics de corrent, tensió i 
freqüència per calcular els paràmetres de consum, tals com les potències (activa, 
reactiva i aparent), l’energia, el factor de potència i els paràmetres de qualitat 
d’ona.  

Quan es disposa d’aquestes dades es comuniquen a l’equip concentrador de 
dades perquè es puguin visualitzar posteriorment. 

Normalment, es necessiten transformadors per adequar els valors reals al rang 
de l’equip de mesura, encara que alguns equips són capaços de connectar-se 
directament a la xarxa sense l’ús de transformadors. 

 

Sistema de 
mesura 

Sistema de 
concentració 

i 
comunicació 

Sistema de 
visualització 
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A l’hora d’escollir l’equip s’han de tenir en compte les seves característiques, 
cada fabricant d’equips de mesura té les seves pròpies, però tots segueixen una 
pauta ja que ve normalitzat per una sèrie de normes i legislacions.  

Consultant l’article [5], s’ha realitzar una comparació entre els equips de mesura 
disponibles a Espanya. 

Respecte les magnituds mesurades: 

• La gran majoria són trifàsics i monofàsics, en molt pocs casos són només 
d’un tipus.  

• Disposen d’un transformador extern, encara que alguns amb limitació de 
corrent.  

• La majoria poden mesurar els paràmetres bàsics, és a dir, tensió, corrent i 
freqüència. La precisió sol ser entre 0,2% i 0,5%. 

• En la mateixa proporció, mesuren energia activa, energia reactiva, 
potències i el factor de potència. Les precisions són la Classe 0,5s UNE-EN 
62053-22 i la Classe 1 UNE-EN 62053-21 en el cas d’energia activa,  i la 
Classe 2 UNE-EN 62053-23 en el cas d’energia reactiva. 

Les funcions que incorporen són: 

• Entrades i sortides digitals, per mesurar altres paràmetres que no siguin 
elèctrics, per connectar alarmes o per controlar càrregues.  

• Alarmes per avisar d’alguna anomalia. 

• Comptador d’impulsos  

• Display, que és la pantalla per poder visualitzar les dades i gràfiques. 

Les característiques més generals són les següents: 

• El muntatge es fa en panell o en carril DIN, però s’utilitza més el muntatge  
en carril DIN. 

• La majoria utilitzen buses de camp, perquè la distància entre el sistema de 
mesura i el de concentració no sol ser gran. Els més utilitzat són el 
Modbus, el Profibus i l’Ethernet però, fins i tot, Wi-Fi. Depenent del 
protocol de comunicació, el connector pot variar, encara que la majoria 
d’equips inclouen ports sèrie RS485, RS232 per a buses de camp, o ports 
RJ45 per a protocols basats en Ethernet.  

• La classe de precisió segons la normativa IEC 61000-4-30 sol ser la A. 

• La freqüència de mostreig per canal depèn de la comunicació, els valors 
més comuns són entre 38400 i 57600 bauds o entre 32 i 64 mostres per 
cicle.  

• Alguns incorporen una bateria per als back-ups. 

• La tensió d’alimentació per AC està entre els 100 i 400 V i per DC entre els 
90 i 250 V, fins i tot, hi ha alguns autoalimentats. 

• El consum propi sol ser entre 0,5 i 20 VA. 
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2.3.2. Sistema de concentració i comunicació de dades 

 

El sistema de concentració i comunicació de dades agrupa les mesures d’una 
varietat d’aparells de mesura, concentra les dades, les emmagatzema per evitar 
pèrdues de dades i les comunica en temps real al sistema de visualització.  

Es poden diferenciar dos tipus de concentradors. Els del primer tipus només 
tenen funció de concentradors i són vàlids per a la instal·lació local únicament. És 
a dir, concentren les dades dels equips de mesura connectats a la seva xarxa 
local, però no tenen la capacitat de transmetre la informació fora de la xarxa 
local de la instal·lació. En aquest cas, el sistema de visualització està incorporat 
en el mateix equip o en un PC de control a poca distància del concentrador.  

El segon tipus de concentradors, a més de la funció de concentradors en sí, 
també realitzen la funció de gateway, en la que es passa del bus de camp dels 
mesuradors a un protocol que permeti transmetre les mesures fora de la xarxa 
local. Es solen utilitzar protocols de comunicació basats en Ethernet, utilitzant les 
xarxes de telefonia i Internet.  

Els fabricants d’aquests equips solen ser els mateixos que fabriquen els aparells 
de mesura, però també poden ser compatibles amb altres models, i això ha 
provocat que empreses especialitzades en software de gestió energètica 
comencin a crear els seus propis equips de comunicació. 

Amb els sistemes de concentració i comunicació de dades passa el mateix que 
amb els equips de mesura, cada fabricant té les seves pròpies característiques 
però segueixen unes pautes generals.   

Consultant l’article [5], s’ha realitzar una comparació entre els equips de 
concentració i comunicació a Espanya. 

Les característiques generals són: 

• La majoria s’alimenten en DC entre els 5 i els 48 V, els que s’alimenten en 
AC ho fan entre els 90 i 400 V. 

• La majoria tenen un consum entre 2 i 5 VA.  

• Els connectors més comuns són USB, entrades i sortides analògiques, 
Ethernet, RS232 i RS485, encara que, actualment, la gran majoria solen 
incorporar entrades i sortides digitals.  

• La majoria tenen autonomia. 

• La memòria pot ser de dos tipus, la RAM que és una memòria volàtil o la 
Flash que emmagatzema les dades encara que no hi hagi tensió. Tenen 
unes capacitats al voltant dels 512 MB en el cas de les RAM i de 4 GB en el 
cas de les Flash.  

• Com en el cas dels equips de mesura, el muntatge pot ser en panell o 
carril DIN, però és més típic fer-lo en carril DIN. 

Les comunicacions es divideixen en les de la interfase sèrie i la interfase de la 
xarxa: 
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• Respecte la interfase sèrie, els ports més comuns són el RS382, RS485 i 
RJ45. I, els protocols solen ser Modbus, HTTP, TCP o RTU.  

• D’altra banda, respecte la interfase de la xarxa, els cablejats són Ethernet, 
existeix l’opció de fer-ho sense fils i els protocols més comuns actualment 
són el GPRS i el WiFi.  

 

2.3.3. Sistema de visualització 

 

Gràcies al sistema de visualització aconseguim obtenir un seguiment detallat del 
funcionament de la instal·lació mitjançant gràfiques, informes tècnics, 
estadístiques, etc. Així, amb aquesta informació, es poden prendre mesures 
d’estalvi energètic i, més endavant, millorar la productivitat.  

 

Totes les dades s’emmagatzemen en una base de dades, local o al núvol, a la 
que accedeixen les diferents funcionalitats habilitades pel seguiment i 
caracterització del consum. Per tant, l’accés a aquestes dades es pot realitzar de 
forma local en un PC que rebi directament les dades o remotament, mitjançant 
un servidor web. A més, l’accés de l’usuari a la plataforma es realitza mitjançant 
una llicència.  

En el cas dels sistemes de visualització, normalment, només són compatibles 
amb equips de mesura i comunicació del propi fabricant, però com actualment 
els sistemes de gestió energètica s’estan implantant cada cop més, estan 
començant a fer-los compatibles amb diferents marques o, fins i tot, amb 
hardware lliure.  

Consultant l’article [5], s’ha realitzar una comparació entre els sistemes de 
visualització a Espanya. 

Respecte al tema de visualització, es poden arribar a visualitzar tot tipus de 
consums, tant elèctrics, com ambientals, fins i tot, matèries primes i 
consumibles. La gran majoria són capaços de realitzar una assignació de costos 
segons la tarifa de l’usuari i, a més, es poden visualitzar totes les mesures de 
qualitat del subministrament elèctric. Existeix la possibilitat de programar 
alarmes o avisos davant de qualsevol anomalia. 

També tenen la funcionalitat d’exportar les dades a Excel, PDF, HTML, entre 
d’altres formats, i realitzar automàticament informes.  
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2.4. Estalvis energètics 
Segons el Quadern Pràctic número 2 de l’ICAEN [2], existeixen moltes mesures 
per estalviar energia, però el conjunt principal d’instal·lacions d’un edifici es 
tracta de: 

• Climatització 

• Il·luminació 

• Ventilació 

S’ha de tenir en compte que l’estalvi energètic i el manteniment estan 
íntimament relacionats, per tant, si es vol millorar l’eficiència energètica i 
estalviar en l’ús de les instal·lacions s’han de tractar els dos aspectes de la 
manera següent: 

• Implantar projectes energètics nous 

• Seguiment de les activitats de manteniment 

 

2.4.1. Climatització 

 

El primer aspecte a tractar és la climatització, que consisteix en el procés 
mitjançant el qual es fa un tractament de les condicions ambientals interiors de 
l’edifici per tal d’aconseguir el confort i la higiene necessaris per a les persones 
usuàries. Aquest procés inclou: 

• Modificar la temperatura interior. 

• Anivellament correcte de la ventilació i el filtrat. 

• Regular i controlar la temperatura, la humitat relativa, la puresa, la 
velocitat de l’aire per mantenir unes condicions de qualitat i confort. 

• Controlar el soroll perquè no molesti. 

 

Això s’aconsegueix tenint en compte els elements següents: 

• Tancaments de l’edifici per tal que l’intercanvi tèrmic entre l’exterior i 
l’interior sigui mínim.  

• L’aparell de calefacció i de refrigeració, al mercat existeixen diferents 
tecnologies i s’ha de triar la més idònia per la instal·lació. 

• El sistema de distribució de fred i calor ja que el rendiment de l’aparell 
depèn d’això.  

• El sistema de tractament d’aire i ventilació, segons el tipus de components 
es pot optimitzar el seu rendiment. 
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• La bona gestió dels fluxos energètics fa més eficient l’ús dels components. 

El procés de climatització es pot veure a la Figura 4: 

Figura 4. Procés de climatització [2] 

Segons l’ICAEN [2], a l’hora d’escollir un sistema de climatització per a un 
determinat edifici és necessari avaluar els següents factors: 

• Cost de la instal·lació, inversió inicial (€). 

• Cost energètic de funcionament de la instal·lació (€/consum). 

• Cost del manteniment mínim que requereix la instal·lació (€/any). 

• Cost per reparacions degudes a incidències fora de garantia. 

• Capacitat del sistema per donar confort en l’àmbit de temperatura. 

• Necessitat de control de la humitat. 

• Ventilació i tractament de l’aire. 

• Exigències acústiques de la instal·lació. 

• Espai disponible per la instal·lació.  

 

El cost total de la instal·lació ve marcat pels quatre primers punts del llistat 
anterior. Un sistema eficient necessita una inversió inicial major que la d’un 
sistema convencional, però com el que cal avaluar és el preu de l’energia, al cap 
dels anys surt més econòmic. També és cert que la qualitat de l’equip intervé en 
el preu, però s’ha de tenir en compte que els equips amb alta qualitat, és a dir, 
més cars necessiten menys reparacions, per tant, surten més econòmics a la 
llarga. 

 

D’altra banda, els factors que donen un estalvi directe en la facturació energètica 
són: 

• Escollir sistemes i equips amb el COP més elevat possible. 
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• Implantar i utilitzar sistemes de free cooling, que són sistemes de 
refredament gratuïts. 

