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Resum 

  

El present treball recull les especificacions tècniques i càlculs de dimensionament 

necessaris per la execució d’una instal·lació fotovoltaica ubicada al pàrquing del recinte de 

ParcMotor de Castellolí. 

 

Els principals equips instal·lats són els mòduls fotovoltaics, les bateries acumuladores i els 

inversors híbrids, que han de produir energia elèctrica per al consum en un bar i el pàdoc. 

 

Són en total 448 panells de 250 Wp que donen lloc a una potència pic de 112 kWp. Els  14 

inversors presents són capaços de subministrar un total de 70 kW i les bateries tenen 129,6 

kWh de capacitat útil. 

 

S’ha realitzat el dimensionament de tots els trams de cablejat tant per corrent continua com 

alterna, i els diversos dispositius de protecció.  

 

La instal·lació ha estat dissenyada per tal de proporcionar el gruix d’energia elèctrica 

necessària, tant en hores de sol com no. Un grup electrogen exercirà de subministrament 

complementari al pàdoc. 
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1. Objectius del projecte 

 

L’objecte del present treball és el dimensionat complet d’una instal·lació solar fotovoltaica 

aïllada i amb acumulació, atenent a la legislació i normatives actuals. 

 

Es farà un estudi de rendibilitat econòmica tenint en compte que la instal·lació es destina a 

l’autoconsum i per tant ha de cobrir en la mesura del possible la demanda energètica, amb 

la possibilitat de vendre excedents i rebre així una retribució econòmica.  

 

Addicionalment, es farà un estudi de l’impacte paisatgístic que suposaria la instal·lació 

fotovoltaica en l’ecosistema de la zona. 

 

Amb el desenvolupament d’aquest projecte es pretenen aconseguir els següents objectius 

generals: 

 

 Aplicació de la tecnologia fotovoltaica pel disseny d’una instal·lació generadora 

elèctrica. 

 Aprofitament de la nova coberta per produir energia renovable per autoconsum . 

 Aprofundiment en el coneixement de la tecnologia fotovoltaica 

 La introducció en el desenvolupament d’un projecte real d’enginyeria 

 Coneixement de les diverses normatives i instruccions tècniques. 
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2. Introducció als sistemes fotovoltaics 

 

L'energia solar fotovoltaica és aquella que s'obté a través de la transformació directa de la 

radiació solar en energia elèctrica, gràcies a l'efecte fotovoltaic. Són els mòduls fotovoltaics 

els que duen a terme aquesta conversió, gràcies al comportament dels seus components, 

semiconductors, en els quals es genera una petita diferència de potencial quan la llum solar 

excita els seus electrons. Per aconseguir majors diferències de potencial es connecten en 

sèrie diversos d'aquests dispositius. Fonamentalment es poden distingir els següents tipus 

d'instal·lacions fotovoltaiques [1], depenent del tipus d'aprofitament a què es destina 

l'energia elèctrica generada:  

 

1. Instal·lacions fotovoltaiques completament aïllades: aquest tipus de sistemes fotovoltaics 

té com a objectiu satisfer els consums elèctrics d'un edifici o habitatge aïllat, per tant són 

independents de la xarxa elèctrica. En la majoria dels casos, compten amb sistemes 

d'acumulació mitjançant bateries, de manera que quan hi hagi períodes de no disponibilitat 

de l'energia solar per horari nocturn o fenòmens meteorològics, els excedents 

emmagatzemats en els bancs de bateries puguin satisfer les necessitats de la instal·lació de 

consum. A més, en aquests casos la instal·lació solar subministra el consum de l'edifici per 

complet.  

 

2. Instal·lacions fotovoltaiques amb suport de la xarxa o un altre sistema de generació 

complementària: sistemes de generació fotovoltaica que subministren electricitat als 

consumidors recolzant-se en instal·lacions de generació addicionals, com poden ser 

aerogeneradors, grups electrògens, calderes de combustió, etc. Com que no es pot donar 

un proveïment simultani entre la instal·lació fotovoltaica i la resta de sistemes de generació, 

se li proporciona prioritat d'ús a l'energia solar (que normalment porta associada una 

instal·lació d'emmagatzematge mitjançant bateries) enfront de la resta de mètodes de 

producció elèctrica.  