• Utilitzar equips de recuperació de calor: recuperació en extracció d’aire, 
recuperació de calor en condensació. 

• Millorar l’eficiència dels sistemes de transport dels fluids tèrmics: 
ventiladors per l’aire, bombes per l’aigua i compressor pel refrigerant. 

 

2.4.2. Ventilació 

 

La ventilació correcta dels edificis garanteix la qualitat de l’aire interior per a 
respirar i evitat possibles olors o concentracions elevades de gasos. L’ordre de 
renovació de l’aire depèn de l’ocupació de la instal·lació i el tipus d’activitat i ve 
donat en cabal absolut (L o m3/h) o en cabal relatiu respecte al volum del local 
(renovacions/hora). A l’hivern i a l’estiu es requereix un condicionament artificial 
a la temperatura de confort perquè entra aire fresc fred i calent respectivament i, 
a més, s’ha de minimitzar el bescanvi d’aire al mínim necessari en aquestes 
èpoques de l’any. L’ICAEN [2] marca que la quantitat d’aire necessària que cal 
aportar es fixa en 6,4 L/s per persona amb activitat lleugera, com en zones 
residencials o oficines, i en 8,0 L/s per persona com a marc de referència per a 
tots els sistemes de ventilació.  

La ventilació pot ser aportada per diferents mecanismes: 

• Ventilació manual: Obertura de les finestres de manera periòdica per 
renovar l’aire de l’interior. 

• Ventilació mecànica d’extracció: Extractor a les zones amb més necessitat 
d’extreure aire carregat, com poden ser les cuines o els lavabos. L’aire 
exterior fresc entra per obertures controlades  amb mecanismes per 
tancar-se en casos de molt vent, situades a una altura mínima de 1,8 
metres per evitar fluxos d’aire molestos.  

• Ventilació mecànica d’extracció i d’impulsió: Intercanvi de la calor 
d’extracció amb la d’impulsió per preescalfar-la, o a l’inrevés a l’estiu, així 
com el tractament d’aire respecte altres paràmetres com la humitat, la 
concentració de microorganismes, etc.  

Encara que, en molts edificis existents, la renovació de l’aire la proporcionen les 
infiltracions per la pell de l’edifici de manera incontrolada amb efectes secundaris 
importants com fluxos d’aire molestos i pèrdues o guanys d’energia no desitjades 
en cas de més ventilació de la higiènicament necessària. Per aquest motiu, el 
Codi Tècnic d’Edificació fa obligatòria la ventilació mecànica de qualsevol edifici 
de nova construcció o de reforma important. 

 

Les mesures perquè l’eficiència de la ventilació augmenti són:  

1. Minimització d’infiltracions: Les infiltracions no desitjades són el principal 
problema de la ventilació d’edificis, per tant, és la primera mesura a prendre. 
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El Codi Tècnic d’Edificació limita la permeabilitat a l’aire per a les zones 
climàtiques de Catalunya a 27 m3/h·m2 mesurat a una sobrepressió de 
l’interior de 100 Pa.  

2. Recuperació de calor: És una de les mesures que aporta més estalvi en 
ventilació. Consisteix en aprofitar la calor de l’aire de retorn de l’edifici que 
s’ha d’expulsar a l’exterior mitjançant un bescanviador de plaques que 
transfereix la calor d’aquest flux d’aire a l’aire fresc que es pren per a la 
renovació. Això representa un estalvi important d’energia tèrmica.  

3. Modulació dels volums d’aire: Consisteix en regular el cabal d’impulsió d’aire, 
variant la velocitat dels ventiladors que distribueixen l’aire per l’edifici i així 
adaptar-se a uns requisits de ventilació en funció de les condicions interiors i 
exteriors. Aquesta variació de velocitat es fa variant la freqüència del corrent 
que alimenta els motors dels ventiladors. Funciona de la següent manera: 
quan la temperatura interior sigui igual o una mica superior a l’exterior, es 
podrà introduir aire exterior a velocitat superior, mentre que caldrà moderar 
els cabals si la temperatura exterior és molt més elevada que l’interior. Però a 
l’hivern té l’efecte contrari ja que afavoreix el refredament convectiu, per tant 
les velocitats d’impulsió d’aire a l’hivern s’han de baixar. 

4. Ventilació nocturna: Aprofitar la variació de temperatura entre el dia i la nit. 
La ventilació de l’edifici durant la nit amb l’aire exterior d’inferior temperatura 
augmenta el refredament del material dels sostres, terres i murs de l’edifici 
que han absorbit la calor durant el dia. Aquesta mesura està indicada 
especialment per edificis que estan ocupats durant el dia però deshabitats per 
la nit. Per dur-la a terme es necessita l’obertura de finestres controlades per 
temporitzadors o mitjançant sensors que comparen la temperatura exterior i 
interior i obren les finestres quan la diferència és prou alta.  

5. Mecanismes de control: Estableixen uns paràmetres de funcionament del 
sistema de ventilació per obtenir un estalvi energètic.  

 

2.4.3. Il·luminació 

 

Per aconseguir el màxim confort visual i tèrmic s’han de tenir clars dos conceptes 
bàsics d’il·luminació d’espais: 

• Utilitzar la llum natural sempre que sigui possible. 

• Ajustar el flux lumínic en funció de les necessitats de cada moment. 

A més, la utilització de la llum natural provoca un estalvi directe a la facturació i 
redueix la demanda de refrigeració a l’estiu, ja que la il·luminació artificial 
produeix calor.  

 

Encara que la llum natural sembli idònia, també alguns problemes: 

• Discontinuïtat: Només disposem de llum natural durant les hores diürnes i 
depèn de la meteorologia i de l’entorn de l’espai a il·luminar. 
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• Il·luminància: La il·luminància disminueix amb la profunditat de l’espai a 
l’interior de l’edifici i en funció dels factors de reflexió de les superfícies 
interiors. Per exemple, prop d’una finestra vertical hi haurà una 
il·luminància molt superior a la desitjada, mentre que a pocs metres de la 
finestra trobarem una manca d’il·luminància. 

• Enlluernament: Segons l’activitat que es realitza a l’edifici és important la 
diferència d’il·luminància entre punts, és a dir, els contrastos. L’entorn 
ideal seria lluminós, sense contrastos molt elevats. 

• Aportació de calor: La llum natural aporta calor, a l’hivern ajuda a escalfar 
l’espai, però a l’estiu augmenta la demanda de refrigeració. 

 

Per tal d’augmentar l’eficiència energètica en la il·luminació, l’aspecte més 
important és la elecció del tipus de làmpada. Les làmpades artificials es poden 
classificar en dos tipus: les làmpades d’incandescència o halògenes i les 
làmpades fluorescents i compactes. Les del primer tipus tenen una eficiència 
energètica més baixa ja que la majoria de l’energia es transforma en calor i no 
en llum visible. A més, el rendiment lluminós i la vida útil de les làmpades 
d’incandescència no arriben ni a una quarta part del rendiment i durabilitat de les 
làmpades fluorescents. Atesa la vida útil de les làmpades fluorescents, són més 
cares però són altament amortitzables.  

A més de la selecció de les làmpades, cal assegurar que es muntin en llumeneres 
d’alt rendiment. En aquest sentit, és molt important triar la distribució de les 
llumeneres més adequada (intensiva, extensiva, asimètrica...) a l’espai a 
enllumenar. Amb un alt aprofitament de la llum més la direccionalitat adequada 
de les llumeneres s’aconsegueix reduir el nombre de llumeneres, per tant, 
augmentar l’estalvi energètic.  

Juntament amb tot això, es important disposar de diferents circuits d’il·luminació 
que es puguin accionar per separat i en línies paral·leles a la façana que disposi 
de llum natural per tal de poder aprofitar-la i il·luminar espais més interiors 
enlloc de fer-ho amb il·luminació artificial. 

Un altre aspecte important és el control i regulació de la il·luminació ja que 
redueixen els costos energètics i de manteniment de la instal·lació i incrementen 
la flexibilitat dels sistema a permetre enceses/apagades selectives segons les 
necessitats. Existeixen quatre sistemes fonamentals: 

• Temporitzadors descentralitzats: Permeten apagar la llum artificial en 
funció d’un temps preestablert. 

• Control d’encesa/apagada/atenuació segons presència: Apaguen la llum 
artificial quan no hi ha gent a la zona. 

• Regulació de la il·luminació artificial en funció de l’aportació de llum 
natural: Ajusten el flux lluminós artificial segons la situació de llum 
natural. 

• Regulació i control per un sistema centralitzat de gestió: Permet que la 
instal·lació sigui fàcil de monitoritzar. 
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S’ha de tenir en compte que en tots els sistemes l’usuari pot controlar per sobre 
de l’automatització per poder ajustar la il·luminació en situacions amb condicions 
diferents a les preestablertes.  

 

 

 

2.5. Qualitat del subministrament elèctric 
 

La qualitat del subministrament d’energia elèctrica és la normalització del 
subministrament elèctric mitjançant unes regles que fixen els nivells dels 
paràmetres bàsics, la forma d’ona, els harmònics, els nivells de distorsió 
harmònica, les interrupcions del servei, etc. Per tant, la qualitat de 
subministrament fa referència a la qualitat del servei, a la continuïtat del 
subministrament i a la qualitat d’ona.  

 

Actualment, la qualitat del subministrament és un servei fonamental per a 
pràcticament qualsevol indústria, ja que la majoria dels processos són 
automatitzats i informatitzats i qualsevol pertorbació o anomalia a la xarxa 
afecta d’una manera important al correcte funcionament d’aquests processos. 
Però no afecta només a les indústries, també es veuen afectades les empreses 
de servei i, fins i tot, els consumidors a nivell residencial.  

 

A Espanya, les companyies distribuïdores han de complir respecte a la qualitat 
d’ona en el punt de connexió de les instal·lacions amb la UNE-EN 50160. 

 

A continuació, s’estudien més detalladament els casos de factor de potència i 
d’hamónics. 

 

2.5.1. Factor de potència 

 

S’apliquen multes a les empreses de distribució d’energia  si la relació potència 
activa/potència aparent no es troba dins del rang especificat.  

Les solucions de correcció del factor de potència modifiquen i controlen la 
potència reactiva, per evitar multes i reduir la demanda de kVA general. 
Aquestes solucions produeixen una reducció d’energia entre un 5 i un 10%, 
segons Schneider Electric [3].  

Cada màquina elèctrica necessita energia activa i reactiva per operar. La mesura 
del factor de potència identifica el nivell d’energia reactiva i la optimitza per 
minimitzar costos i evitar les multes. Si el factor de potència cau per sota del 
límit establert per l’empresa distribuïdora d’energia, el banc de correcció del 
factor de potència modifica el nivell. Aquestes solucions, al corregir un factor de 
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potència baix, també redueixen la demanda de kVA. La menor demanda de kVA 
dóna per resultat un compte d’energia més baix, entre un 5 a un 10%, i el 
funcionament dels equips a menys temperatura, incrementant la seva vida útil. A 
més, l’adequada correcció del factor de potència ajuda a optimitzar la càrrega de 
la xarxa elèctrica i millora la confiabilitat.  

Per a la compensació d’energia reactiva s’utilitzen condensadors connectats en 
paral·lel amb les càrregues que generen aquesta energia. Existeixen varies 
possibles solucions en quant a la forma d’implantació, depenent de l’entorn que 
es tracti. Des del punt de vista d’eficiència, els condensadors de compensació 
s’han de connectar lo més pròxim possible a les càrregues que generen reactiva, 
però en general se sol agrupar la compensació de varies càrregues.  

• A nivell residencial (P<15 kW) no existeixen recàrrecs ni bonificacions pel 
consum de reactiva en contractes de tipus domèstic, però en determinats 
casos segueix sent interessant la compensació per reduir la corrent 
consumida pels receptors. Això permet major càrrega sense depassar el 
màxim imposat pel limitador ICP. La Taula 1 fa referència a la 
compensació d’energia reactiva a l’entorn domèstic. 

• A nivell industrial, s’ha de distingir entre usuaris amb transformador propi 
i instal·lacions on el transformador és compartit per més d’un usuari. En el 
primer cas es sol implementar la compensació de forma global a nivell 
d’embarrat de BT del transformador, però existeix alguna disjuntiva de si 
compensar en baixa tensió o en mitja o en alta tensió. En el cas de 
transformador compartit per varis usuaris, la compensació sol fer-se a 
nivell global, per a cada usuari. La Taula 2 fa referència a la compensació 
d’energia reactiva a l’entorn industrial. 

 

Taula 1. Compensació d’energia reactiva a l’entorn domèstic 

ENTORN DOMÈSTIC 

TIPUS DE COMPENSACIÓ APLICACIONS 

COMPENSACIÓ INDIVIDUAL 

Enllumenat fluorescent 

Electrodomèstics 

Ascensors 

Sistemes de climatització/bombeig 
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Taula 2. Compensació d’energia reactiva a l’entorn industrial 

ENTORN INDUSTRIAL 

TIPUS DE COMPENSACIÓ APLICACIONS 

COMPENSACIÓ INDIVIDUAL EN AT-MT 

Càrregues de potències molt altes 

Càrregues molt allunyades de 
l’escomesa 

COMPENSACIÓ GLOBAL EN AT 

Pocs receptors de gran potència 

Compensació basta combinada amb 
una altra més fina en BT 

COMPENSACIÓ INDIVIDUAL EN BT 

Càrregues de potències mitges i altes 

Transformadors de distribució 

Càrregues molt allunyades de 
l’escomesa 

COMPENSACIÓ GLOBAL EN BT I MT 

En BT s’aplica a la majoria dels casos a 
nivell de cada abonat 

En MT o grans consumidors s’aplica a 
nivell de subestació 

 

 
La compensació individual es realitza amb un mínim de components, 
pràcticament col·locant el condensador o condensadors individuals, les seves 
proteccions i maniobra en els seus propis armaris de control o de distribució de la 
càrrega a compensar. A continuació es mostra la forma dels condensadors de 
potència, tant per AT com per BT. 

 

En general, tots aquests són condensadors de dielèctric sec (polipropilè) que 
dóna molt bones prestacions en quant a baixes pèrdues (menys de 0,5 W per 
kVAr), segons Circutor [4].  

 

En el cas d’equips de compensació globals, la potència reactiva total es sol 
fraccionar en varis esglaons formats per condensadors de potències adequades, 
de forma que la suma sigui el total de la potència reactiva a compensar i en cas 
de desconnectar càrregues poden desconnectar-se també grups de condensadors 
per adaptar la compensació a la demanda en cada moment. Els diferents 
esglaons es connecten i desconnecten mitjançant contactors o interruptors 
estàtics, sota el control d’un regulador automàtic tipus computer.  

 

2.5.2. Harmònics 

 

Les pertorbacions més importants que afecten a la forma d’ona són els 
harmònics. Es tracta de pertorbacions periòdiques, de freqüència relativament 
baixa. Els seus efectes es deixen sentir fins a un màxim de 2500 Hz generalment 
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i solen ser responsables de sobreescalfament de transformadors i línies de 
distribució, originen corrents i pèrdues elevades en el neutre d’algunes 
instal·lacions, desconnexió per sobrecàrrega d’algunes proteccions, desconnexió 
de relés diferencials, etc.  

El filtre d’harmònics és una manera de reduir i eliminar els harmònics. 

 

A continuació, a la Taula 3. es detalla l’origen dels harmònics i les anomalies que 
produeixen. 

Taula 3. Origen i anomalies d’harmònics 

ORIGEN ANOMALIES 

Interferències produïdes per 
convertidors, variadors de 

velocitats, SAI, etc. 

(Es recomana protecció 
individual) 

Costat de la xarxa: 

Harmònics de corrent (baixa freqüència) 

Pèrdues excessives de línies i transformadors 

Distorsió de la forma d’ona 

Desconnexió de diferencials  

EMI (Alta freqüència) 

Desconnexió de diferencials 

Interferències a equips electrònics 

Costat de la càrrega: 

Arrissat excessiu a la freqüència de commutació 

Interferència a equips electrònics 

Excés de du/dt 

Danys d’aïllament en motors 

Càrregues no lineals 
distribuïdes a la xarxa 

 

Convertidors, forns 
d’inducció, UPS, làmpades de 

descàrrega, etc. 

 

(Es recomana protecció 
global de xarxa) 

Ressonància per harmònics: 

Sobrecàrrega d’equips de reactiva 

Sobrecàrrega i vibració del transformador 

Distorsió de la ona de tensió 

Harmònics de corrent: 

Pèrdues excessives 

Distorsió de la onda de tensió 

Desconnexió de diferencials 

Càrregues monofàsiques no 
lineals entre fase i neutre 

 

Equips electrònics, 
enllumenat de descàrrega, 

etc. 

 

(Es recomana protecció per 
zones) 

Tercer harmònic elevat: 

Distorsió de la forma d’ona 

Desconnexió de diferencials 

Sobrecàrrega de neutre en sistemes de 4 fils (3 fases + 
neutre) 

 

L’ús de filtres actius és la solució més completa per resoldre problemes de 
qualitat causats, tant en instal·lacions industrials com comercials o de serveis, no 
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únicament pels harmònics, sinó també pel desequilibri de corrents i, també, pel 
consum de potència reactiva (generalment de tipus capacitiu). 

Les funcions implementades en tots els models són les enumerades a 
continuació: 

• Reducció de les corrents harmòniques fins l’orde 50 (2500 Hz). Possibilitat 
de selecció per part de l’usuari de les freqüències harmòniques a filtrar per 
aconseguir una major eficàcia del filtre. 

• Correcció del consum de corrents desequilibrat en cada fase de la 
instal·lació elèctrica. 

• Compensació de potència reactiva. Tant en corrents endarrerides 
(inductiva) com avançades (capacitiva).  

Aquests filtres ofereixen la possibilitat de programar la prioritat de les funcions a 
dur a terme per permetre un ús òptim de la capacitat del filtre d’acord als 
requeriments particulars de la instal·lació.  

El principi de funcionament dels filtres actius per a la neutralització d’harmònics 
es basa en mesurar la corrent harmònica generada per les càrregues, i injectar 
una corrent de compensació oposada per cancel·lar cada freqüència harmònica 
existent.  

 

 

 

2.6. SIRENA 
 

El projecte SIRENA (Sistema d’Informació del consum de Recursos Energètics i 
de l’Aigua) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) s’ha creat com una 
eina per a la millora de l’eficiència en el consum de recursos dels edificis de la 
UPC i de la reducció de les emissions de CO2 associades per tal d’estalviar a la 
facturació ja que la universitat està sotmesa a retallades econòmiques 
importants en els últims anys. 

 

Es tracta d’una eina informàtica via web que integra i gestiona la informació 
relacionada amb el consum de recursos energètics i aigua als edificis de la 
universitat, que genera unes gràfiques, comparatives, indicadors de consum, 
impactes ambientals associats, etc. L’accés és obert a tothom perquè es vol 
conscienciar a tota la comunitat universitària ja que cada membre és 
responsable, a nivells diferents, de l’ús eficient de les instal·lacions i assegurar el 
consum energètic mínim degut a la seva activitat. Encara que hi ha un nivell 
d’accés amb permisos que permet fer un anàlisi més detallat  que requereix 
autenticació. Per obtenir-la cas ser de la UPC i sol·licitar-la.  

 

La primera versió del SIRENA va ser a l’any 2007, actualment està publicada la 
versió 3.2. Consisteix en una xarxa de monitorització formada per més de 200 
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punts de lectura repartits  per tots els edificis, que reenvien les dades a SCADA 
PowerStudio i es poden consultar a la web www.upc.edu/sirena [6], basada en el 
software DexCell, desenvolupar per DEXMA. 

 

El SIRENA registra el consum d’electricitat (kWh), gas (kWh) i aigua (m3) amb un 
interval de 15 minuts, encara que com les dades es queden guardades es poden 
fer consultes de períodes històrics.  

La versió actual (SIRENA 3.2) també registra dades de temperatura de l’estació 
meteorològica més propera dels edificis monitoritzats, però a la EUETIB encara 
no està disponible. Per accedir a dades més avançades (potència reactiva, 
harmònics...) s’utilitza directament el PowerStudio.  

 

Un aspecte que crida l’atenció del SIRENA és que està format per dos softwares 
diferents de visualització, el PowerStudio i el DexCell. Per aquest motiu, es 
descriuran les característiques de cada software per trobar les diferències entre 
ells.  

2.6.1. PowerStudio SCADA  

 

Aquest software de CIRCUTOR permet la integració dels equips del mateix 
fabricant per la seva gestió, com poden ser analitzadors de xarxa, comptadors 
d’energia, equips de protecció, equips per a senyals de processos i control de 
càrregues mitjançant relés de forma automàtica.  

Les seves funcionalitats són les següents: 

1. Parametrització remota dels equips: Permet la parametrització on-line de tots 
el equips connectats per poder configurar-los des del PC o servidor de control. 
Es poden programar relacions de transformació de tensió i corrent, sortides 
digitals i entrades i sortides analògiques i relacions de desconnexió d’equips 
de protecció i les seves configuracions de reconnexió. 

2. Visualització de paràmetres en temps real: Així es coneix el comportament de 
la instal·lació i l’estat de les línies de distribució elèctriques en tot moment. La 
visualització pot ser digital (amb números) o analògica (gràfiques).   

3. Registre d’històrics: Es realitza de manera automàtica, l’usuari només ha de 
triar el període d’emmagatzematge per iniciar el registre. 

4. Visualització d’històrics mitjançant taules i gràfiques: Realitza taules i 
gràfiques personalitzables amb les dades emmagatzemades.  

5. Gestió de successos: Es poden programar alarmes perquè informin en temps 
real de qualsevol incidència a la instal·lació.  

6. Software multiusuari: Els usuaris que es poden connectar són il·limitats i 
poden visualitzar, igual que l’usuari màster, totes les dades en temps real.  

7. Servidor XML integrat: PowerStudio SCADA conté eines d’intercanvi dinàmic 
de dades per facilitar la integració ràpida i còmoda amb altres aplicacions del 
mercat, a més, conté servidors de comunicació per a la integració XML. 

http://www.upc.edu/sirena
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Aquesta integració permet la comunicació entre software mitjançant via LAN o 
Internet, per tant, resol la problemàtica que dóna la comunicació RS-485 que 
només permet la lectura a l’usuari màster. 

8. Construcció de pantalles personalitzades: El nombre de pantalles 
personalitzades és il·limitat, això permet monitoritzar tots els paràmetres des 
de qualsevol punt de la instal·lació. 