 

3. Instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa: aquestes instal·lacions requereixen 

l'assignació d'un punt d'accés i connexió a la xarxa distribuïdora de l'empresa que 

correspongui segons la ubicació de la instal·lació. No hi ha, en aquest cas, sistemes 

d'acumulació col·locats entre la instal·lació fotovoltaica i la connexió a la xarxa elèctrica. Es 
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poden distingir dues modalitats d'instal·lacions connectades a la xarxa:  

 

• Instal·lacions connectades directament a la xarxa: l'objectiu de les instal·lacions 

fotovoltaiques incloses en aquest apartat és abocar tota l'energia elèctrica produïda a 

la xarxa per rebre la retribució corresponent segons el preu del kWh assignat al mercat 

elèctric. Aquests sistemes s'adapten mitjançant reguladors a les necessitats exigides 

per la xarxa elèctrica i en cap cas produeixen l'energia consumida per la pròpia 

instal·lació o un edifici aïllat.  

 

• Instal·lacions interconnectades amb la xarxa elèctrica mitjançant una xarxa interior 

de consum: instal·lacions solars de generació elèctrica amb l'objectiu de proveir la 

totalitat o part de l'energia consumida per l'edifici on es connecten. Tot i que es 

destinen en part a autoconsum, aquestes instal·lacions tenen la possibilitat d'abocar 

els excedents a la xarxa de distribució on es connecten per rebre amb això la 

retribució corresponent. D'aquesta manera, quan es donen les condicions adequades 

per a la producció mitjançant la instal·lació fotovoltaica i el sistema de consum ho 

requereix, es cobreix la demanda, en la mesura del possible, amb energia solar, 

abocant-els excedents d'energia, si n'hi ha, a la xarxa de distribució, i rebent per això 

un benefici addicional.  

 

La instal·lació fotovoltaica que s’ha dissenyat en aquest treball es pot incloure en el segon 

tipus de sistema descrit, és a dir, es troba aïllada de la xarxa elèctrica subministradora, però 

compta amb el suport d’un grup electrogen. Concretament, es tracta d'una instal·lació de 

mòduls fotovoltaics sobre la coberta d'un pàrquing, destinada a cobrir el consum del pàdoc i 

el bar i a abocar els excedents de generació a consums propers externs per rebre una 

retribució econòmica. 
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3. Introducció al circuit 

 

3.1. Antecedents 

El Parcmotor Castellolí és un complex dedicat al motociclisme i automobilisme ubicat al 

municipi de Castellolí, a la província de Barcelona. Va ser inaugurat el 7 de març de 2009 

sota l’objectiu principal de la formació de pilots tot i que al llarg de l’any també s’hi 

desenvolupen tot tipus de competicions i actes del sector automobilístic [2]. 

 

Així doncs, és usual que al llarg de l’any la instal·lació sigui usada per competició de motos 

clàssiques, curses de resistència en el que es tracta de mantenir una regularitat al llarg de 3-

8 o 24hores, curses de velocitat, competicions de trial, tests de nous pneumàtics Michelin o 

Bridgestone, proves dels frens de cotxes 4x4 en pista seca o mullada, cursos per a 

conductors novells, gravacions d’espots, usos de particulars, etc.  

 

Dur a terme totes aquestes activitats requereix d’una gestió del circuit la qual se n’encarrega  

des de fa dos anys i a través de concurs públic l’empresa Gestió Parcmotor Castellolí SL. 

L’acord suposa encarregar-se del calendari del circuit, material, seguretat, facilitar el 

subministrament d’electricitat als boxes, etc. En definitiva donar sentit al circuit i plena 

assistència a cadascun dels esdeveniments per tal de facilitar el seu desenvolupament. 
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3.2. Característiques de la instal·lació 

La instal·lació està situada al quilòmetre 560 de la carretera nacional A-2, al costat del 

municipi de Castellolí, entre Igualada i la muntanya de Montserrat.  