9. Forçar variables: Permet el control remot de càrregues. 

10.  Generació d’informes i simulació de rebuts: Es poden generen informes 
personalitzables i simular rebuts amb diferents tarifes per tal de saber quina 
és la més apropiada per a la instal·lació. 

 

2.6.2. DexCell Energy Manager 

 

Aquest software de DEXMA està basat al núvol i és compatible amb tots els 
equips de mesura, independentment del fabricant. 

Les seves funcionalitats són: 

1. Visualització de dades energètiques: Visualització de les dades energètiques 
mitjançant quadres de comandament personalitzables. 

2. Registre històric: Emmagatzematge il·limitat de lectures d’equips de mesura i 
agrupació dels consums per grups o zones. Realitza gràfiques i taules dels 
històrics diaris, setmanals, mensuals o anuals.  

3. Càlcul de paràmetres: Capacitat per calcular paràmetres (màxims, mínims...) 
i correlacionar dades entre sí (consum vs temperatura, etc.). 

4. Simulació de rebuts: Permet simular rebuts segons el sistema tarifari elèctric 
oficial. 

5. Gestió de successos: Configuració d’alertes via web, e-mail o SMS davant de 
qualsevol incidència a la instal·lació. 

6. Generació d’informes: Creació d’informes en pdf de qualsevol aspecte de 
forma automàtica. 

7. Aplicació mòbil: Disponible com aplicació d’iPhone i multi-idioma.  

8. Perfils d’usuari: Diferents rols d’usuari (administrador, gestor, usuari...) amb 
la possibilitat d’afegir comentaris i incidències. 

 

2.6.3. Comparativa entre PowerStudio SCADA i DexCell Energy 
Management 

 

Encara que els dos tenen funcionalitats similars, no són idèntics. El DexCell és 
molt més visual i intuïtiu, ho podria fer servir i entendre algú que no sigui un 
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expert en gestió energètica. Però el PowerStudio és més tècnic, proporciona 
dades més complexes com ja s’ha comentat anteriorment (potència reactiva, 
harmònics...), per tant, requereix que la persona usuària tingui domini del sector 
de gestió energètica. D’altra banda, el PowerStudio és compatible només amb 
equips de CIRCUTOR, en canvi, el DexCell ho és amb els de qualsevol fabricant.   
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CAPÍTOL 3: CAS 

PRÀCTIC 

 

 

Un cop estudiada tota la part teòrica relacionada amb els sistemes de gestió 
energètica i els sistemes de monitorització de l’energia elèctrica, s’analitzarà un 
cas pràctic. Més concretament, s’analitzarà l’evolució del consum elèctric de la 
EUETIB entre els anys 2011-2013 mitjançant la plataforma SIRENA de la UPC i 
les dades proporcionades pel Departament de Manteniment de l’Escola. 
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3.1. Instal·lacions elèctriques de la EUETIB 
 

LA EUETIB disposa de tres escomeses, que apareixen a la Taula 4. 

Taula 4. Escomeses de l’Escola 

ESCOMESA 
POTÈNCIA 

CONTRACTADA 
SECTORS CONNECTATS OBSERVACIONS 

1 250 kW 

Soterrani A/Soterrani 
B/Soterrani C/Soterrani 

D/Baixa A/Baixa 
D/Biblioteca/Primera 

D/Segona A/Segona D 

Inclou 3 refredadores 

2 235 kW Baixa B/Baixa C/Primera 
C/Segona B/Segona C 

Inclou un sistema de 
Volum Refrigerant 

Variable(VRV) de 89 
màquines interiors i una 

refredadora 

3 100 kW Primera A Inclou una refredadora 

 

A la Figura 5 es visualitza la sectorització de l’Escola. L’edifici principal (UR1)  
està dividit en quatre sectors (A,B,C,D). A part, està la zona BIB de l’edifici UR2 
que està inclosa a l’escomesa 1. I, per últim, el sector E que pertany a les zones 
exteriors de l’edifici UR1, però que no hem tingut en compte en aquest projecte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Sectors de l’Escola  
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L’esquema de monitorització de l’energia elèctrica a l’edifici és com apareix a la 
Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Sistema de monitorització del consum elèctric a la EUETIB 
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3.1.1. Sistema de mesura 

 

A cada circuit elèctric hi ha un equip de mesura, com que un dels sistemes de 
visualització és el PowerStudio, han de ser del fabricant CIRCUTOR. A tots és el 
mateix, un analitzador de xarxes elèctriques trifàsiques (equilibrades i 
desequilibrades) per a carril DIN, model CVM MINI amb lectura d’harmònics, que 
mesura en 4 quadrants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 6. Analitzador CVM-MINI-IT-HAR-RS485-C2 

 

Les seves característiques apareixen a la Taula 5. 
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Taula 5. Característiques CVM MINI-ITF-HAR-RS485-C2 [8] 

Circuit d’alimentació standard                           230 V ac (-15… +10%) 

Circuit d’alimentació opcional                   85…265 V ac/95…300 V dc/20…120 V dc 

Consum 3 VA 

Freqüència  45…65 Hz 

Circuit de mesura 

Tensió nominal 300 V ac (f-n) / 520 V ac (f-f) 

Freqüència  40…65 Hz 

Consum circuit tensió  0,7 VA 

Consum circuit corrent ITF 0,9 / Shunt 0,75 VA 

Transformadors …/5 A ó …/1 A / 250 mA 

Corrent minima directa 110 mA 

Corrent màxima directa 6 A 

Corrent màxima amb transformador In/5 A 1,2In 

Classe de precisió 

Tensió 0,5 % ± 1 dígit 

Corrent 0,5 % ± 1 dígit 

Potència  1 % ± 1 dígit 

Condicions ambientals 

Temperatura d’ús -10…+50 ºC 

Humitat relativa (sense condensació) 5…95 % 

Altitud 2000 m 

Transistor de sortida                                optoacoblat (col·lector obert) NPN 

Tensió màxima de maniobra 24 V dc 

Corrent máxima de maniobra 50 mA 

Freqüència máxima dels impulsos 5 imp/s 

Durada de l’impuls 100 ms / 100 ms 

Característiques constructives  

Tipus de caixa Plàstic VO autoextingible 

Grau protecció Equip encastat: IP 41 

Borns: IP 20 

Dimensions  52,5 x 85 x 67,9 mm (3 mòduls) 

Pes 210 g 

Seguretat 

Dissenyat per instal·lacions CAT III 300/520 V ac segons EN 61010. Protecció davant al 
xoc elèctric per doble aïllament classe II. 

Normes 

IEC 664, VDE 0110, UL 94, IEC 801, IEC 348, IEC 571-1, EN 61000-6-3, EN 61000-6-1, 
EN 61010-1 
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Altres característiques són: 

• Mesura de corrent …/5 ó …/1 A 

• Format carril DIN de tan sols 3 mòduls  

• Muntatge en panell 72 x 72 mm amb frontal adaptador 

• Comunicació RS-485 i protocol ModBus-RTU 

• Disposa de dos sortides de transistor 

• Amb tecnologia ITF: protecció d’aïllament galvànica  

• Selecció de paràmetres a visualitzar 

• Selecció de pàgina per defecte 

• 2 sortides digitals 

 

Les aplicacions d’aquest analitzador són: 

• Aplicació de control en quadres de distribució i escomeses de baixa i mitja 
tensió, on sigui necessari posar un analitzador en carril DIN per manca 
d’espai. 

• Control d’alarma programable per controlar els valors màxim i mínim i el 
retràs. 

• Control de l’energia activa o reactiva mitjançant sortida d’impulsos. 

• Captura de dades instantànies, màxims i mínims dels paràmetres elèctrics 
mesurats. 
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3.1.2. Sistema de concentració i comunicació de dades  

 

El sistema de concentració i comunicació de dades també és de CIRCUTOR i 
consisteix en un convertidor RS-232/RS-438 a Ethernet Modbus del model 
TCP2RS+. Aquest aparell és una passarel·la orientada a la conversió del medi 
físic Ethernet a RS232 o RS485 o a l’inrevés. L’equip està dotat d’un servidor 
web des de el qual l’usuari pot parametritzar íntegrament els paràmetres de la 
configuració del dispositiu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Convertidor TCP2RS+ 

 

Les seves característiques apareixen a la Taula 6. 
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Taula 6. Característiques TCP2RS+ [3] 

Protocols de xarxa TCP/UDP/MODBUS TCP/HTTP 

Ethernet 10BaseT/100BaseTX autodetectable (RJ45) 

Port sèrie RS485/RS232 tres cables (A/B/GND) 
(RX/TX/GND) 

Velocitat port sèrie 4800...115200 bps 

Bits de dades port sèrie 7/8 

Bits d’aturada port sèrie 1/2 

Paritats port sèrie Parell, senar, cap  

Configuració HTTP,JSON/DHTML 

Firmware Actualitzable des de la pàgina web 

LEDs de diagnòstic Power/RX/RT/FULL/HALF 
(Ethernet)/ACTIVITY/10M/100M/LINK 

Alimentació versàtil 85...290 VAC / 120...410 VDC 

Connexió alimentació Borns metàl·lics amb cargols “posidraft” 

Característiques constructives 

Caixa Policarbonat autoextingible UL94 PV0 

Grau de protecció IP20 

Fixació Es pot acoblar a rail DIN 46277 (2 mòduls) 

Condicions ambientals 

Temperatura estàndard -10/60 ºC B 

Temperatura d’emmagatzematge -40/85 ºC 

Humitat sense condensació 5...95 % 

Seguretat 

Categoria d’instal·lació Classe III/EN 61010 Protecció al xoc elèctric per doble aïllament 
classe II. L’equip ha de connectar-se a un circuit d’alimentació protegit amb fusibles gl 
segons IEC 269 o tupis M, amb valors compresos entre 0,5 A i 1 A. Ha d’estar proveït 
d’un interruptor magnetotèrmic, o equivalent, per poder desconnectar l’equip de la xarxa 
d’alimentació. LA secció mínima del cable d’alimentació serà d’1 mm2. 

Normes 

IEC 60664, VDE 0110, UL 94, EN61010-1, EN55011, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, 
61000-6-4, EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-4-5 CE 

 

Altres característiques són: 

• Fàcil programació IP mitjançant programa IP setup (Windows). 

• Fàcil accés al servidor web de configuració un cop es coneix la IP. 

• Interface RS232 o RS485 seleccionable mitjançant Internet Explorer. 

• Connexió de fins a 32 equips al bus (RS485). 
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3.1.3. Sistema de visualització 

 

Els sistemes de visualització a la EUETIB són els explicats anteriorment a 
l’apartat 3.1.  

A continuació, es mostren les dos pantalles corresponents a l’edifici de la EUETIB. 
La primera pantalla, Figura 8, correspon al Dashboard, és a dir, és una vista 
ràpida a tots els consums de l’edifici en els últims dies.  

Figura 8. Dashboard de la EUETIB 

 
La segona, Figura 9, anomenada Anàlisi, mostra tots els consum monitoritzats 
(electricitat,  gas i aigua). Tal i com es pot veure, es poden triar els dispositius 
que es volen visualitzar, en el cas de la EUETIB hi ha 3 circuits diferents 
d’electricitat, i també el grup de consum. També es pot triar les dates a 
visualitzar i la freqüència de mostreig. D’altra banda, a part dels consums, també 
està la opció d’analitzar el cost i l’evolució, o bé, seleccionar-ho per dispositiu de 
mesura.  

A més, és en aquesta pantalla on es pot accedir al PowerStudio per accedir a les 
dades una mica més complexes.  
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Figura 9. Anàlisi de la EUETIB 

 

3.1.4. Actuacions realitzades a l’edifici 

 

Des de l’any 2005, s’han realitzat algunes millores d’eficiència energètica 
implantant sistemes de gestió energètica i el sistema de monitorització SIRENA. 
Encara que, per cobrir necessitats també s’han hagut de fer ampliacions 
d’infraestructura. 

 

Les actuacions anuals han sigut les següents: 

• Any 2005 

a. Substitució de pantalles a les aules de la planta subterrània S1, S2, 
S3 i S8 i de la planta baixa 8. 9 i 10 per equips electrònics. 

b. Instal·lació de nous despatxos amb equips de baix consum. 

c. Instal·lació de sistemes de control d’accés a les aules informàtiques. 

d. Ampliació de 479,31 m2 de despatxos. 

e. Ampliació de 321,59 m2 d’aules teòriques. 

f. Ampliació de 146,39 m2 de sala d’estudis. 
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g. Ampliació de 89,27 m2 d’aules informàtiques, es van instal·lar 25 
ordinadors nous. 

• Any 2006 

a. Substitució de la bateria de condensadors. 

b. Detectors de presencia als passadissos i escales de la zona d’ESAB. 

c. Ampliació de 418,97 m2 de despatxos. 

• Any 2007 

a. Substitució de pantalles antigues de baixa eficiència al sector D. 

b. Muntatge de cel·les crepusculars a les claraboies. 

c. Ampliació de 98,89 m2 de sala d’estudis. 

d. Ampliació de 68,49 m2 de despatxos. 

e. Ampliació de 63,32 m2 de laboratoris. 

f. Ampliació 68,14 m2 d’aules informàtiques, es van instal·lar 18 
ordinadors.  

• Any 2008 

a. Eliminació d’estufes elèctriques al departament d’electrònica 
canviant-les pel gas. 

b. Substitució de varies pantalles a la zona de direcció de la EUETIB 
per unes de baix consum. 

c. Reforma del passadís d’Electrònica amb pantalles d’alta eficiència. 

d. Substitució de pantalles d’alta eficiència a les aules de la planta 
baixa 3.4 i 7. 

e. Reforma dels laboratoris de Mecànica de Fluids amb equips de baix 
consum i pantalles de recuperació.  

f. Instal·lació de programadors als equips d’impulsió i extracció del 
departament de Química. 

g. Sectorització per zones d’encesa als laboratoris de Física. 

h. Instal·lació de nous despatxos amb equips de baix consum. 

i. Ampliació de 98,44 m2 de despatxos.  

• Any 2009 

a. Substitució de pantalles d’alta eficiència a les aules 5, 11 i 18 de la 
planta baixa i la primera planta. 

b. Temporització de la ventilació als despatxos. 

c. Ampliació de 231,86 m2 d’aules teòriques, creació d’aules 40, 41, 44 
i 45 a la segona planta amb il·luminació eficient. 
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d. Redistribució d’aules informàtiques, es van instal·lar 12 ordinadors 
nous.  

• Any 2010 

a. Substitució de pantalles d’alta eficiència al passadís del sector B de 
la planta baixa. 

b. Col·locació de polsadors temporitzats als serveis. 

c. Sectorització de la il·luminació als laboratoris de Química. 

d. Reforma de l’aula S5 del subterrani amb equips de baix consum. 

e. Reforma dels laboratoris d’Electrònica amb equips de baix consum. 

f. Reforma del passadís de Mecànica amb equips de baix consum. 

g. Reforma del passadís de Mecànica de Fluids amb equips de baix 
consum. 

h. Reforma de la il·luminació del hall de la planta baixa amb equips de 
baix consum. 

i. Creació de nova aula d’estudis amb pantalles d’alta eficiència. 

j. Creació de nous laboratoris amb pantalles d’alta eficiència. 

• Any 2011 

a. Substitució de pantalles d’alta eficiència als despatxos d’Electrònica. 

b. Substitució de pantalles d’alta eficiència als despatxos del sector D 
de la primera planta.  

c. Col·locació de polsadors temporitzats als serveis amb il·luminació i 
ventilació. 

d. Disminució de la il·luminació als passadissos. 

e. Disminució i redistribució de la il·luminació als despatxos. 

f. Disminució de la il·luminació a la biblioteca. 

g. Sectorització de la il·luminació a la biblioteca. 

h. Regularització horària de la climatització. 

i. Control del consum diari mitjançant SIRENA a partir del març. 

j. Tancament de l’Escola a les 21 h a partir del setembre. 

k. Negociació d’un nou contracte amb la companyia elèctrica.  

l. Ampliació de 35,79 m2 de laboratori. 

m. Ampliació de la instal·lació de climatització, es van instal·lar 84 
màquines interiors. 
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• Any 2012: 

a. Substitució de la il·luminació de faroles per baix consum. 

b. Col·locació de sensors de moviment a l'escala d'emergència. 

c. Substitució dels balestres electrònics de les aules S6, S7 i S9 de la 
planta subterrània. 

d. Col·locació de polsadors temporitzats als serveis de minusvàlids. 

e. Renovació de la il·luminació de les aules 2, 23 i 33 de la planta 
baixa i la segona planta i del laboratori ET-1. 

f. Regulació de l’horari de climatització. L’horari de fred passa a ser de 
9:30 h a 19:30 h. 

g. Tancament de l’Escola durant 3 setmanes d’agost. 

h. Tancament de l’Escola a les 21 h. 

i. Control del consum diari mitjançant SIRENA. 

 

3.1.5. Consums anuals 

 

A continuació, es detallen tots els consum mensuals dels anys 2011 fins al 2013 
a la Taula 7, s’afegeixen també les dades de l’any 2010 per fer la comparació de 
l’evolució del consum quan encara no estava instal·lat el Sirena.    

 

Taula 7. Consums 2010-2013 

 

 

 

 

kWh  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2010 68.483 70.429 70.709 69.394 79.577 77.010 76.482 42.298 76.349 72.869 75.691 70.676 

2011 
(contracte 

antic) 
66.774 68.532 

          

2011 
(contracte 

nou)   
76.710 54.343 66.989 60.020 48.830 24.631 69.651 64.494 62.247 52.368 

2012 63.075 71.578 66.859 54.215 60.625 67.043 59.121 37.084 58.758 63.549 67.701 54.049 

2013 62.081 67.458 64.760 61.890 60.696 57.561 67.004 26.826 60.226 72.370 66.215 59.162 
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Representats gràficament a la Figura 10: 

 

 

Figura 10. Gràfica consums anuals 2010-2013 

 

Analitzant les dades, es comprova que les diferències de consums en aquests 
últims anys són les de la Taula 8:
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Taula 8. Diferència de consums

kWh I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Diferència 
2010/2011 

-1.709 -1.897 6.001 -15.051 -12.588 -16.990 -27.652 -17.667 -6.698 -8.375 -13.444 -18.308 

Diferència 
2011/2012 

-3.699 3.046 -9.851 -128 -6.364 7.023 10.291 12.453 -10.893 -945 5.454 1.681 

Diferència 
2010/2012 

-5.408 1.149 -3.850 -15.179 -18.952 -9.967 -17.361 -5.214 -17.591 -9.320 -7.990 -16.627 

Diferència  
2012/2013 -994 -4.120 -2.099 7.675 71 -9.482 7.883 -10.258 1.468 8.821 -1.486  5.113 

Diferència 
2011/2013 

-4.693 -1.074 -11.950 7.547 -6.293 -2.459 18.174 2.195 -9.425 7.876 3.968 6.794 

Diferència 
2010/2013 -6.402 -2.971 -5.949 -7.504 -18.952 -9.478 -9.478 -15.472 -16.123 -499 -9.476 -11.514 

Diferència 
acumulada 

10-11 
-1.709 -3.606 2.395 -12.656 -25.244 -42.234 -69.886 -87.553 -94.251 -102.626 -116.070 -134.378 

Diferència 
acumulada 

11-12 
-3.699 -653 -10.504 -10.632 -16.996 -9.973 318 12.771 1.878 933 6.387 8.068 

Diferència 
acumulada 

10-12 
-5.408 -4.259 -8.109 -23.288 -42.240 -52.207 -69.568 -74.782 -92.373 -101.693 -109.683 -126.310 

Diferència 
acumulada 

12-13 
-994 -5.114 -7.213 462 533 -8.949 -1.066 -11.324 -9.856 -1.035 -2.521 -2.521 

Diferència 
acumulada 

11-13 
-4.693 -5.767 -17.717 -10.170 -16.463 -18.922 -748 1.447 -7.978 -102 3.866 10.660 

Diferència 
acumulada 

10-13 
-6.402 -9.373 -15.322 -22.826 -41.778 -51.256 -60.734 -76.206 -92.329 -92.828 -102.304 -113.818 
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Comparant els consums d’aquest últim any amb els del 2010, any en el qual 
encara l’Escola no disposava de la plataforma SIRENA, s’han estalviat 113.818 
kWh anuals. Encara que si ho comparem amb l’any 2011 s’ha augmentat 10.660 
kWh de consum anual, però això segurament es degut a que en el primer any la 
plataforma SIRENA patia molts errors de mesura, ja que hi ha grans períodes de 
temps sense registre de dades.    

 

Els mesos que més estalvi s’ha aconseguit són agost, setembre i desembre, és a 
dir, el fet de tancar l’Escola a l’agost durant tres setmanes i de tancar-la 
diàriament a les 21:00 h han sigut grans actuacions, a part de totes les mesures 
d’eficiència energètica que s’han dut a terme aquests últims anys. 

 

A continuació es grafiquen a la Figura 11 les dades obtingudes de la plataforma 
SIRENA durant els seus tres anys de funcionament a la EUETIB, així s’observa a 
gran escala els períodes de temps que no ha funcionat i els estalvis més 
importants. 
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Figura 11. Gràfica consums anuals 2011-2013 
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A primera vista, s’observa a la segona escomesa un error de mesura a l’any 
2011 ja que cap a finals de juliol hi ha un consum massa elevat.  

 

D’altra banda, es pot apreciar l’estalvi d’energia que proporciona el tancament de 
l’Escola durant tres setmanes a l’agost.  

 

A més, es veu una clara diferència de consums entres les tres escomeses, sent la 
de més baix consum la CU1, que es refereix a la tercera escomesa, ja que només 
abasteix el sector A de la primer planta.  

 

Com hi ha una gran quantitat de dades no es pot analitzar amb detall les 
diferències de consum, per tant, seguidament es grafiquen les tres escomeses 
individualment.    

 

Primerament, s’analitza l’escomesa anomenada CU1 al SIRENA a la Figura 12. 
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Figura 12. Consums CU1 
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L’any 2011 només disposa de dades entre finals d’abril i finals de novembre, 
excepte l’octubre, encara que la plataforma va començar a funcionar al mes de 
març.  

 

A l’any 2012 hi ha tres talls de mesura, de mitjans de febrer fins a principis 
d’abril, de mitjans d’abril fins a mitjans de maig i de mitjans de novembre fins a 
finals de desembre. 

 

L’any 2013 té sempre mesura de dades, però es pot observar que de finals de 
gener a finals de febrer hi ha algun error perquè el consum és constant.   

 

A més, s’observa que els mesos que més estalvi s’ha aconseguit són juny i 
setembre, i el que menys és l’octubre.  

 

Aquesta escomesa té els seus màxims d’energia als mesos més calorosos, del 
maig al setembre, exceptuant les tres setmanes d’agost. I els mínims als mesos 
més freds, de l’octubre a l’abril. Per tant, l’aire acondicionat fa que el consum del 
sector A de la primera planta augmenti molt.  

 

Seguidament, es representa les dades de l’escomesa anomenada CU2 al SIRENA 
a la Figura 13. 
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Figura 13. Consums CU2 
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En el cas d’aquesta escomesa, s’observa que hi ha un error de mesura del 
SIRENA a finals de juliol de l’any 2011 ja que el consum es dispara d’una manera 
sense lògica.  

 

De l’any 2011 disposem dades des de mitjans d’abril fins a finals de maig i de 
principis de juliol fins a principis d’octubre i de principis de novembre fins a 
principis de desembre. 

 

L’any 2012 és més estable ja que disposem de dades de tot l’any excepte 
principis de gener, el període entre mitjans de febrer i finals de març i el mes de 
novembre. 

 

De l’any 2013 disposem dades també de gairebé tot l’any, excepte de principis 
de gener fins a mitjans de febrer.  

 

El consum d’aquesta es bastant constant durant tot l’any, sempre al voltant dels 
150 kWh, i els màxims es troben al mesos de febrer i novembre.  

 

Per últim, s’analitza l’escomesa anomenada CU3 al SIRENA a la Figura 14. 
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Figura 14. Consums CU3 

-20,00

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

1-ene 20-feb 11-abr 31-may 20-jul 8-sep 28-oct 17-dic

Co
ns

um
s 

(k
W

h)
 

Mesos de l'any 

Consums CU3 

CU elec 3 de 3 (2013) [kWh] [EUETIB]
CU elec 3 de 3 (2011) [kWh] [EUETIB]
CU elec 3 de 3 (2012)  [kWh] [EUETIB]



 - 58 - 

De l’any 2011 disposem de dades a partir de finals d’abril fins a principis de juny, 
de mitjans de juliol dins mitjans d’agost, de mitjans de setembre a finals 
d’octubre i el mes de desembre. 

 

De l’any 2012 disposem de dades la primera quinzena de febrer, la d’abril i la del 
juny. A més, també disposem del consum de l’Escola durant el tancament a 
l’agost i del mes d’octubre i finals de desembre.  

 

De l’any 2013 disposem de totes les dades de l’any excepte de mitjans de gener 
fins a mitjans de febrer que hi ha un consum nul, per tant, serà una errada del 
SIRENA. Tampoc tenim dades de la segona quinzena de juliol.  

 

El consum d’aquesta escomesa es bastant estable durant tot l’any, sempre al 
voltant dels 80 kWh, els màxims d consum d’energia es troben als mesos 
d’hivern.  

 

 

3.1.6. Consums per estacions de l’any 

 

En aquest apartat, s’analitza el consum de les tres escomeses de l’Escola 
diferenciant-les per època de l’any per veure els diferents comportaments que 
tenen al variar la temperatura exterior, les hores de sol i l’ocupació de la EUETIB. 

 

Primerament, es representa a la Figura 15 el consum a l’hivern, és a dir, del 21 
de desembre al 20 de març. 
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Figura 15. Consums a l’hivern 
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Cal remarcar que no hi ha dades de l’any 2011 en aquesta època de l’any, per 
tant, només es poden comparar el 2012 i el 2013.  

 

S’observa que el consum més alt a l’hivern pertany a l’escomesa CU2 i el més 
baix, amb diferència, a la CU1. No es pot dir si s’ha estalviat durant l’hivern a 
l’any 2013 respecte al 2012 en les escomeses CU2 i CU3 perquè no hi ha cap 
període de temps que tingui dades dels diferents anys alhora.  

 

El consum de l’escomesa CU1 és bastant constant durant tot l’any, no arriba als 
10 kWh, i no ha variat entre aquests dos anys.   

En el cas de l’escomesa CU2, el màxim de consum coincideix en les tres 
escomeses i es troba a partir de la segona quinzena de febrer. El mínim també 
coincideix i es troba a finals de desembre.   

A l’escomesa CU3 es pot apreciar la disminució del consum a l’any 2013 respecte 
el 2012, que està al voltant dels 25 kWh.  

 

A més, s’observen clarament les errades de mesura al SIRENA durant l’any 2013 
al febrer ja que el consum és nul 

 

A continuació, s’analitzen els mesos de la primavera, és a dir, del 22 de març al 
21 de juny a la Figura 16. 
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Figura 16. Consums a la primavera
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Primer de tot, s’observa que el consum a la primavera és més baix que a 
l’hivern, el màxim en aquesta época de l’any és de 160 kWh en el cas de 
l’escomesa CU2 i a l’hivern arriba fins a 200 kWh. El màxim de consum varia 
depenent de l’any, al 2011 i 2012 es trobava cap a finals de maig i principis de 
juny per l’escomesa CU2 i al 2013 es trova a principis de maig, encara que tots 
són de 160 kWh com s’ha comentat anteriorment.  

 

Un altra dada destacable és l’estalvi que s’ha produït al 2013 durant el mes de 
maig, auqest mes s’analitzarà detalladament més endavant.  

 

El consum de l’escomesa CU1 té el seu màxim al mes de juny i és 
aproximadament 20 kWh. La resta dels mesos es troba al voltant dels 5 kWh.  

En el cas de l’escomesa CU3, el màxim és de 80 kWh al mes d’abril i el mínim de 
30 kWh al març. 

 

Ara s’analiza el cas de l’estiu, del 22 de juny al 23 de setembre a la Figura 17. 
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Figura 17. Consums a l’estiu 
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Com era previsible, el consum a l’estiu és més baix encara ja que les clases a 
l’Escola ja han acabat i l’ocupació és molt més baixa. Els màxims els trobem al 
setembre quan es torna a iniciar l’activitat escolar.  

 

El punt de finals de juliol de l’escomesa CU2 de l’any 2011 no es té en compte ja 
que és un error de mesura del SIRENA. 

 

El tancament de l’Escola durant tres setmanes a l’agost fa que el consum de les 
escomeses CU2 i CU3 sigui més o menys constant al nivell de 25 kWh, a 
l’escomesa CU1 és mes baix encara, al voltant d’1 kWh.  

 

A l’escomesa CU1 el consum es manté sobre els 10 kWh durant la resta d’aquest 
período i no ha variat gaire en aquests últims anys. 

L’escomesa CU2 torna a ser la que més consumeix, en aquest cas uns 100 kWh a 
l’any 2013, els anys anteriors arribava als 150 kWh. 

En el cas de l’escomesa CU3, a l’any 2013 el consum ha baixat aproximadament 
10 kWh respecte el 2012, el consum és d’uns 15 kWh.   

 

Per últim, s’analitza la tardor, del 24 de setembre al 21 de desembre a la Figura 
18.
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Figura 18. Consums a la tardor  
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A la tardor torna a pujar el consum fins a un màxim de 200 kWh, com a l’hivern.  

 

En el cas de la CU1, al setembre i a l’octubre el consum és 10 vegades més gran 
que al novembre i desembre, 10 kWh i 1 kWh respectivament.  

A la CU2, el consum al 2013 s’ha elevat respecte als anys anteriors, al 2011 el 
màxim va ser de 160 kWh, al 2012 de 180 kWh i al 2013 de 200 kWh. 

A la CU3 també ha augmentat en aquest últim any, sent el màxim de 80 kWh a 
finals de novembre.  

 

3.1.7. Consums significatius 

 

Els mesos amb resultats més efectius en eficiència energética són el mes de 
maig, que respecte a l’any 2012 s’han estalviat 18.952 kWh, i el mes d’agost, 
que amb el tancament de l’Escola durant tres setmanes s’han aconseguit 
estalviar 15.472 kWh respecte el 2010. Per tant, és interessant veure l’evolució 
d’aquests dos mesos.  

 

En el cas del mes de maig, es realitza un estudi diari de tot el mes de maig del 
2013 a la Figura 19.  
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Figura 19. Consums al mes de maig 
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Als caps de setmana el consum és molt baix i constant. En el cas de CU1 al 
voltant dels 300 Wh, per CU2 aproximadament 25 kWh i per CU3 15 kWh 
aproximadament.  

 

També es pot veure com decreix el consum a les nits, des de les 21:00 
(tancament de l’Escola) fins les 8:00 (obertura de l’Escola). 

 

Tots els dies laborables segueixen la mateixa tendència ja que l’activitat de 
l’Escola és similar, els màxims són al migdia cap a les 12 del matí i a a tarda cap 
a les 17 hores. Hi ha una davallada de consum elèctric a l’hora de dinar perquè 
no es realitzen classes.  

 

Seguidament, la Figura 20 mostra el consum durant aquest 3 any del mes 
d’agost, durant el qual l’Escola roman tancada 3 setmanes. 
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Figura 20. Consum del mes d’agost 
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Es veu clarament que els consum durant les tres setmanes de tancament és molt 
baix per qualsevol de les escomeses de l’Escola i durant els tres anys, per tant, 
ha sigut una mesura molt eficient per estalviar energia.  

 

3.1.8. Conclusions 

 

Resumint totes les dades analitzades, es pot dir que l’Escola consumeix més 
durant l’hivern i la tardor. A més, durant els caps de setmana i les nits el consum 
és baix perquè està tancada o bé l’activitat disminueix. Gràcies a totes les 
mesures preses durant aquests últims anys s’ha aconseguit estalviar una gran 
quantitat d’energia, exactament 113.818 kWh des del 2010. 

 

La plataforma SIRENA és una eina molt útil per millorar l’eficiència energètica de 
l’Escola, però té algunes mancances. Primerament, caldria disposar d’un 
termòmetre per veure com està relacionat el consum elèctric amb la 
temperatura.  A altres escoles de la UPC ja disposen d’uns, però a la EUETIB 
encara no s’ha instal·lat. A més, pateix molts errors que podrien ser provocats 
per les següents causes: 

• Error a l’equip de mesura. 

• Error a la comunicació de l’equip de mesura al sistema de concentració de 
dades. 

• Error al concentrador de dades. 

• Error a la comunicació del sistema de concentració de dades al sistema de 
visualització. 

• Error a la programació del sistema de visualització i falla la interpretació 
de les dades. 

Per tant, la solució d’aquest problema pot ser complexa ja que s’han de revisar 
totes les parts del sistema de monitorització de l’Escola. 
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CAPÍTOL 4: DISSENY 

CONCEPTUAL DE LA 

PLATAFORMA 

En aquest capítol es descriu el disseny conceptual de la plataforma de xarxes 
intel·ligens que es podrà utilitzar per a la realització de pràctiques a la EUETIB de 
diferents assignatures del Grau d’Eginyeria de l’Energia i d’Elèctrica. 
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4.1. Disseny conceptual 
 

La plataforma consistirà en la emulació d’una xarxa de consum, a partir de 
sistemes de comptadors i analitzadors de xarxa que podran visualitzar el 
consum, així com, la qualitat de la senyal per a diferents càrregues. 

 

Els dispositius que incorporarà el laboratori seran:  

• 1 Centralitzador de senyals: Dispositiu que centralitza els senyals per 
poder-los transmetre a un ordinador. 

• 1 Analitzador de qualitat: Dispositiu que determina la qualitat de la ona 
energètica i els harmònics. 

• 3 Comptadors monofàsics: Dispositius que mesura la potència activa de 
les càrregues monofàsiques. 

• 1 Autòmat programable: Equip electrònic programable en llenguatge no 
informàtic i dissenyat per controlar, en temps real i en ambient industrial, 
processos seqüencials. 

• 1 Comptador d’energia: Dispositiu que mesura l’energia en els quatre 
quadrants. 

 

Les càrregues triades són diferents tipus d’il·luminació, ja que, com s’ha vist a 
l’apartat 2.4. Estalvis energètics del capítol 2, és una manera de millorar 
l’eficiència energètica d’una instal·lació. La ventilació i la climatització també són 
dos bones maneres d’estalviar però implantar-ho a una plataforma és molt més 
complicat, per aquest motiu, només s’analitza el cas de la il·luminació. Per tant, 
les càrregues triades són: 

• Làmpada d’incandescència 

• Làmpada fluorescent compacta 

• Il·luminació LED 

 

A més, s’afegirà un sensor de llum per tal d’automatitzar l’encesa de les llums 
quan no hi hagi llum natural i un temporitzador per controlar quan apagar-les o 
encendre-les en un temps determinat.  
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El disseny conceptual de la plataforma de xarxes intel·ligents és el de la Figura 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Disseny conceptual de la plataforma
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On les referències numèriques són: 

1. Analitzador de qualitat 

2. Comptador d’energia 

3. PLC 

4. Comptador monofàsic 

5. Concentrador 

 

Finalment, per visualitzar les dades es necessita un software de gestió 
energètica. 

4.2. Exercicis a realitzar amb la plataforma 
 

Amb aquesta plataforma es podran realitzar una gran quantitat d’exercicis, que 
poden ser: 

• Conèixer la diferència entre els diferents tipus d’il·luminació. 

• Conèixer el funcionament d’un sensor de llum. 

• Conèixer el funcionament d’un temporitzador. 

• Visualització de la qualitat de la xarxa. 

• Visualització del consum de cada càrrega. 

• Observar com canvia la xarxa al posar una nova càrrega. 

• Programar l’automatització de la planta. 

• Programar la desconnexió dels comptadors a un consum determinat. 

• Conèixer i implementar el protocol RTD/Modbus. 

• Conèixer i implementar el protocol Ethernet. 

• Detallar una factura elèctrica. 

 

 

4.3. Elecció d’equips 
 

Segons les característiques detallades anteriorment, els components que millor 
poden funcionar són els mostrats a la Taula 9. 
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Taula 9. Equips de la plataforma 

QUANTITAT TIPUS MODEL FABRICANT COMUNICACIÓ 

1 
Analitzador de 

qualitat del 
subministrament 

QNA-412 
Ethernet 

CIRCUTOR Ethernet 

1 
Comptador 

industrial trifàsic CIRWATT C CIRCUTOR Ethernet 

1 Centralitzador de 
senyals 

LM 4I/4O M CIRCUTOR RS485 / Ethernet 

3 Comptadors 
d’energia 

MK-LCD CIRCUTOR RS-485 

1 
Autòmata 

programable 
PLC CJ1M OMRON Ethernet 

9 
Contactors 
monofàsics RV-M CIRCUTOR Ethernet 

1 Software de 
gestió energètica 

PowerStudio CIRCUTOR - 

 

4.3.1. Analitzador de qualitat del subministrament 

 

L’analitzador de qualitat del subministrament QNA 412 de Circutor, a la Figura 
22, té altes prestacions i està certificat segons la Norma IEC-61000-4-30 classe 
A. Aquest analitzador realitza una mesura segons la norma internacional. A més 
d’analitzar les variables pròpies relacionades amb la qualitat de subministrament 
(tensió, flicker, harmònics,etc.), realitza també la funció d’analitzador de xarxes i 
comptador redundant, ja que permet analitzar els senyals de corrent, la potència 
consumida, tant activa com reactiva, el factor de potència i l’energia activa i 
reactiva consumida o generada amb una precisió 0,2s, igual que els comptadors 
d’energia d’alta precisió. 

 

Les característiques tècniques són les mostrades a la Taula 10. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. QNA 412 Ethernet [8] 
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Taula 10. QNA 412 Ethernet [8] 

Circuit d’alimentació  

Rang d’alimentació 100-400 V ac (± 30%) / 90-730 V dc 

Consum 16 VA / 8 W 

Freqüència 50/60 Hz  

Circuit d’alimentació auxiliar  

Bateria Ni MH 

Autonomia Configurable fins 9999 s de funcionament 
continu 

Circuit de mesura de tensió 

Tensió nominal 3x500 / 866 V ac (per a connexions de 4 
fils) 

3x500 V ac (per a connexions de 3 fils) 

Altres tensions A través de transformadors de mesura 

Freqüència 42,5...69 Hz 

Freqüència de mostreig 14,130 kHz 

Consum del circuit de tensió per fase 0,3 VA 

Circuit de mesura de corrent  

Marge de mesura .../5 (6) A (entrada aïllada galvànicament) 

.../1 (1,2) A (entrada aïllada 
galvànicament) 

.../2 V 

.../ITF-exterior 

Consum circuit corrent per fase 0,01 VA 

Freqüència de mostreig màxima  14,130 kHz 

Valor màxim comptador d’energia 1999999 kWh (rotatiu) 

Precisió 

Tensió 0,1 % Un (IEC-61000-4-30 classe A 

Corrent 0,1 % In (IEC-61000-4-30 classe A) 

Energia Classe 0,2S segons EN-62053-22 

Desequilibri ± 0,15 % (IEC-61000-4-30 classe A) 

Flicker 5 % (IEC-61000-4-15, IEC-61000-4-30 
classe A) 

Harmònics IEC-61000-4-7 classe I, IEC-61000-4-30 
classe A 

Comunicacions RS-232 / RS-485, GPRS / GSM / RS-232, 
Ethernet 

Memòria de dades 

Mida 4 MB 

Configuració Rotativa (FIFO) 
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Condicions ambientals 

Temperatura d’ús 0 ... +50 ºC 

Temperatura d’emmagatzematge -20 ... +70 ºC 

Característiques constructives 

Envolvent Segons Norma DIN 43859 

Protecció IP 51 

Dimensions 327x176x96 mm 

Pes 2,3 kg 

Seguretat EN-61010-1 categoria III 600 V 

 

 

4.3.2. Comptador industrial trifàsic 

 

El comptador trifàsic CIRWATT C de Circutor, Figura 23, és digital i multifunció, 
de dos o quatre quadrants, amb una precisió de classe 0,5 o 1, en energia activa 
i classe 1 o 2 en energia reactiva. La seva principal característica és la versatilitat 
en les configuracions de tarifes i temporades elèctriques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. CIRWATT C [8] 

Disposa d’un registre opcional, de perfils de càrrega i tancaments de facturació. 

Disponible, segons tipus, de les següents tecnologies: 

• Rellotge astronòmic. 

• Control de màxima demanda. 

• Bidireccional per aplicacions fotovoltaiques. 

• Multisubministrament (entrades comptadors externs). 

• Comunicacions PLC. 

• Comunicacions Ethernet. 
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Les característiques tècniques es troben a la Taula 11. 

 

Taula 11. CIRWATT C [8] 

Circuit d’alimentació Autoalimentat 

Tensió nominal Multirang des de 3x57,7/100 V fins 
3x230/400 V ac 

Consum < 2 W, < 10 VA 

Freqüència Multifreqüència (50 ... 60 Hz) 

Temperatura d’ús  -20 ... +60 ºC 

Circuit de mesura 

Connexionat 3 o 4 fils en el mateix equip 

Tensions de referència Multirang des de 3x57,7/100 V fins 
3x230/400 V ac 

Freqüència Multifreqüència (50 ... 60 Hz) 

Circuit de corrent 

Corrent nominal (de base) .../ 5 o .../ 1 A (mesura indirecta) 

10 A (mesura directa) 

Corrent màxima 10 o 2 A (2 x In) (mesura indirecta) 

100 A (10 x In) (mesura directa) 

Precisió 

Energia activa Classe 1 o 0,5 

Energia reactiva Classe 2 o 1 

Memòria de dades 

Tipus FLASH  

Capacitat Events: 512 registres 

Tancaments de facturació: 64 

Corba de càrrega (horària): 213 dies 

2ª corba de càrrega programable: 120 
registres (opcional)) 

Bateria manteniment rellotge 

Tipus Liti 

Vida > 10 anys 

Funcionament sense bateria ni tensió Màxim 24 hores 

Rellotge 

Tipus Oscil·lador de quarç / sincronisme de xarxa 
(seleccionable per programació) 

Deriva oscil·lador de quarç < 0,5 s per dia a 2 ºC 

Entrades digitals (sota demanda) 4 entrades (60 ... 300 V ac) 

Sortides digitals (sota demanda) 3 sortides relè mecànic (fins 400 V ac) 
optoMOS (segons tipus) 
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Sortida de LED de verificació 

Cadència 20000 impulsos / kWh o kVArh referit a 
valors secundaris (mesura indirecta) 

1000 impulsos / kWh (mesura directa) 

Comunicacions 

Interfície òptica  IEC 61107 

COM 1 RS-232 o RS-485 o Ethernet o PLC (segons 
tipus) 

Protocols IEC 870-5-102, IEC 61107, Modbus TRU 

Normes  

IEC 60687 Comptadors estàtics d’energia activa per a 
AC de classe 0,5S, 0,2S. 

IEC 61036 Comptadors estàtics d’energia activa per a 
AC de classe 1. 

IEC 61268 Comptadors estàtics d’energia reactiva per 
a AC de classe 2. 

EN 50081-1 Emissió residencial. 

EN 50082-2 Inmunitat industrial. 

EN 61000-4-6 Inmunitat a pertorbacions, inducció per 
camps de radiofreqüència (mode comú: 10 
V) 

EN 61000-4-8 Inmunitat a camps de potencia 
electromagnètica: 30 A/m. 

Característiques constructives 

Dimensions 176x327x78 mm 

Pes 1,9 kg 

Envolvent/caixa DIN 43859 

 

4.3.3. Centralitzador de senyals 

 

L’equip centralitzador d’impulsos de 4 entrades LM 4I/4O M de Circutor, Figura 
24, tés les entrades optoacoblades per a lectura d’impulsos i disposa de memòria 
per emmagatzemar valors de fins 32 bits. 

 

 

 

 

 

 

 Figura 24. LM 4I/4O M [8] 
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Disposa de port de comunicacions RS-485 que amb un conversor a RS-232 o a 
Ethernet ens permet realitzar la lectura i escriptura remota dels registes de 
l’equip, utilitzant el software de gestió enegètica. El bus RS-485 permet 
connectar fins 32 equips que disposin d’aquest tipus de comunicacions.  

Les sortides qye té l’equip es poden programar per a generar impulsos o 
telecomandar remotament mitjançant el software de gestió. 

 

Les característiques tècniques es troben a la Taula 12. 
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Taula 12. LM 4I/4O M [8] 

Circuit d’alimentació 85 ... 265 V ac / 120 ... 374 V dc (±15%) 

Consum 4,6 VA 

Freqüència 47...63 Hz 

Entrades digitals 4 entrades optoaïllades (lliures de tensió) 

Corrent màxima d’activació 50 mA 

Sortides Relè 

Tensió nominal 250 V ac 

Endurància elèctrica 3x104 operacions (5A ac 250 V ac) 

Corrent nominal Amb càrrega resistiva: 250 V ac / 5 A ac 

Amb càrrega inductiva (ac): 250 V ac / 2 A 
ac 

Amb càrrega inductiva (dc): 24 V dc / 5 A 
dc  

Condicions ambientals 

Temperatura d’ús -10...+50 ºC 

Humitat relativa (sense condensació) 5...95 % 

Característiques constructives 

Tipus de caixa Plàstic UL94-V0 autoextingible 

Grau de protecció 

Equip muntatge frontal IP 20 

Equip sense muntatge (laterals i tapa 
posterior) 

IP 31 

Dimensions 93x71x58 mm (4 mòduls) 

Pes 170 g 

Seguretat  

Categoria III – 300 V ac / 520 V ac EN 61010 

Protecció al xoc elèctric per doble aïllament classe II 

Tensió d’aïllament entre l’envolvent de la caixa i qualsevol terminal: 2500 V, 50 Hz, 1 
min 

Aïllament entre el grup d’entrades/sortides i l’entrada d’alimentació: 1GΩ 

Aïllament entre el grup d’entrades i l’envolvent de la caixa: 1 GΩ 

Normes 

IEC 60664, VDE 0110, UL 94, EN61010-1, EN55011, EN61000-4-13, EN61000-4-11, 
EN61000-6-4, EN61000-4-2, EN61000-6-2, EN61000-6-1, EN61000-6-3, EN61000-4-5 
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4.3.4. Comptador d’energia 

 

El comptador electrònic d’energia activa monofàsic MK-LCD de Circutor, Figura 
25, és de connexió directa per a carril DIN. Mostra paràmetres instantanis com 
tensió, corrent i potència i a més incorpora un indicador d’error de connexió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 25. MK-LCD [8] 

 

Les seves caracerístiques tècniques es mostren a la Taula 13. 

 

Taula 13. MK-LCD [8] 

Circuit d’alimentació / Mesura Monofàsica: 110 V–230 V ac (-15...+20%) 

Consum 3 VA 

Freqüència 50...60 Hz 

Corrent mínima 300 mA / 600 mA (segons tipus) 

Corrent nominal 30 A / 60 A (segons tipus) 

Corrent màxima 60 A / 120 A (segons tipus) 

Valor màxim comptador 999999 kWh (Resolució mínima display 10 
Wh) 

Classe precisió Classe 1 

Transistor de sortida Optoacoblat (col·lector obert) NPN 

Tensió màxima de maniobra 24 V dc 

Corrent màxima de maniobra 50 mA 

Freqüència màxima impuls 1 imp/s 

Duració de l’impuls (T on / T off) 500 ms on / 500 ms off 

Sortida d’energia 100 imp/kWh (no programable) 

Caracterísiques constructives 

Tipus de caixa Plàstic autoextinguible 

Grau de protecció Equip muntatge (frontal): IP 51 

Borns: IP 20 
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Dimensions 70x80x75 mm (4 mòduls) 

Pes  200 g 

Comunicacions 

Tipus RS-485 

Paràmetres comunicacions 9600 bps, 8, n, 1 

Condicions ambientals 

Temperatura d’ús 0...+50 ºC 

Altitud 2000 m 

Seguretat 

Categoria III-300 V ac EN61010. 

Protecció al xoc elèctric per doble aïllament classe II. 

Normes 

EN61010 

 

 

4.3.5. PLC 

 

El PLC CJ1M de OMRON [7], Figura 26, és un PLC modular bàsic. Incorpora CPUs 
amb entrades i sortides de pulsos per a un control ràpid i sencill del moviment, o 
amb la interfície Ethernet per a facilitar la integració. La seva programació en 
text estructura IEC-61131-3 incorpora una àmplia biblioteca de blocs de funció. 
Se li pot afegir una tarjeta de memòria CompactFlash per a l’emmagatzematge 
de dades i l’intercanvi de programes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 26. PLC CJ1M [7] 

Les seves caracerístiques tècniques es mostren a la Taula 14. 
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Taula 14. PLC CJ1M [7] 

Màxima capacitat d’E/S 640 

Temps d’execució (instruccions de bits) 0,10 μs 

Memòria de programa 5-20 Kpassos 

Memòria de dades 32 kcanals 

Funcions especials Mida compacta. 

Port Ethernet incorporat. 

Dispositiu integrat d’E/S. 

Comunicacions Ethernet, Modbus 

 

 

4.3.6. Contactors monofàsics 

 

El relè de protecció i control de tensió RV-M de Circutor, Figura 27, serveix per 
instal·lacions monofàsiques i trifàsiques amb neutre.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. RV-M 

 

Protegeix contra sobretensions, es desconnecta per a tensions superiors a 265 V. 
El temps de desconnexió varia segons el valor de tensió: 

• 300 V desconnexió als 3 s. 

• 350 V desconnexió als 800 ms. 

• 400 V desconnexió als 200 ms. 

 

Protecció contra infratensions, es desconnecta per a tensions inferiors a 160 V. El 
temps de desconnexió és fix a 300 ms. 

Té uns LEDS que indiquen l’alimentació i l’error de tensió. 

Les característiques tècniques es troben a la Taula 15. 
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Taula 15. RV-M 

Funcionament 

Mesura de tensió Valor eficaç, TRMS 

Motiu desconnexió del relè 
• Sobretensió, valors de tensió 

superior a 265 V 

• Infratensió, valors de tensió 
inferiors a 160 V 

• Error de seqüència de fase 

• Entrada externa 

Temps de desconnexió 
• Sobretensió, entre 200 ms i 3 s, 

segons el valor de la tensió 

• Infratensions, 300 ms 

• Error de seqüència de fase, 1 s 

• Entrada externa, menor de 10 
ms 

Sortides Sortida per transistor, 24 V dc – 200 ms 

Element de tall associat Contactor o interruptor automàtic amb 
bobina de desconnexió 

Control remot Entrada de tensió NC, lliure de tensió 

Indicació per LED 
• ON, equip alimentat (led verd) 

• Desconnexió per relè (led 
vermell) 

Característiques elèctriques 

Tensió de funcionament 150...500 V ac, entre fase i neutre. 50 Hz 

Contactes de sortida 250 V ac, 5 A 

Temperatura d’ús -20 ... +60 ºC 

Nivell de protecció Categoria d’intal·lació III 

Característiques constructives 

Fixació Carril DIN 46722 (EN50022) 

Dimensions 1 mòdul (18x85x73 mm) 

Pes 71 g 

Grau de protecció IP 20 

Normes 

IEC 61000, IEC 61010-1 
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4.3.7. Software de gestió energètica 

 

El software triat és el PowerStudio SCADA de Circutor, explicat detalladament a 
l’apartat 2.6.1. del Capítol 2 del present projecte, perquè és molt complet i fàcil 
d’utilitzar. 

 

 

 

4.4. Ampliacions futures 
 

Degut a la gran versatilitat d’aquest laboratori permet moltes aplicacions com: 

• Implementar bateria de condensadors per la correcció del factor de 
potència. 

• Implementar càrregues amb alt rang inductiu. 

• Incloure un filtre d’harmònics. 

• Fer la plataforma remota a partir d’Internet. 
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PRESSUPOST 

 

En aquest apartat es calcula el pressupost del projecte i el pressupost de la 
plataforma. 
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Pressupost del projecte 
En el desenvolupament d’aquest projecte, la majoria de recursos emprats han 
estat les hores dedicades per l’estudiant en el desenvolupament del seu projecte 
final de carrera. Per tant, la partida més important serà la que mostra els 
recursos humans.  

 

Recursos humans 

 

En aquesta partida, Taula 16, es tindran en compte les hores dedicades en totes 
les fases del projecte, des de l’etapa d’investigació fins a l’etapa de la redacció de 
la documentació. 

Taula 16. Pressupost recursos humans 

Etapa Preu per hora Nombre d’hores Cost (€) 

Investigació 45 €/h 300 13500 

Anàlisi SIRENA 45 €/h 200 9000 

Disseny conceptual 
plataforma 

35 €/h 200 7000 

Redacció 
documentació 

20 €/h 60 1200 

TOTAL   30700 

 
El cost total del recursos humans, sense IVA, és de 30700 €. 

 
Recursos de I+D 

 

En aquest cas, a la Taula 17, només tindrem en compte l’ordinador perquè el 
software utilitzat, la plataforma SIRENA, és gratuïta. 

 

Taula 17. Pressupost recursos I+D 

Concepte Preu unitari (€)) Quantitat Cost amortitzat 
(€) 

Ordinador 850 1 350 

TOTAL   350 
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El cost del recurs I+D és de 350 € sense IVA. 

 

Pressupost total 

 

El pressupost total del projecte es calcula a la Taula 18. 

 

Taula 18. Pressupost total 

Concepte Cost (€) 

Recursos humans 30700 

Recursos I+D 350 

TOTAL 31050 

TOTAL + IVA 21% 37570,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aida Márquez Tamurejo  

 - 90 - 

 

Pressupost de la plataforma  
 

A continuació, a la Taula 19, es calcula el cost del muntatge de la plataforma de 
xarxes intel·ligents que s’ha dissenyat en el projecte. 

Els preus dels equips de Circutor, s’han extret del catàleg de tarifes de l’any 
2013 [8].  
El preu del material fungible i del PLC és una estimació. 

Taula 19. Pressupost del material de la plataforma 

Equip Model Quantitat 
Preu unitari 

(€) Cost (€) 

Analitzador de 
qualitat del 

subministrament 

QNA-412 
Ethernet 

1 4863,26 4863,26 

Comptador industrial 
trifàsic CIRWATT C 1 949,02 949,02 

Centralitzador de 
senyals 

LM 4I/4O M 1 321,95 321,95 

Comptadors 
d’energia 

MK-LCD 3 185,51 556,53 

Autòmata 
programable PLC CJ1M 1 115 115 

Contactors 
monofàsics 

RV-M 9 97,60 878,4 

Software de gestió 
energètica 

PowerStudio 1 1687,47 1687,47 

Material fungible    80 

TOTAL    9451,63 

TOTAL +IVA 21%    11436,4723 

 

A la Taula 20 es calcula la mà d’obra del muntatge de la plataforma. 

 

Taula 20. Pressupost mà d’obra 

Recurs Preu per hora Nombre d’hores Cost (€) 

Mà d’obra 30 €/h 10 300 

TOTAL   300 

TOTAL+IVA 21%   363 
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Finalment, el pressupost total de la plataforma es calcula a la Taula 21. 

Taula 21. Pressupost total de la plataforma 

Concepte Cost (€) 

Pressupost del material de la plataforma 11436,4723 

Pressupost mà d’obra del muntatge 363 

TOTAL (IVA inclòs) 11799,4723 

 

Pressupost a data 8 de gener del 2014 amb vigència de 3 mesos.  

 

Signat: 

 

 

 

Aida Márquez Tamurejo 
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