 

Imatge 1. Situació del Parcmotor Castellolí 

 

 

Imatge 2. Vista aèria completa del recinte.   

Les zones importants en el treball seran les properes a l’accés al recinte des de la N-IIa, el 

pàrquing i el pàdoc. 
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Imatge 3. Situació de l’accés, pàrquing i pàdoc del recinte. 

  

Les dades descriptives globals del recinte són les següents: 

 

Dades globals  

Adreça Carretera Nacional A-2 km 560, 

08719, Castellolí, Barcelona 

Coordenades UTM X: 390594; Y:4605177 FUS 31T 

Referència Cadastral 08062A011000620001GA 

Zona climàtica III 

Qualificació del sòl Urbà-Esportiu.  

Superfície construïda 65.782m2 

Extensió total 464.386m2 

   Taula 1. Dades descriptives del ParcMotor. 

 

PÀRQUING 

ACCÉS (N-IIa) 

PÀDOC 

https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCListaBienes.aspx?del=8&muni=62&rc1=08062A0&rc2=1100062
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La instal·lació [2] consta de: 

 

1. Circuit de velocitat: 

 

El circuit és l’equipament més destacat de la instal·lació. Consta de 4.146m de longitud, 7 

corbes a la dreta, 4 a l’esquerra, pendents del 9% en pujada i 8% en baixada, 14.000 m2 de 

pàdoc i 14 boxes. 

 

Imatge 4. Esquema del circuit de velocitat 

 

 

Imatge 5. Aspecte del pàdoc. 
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2. Circuit de motocròs 

 

El circuit de motocròs ocupa una superfície de 830.000 m2, amb 1.600 metres de longitud, 

12 salts, 8 corbes a la dreta i 11 a l’esquerra, pàdoc de 4.000 m2 i rentadors per les motos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 6 i 7. Instantànies de les competicions al circuit de motocros. 

 

3. Zones de trial 

La instal·lació disposa de diverses zones per la pràctica del trial, ja sigui indoor com zona de 

bosc de 15.000 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 8. Obstacles que presenta el circuit de trial 
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4. Circuit d’escola de conductors 

 

Un 2,5% de les 100 hectàrees totals del complex Parcmotor el gestiona l’empresa FAST 

Parcmotor, que ofereix formació per tot tipus de vehicles, ja sigui en conducció com 

seguretat. El circuit que gestiona compta amb 7.000 m2 d de superfície, flota pròpia de 

vehicles. També té un edifici on se situen oficines, aules i simuladors.  

 

 

Imatge 9. Circuit de conductors amb diverses condicions d’asfalt. 

 

5. Karting 

 

Un altre 2,5% de les hectàrees total el gestiona l’empresa Karting Parcmotor i disposa d’un 

circuit de kàrting dissenyat per Dani Pedrosa i que es pot llogar per grups.  

 

Imatge 10. Circuit de kàrting. 
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4. Anàlisi del consum elèctric 

4.1. Consum elèctric anual 

El Parcmotor de Castellolí és una instal·lació que resta oberta tot l’any i durant moltes hores 

al dia, de les 9 a 22h aproximadament. Com a tal, necessita d’una instal·lació elèctrica prou 

potent que permeti abastir els pics de consum, ja que hi ha certs esdeveniments com pot ser 

una competició, que requereixen d’una gran potència elèctrica per donar cobertura a els 

equips, periodistes, llums, electrònica, etc. El consum elèctric actual és en un molt alt 

percentatge (90% ) destinat al pàdoc. 

La instal·lació elèctrica actual consta de dos grans elements: 

 

1. Connexió amb la xarxa de la distribuïdora, ENDESA. Serveix de base 

subministradora de l’energia elèctrica.  

2. Un grup electrogen propi per cobrir els períodes de més consum a la zona de pàdoc 

del circuit principal, on acostuma a aglutinar-s’hi una gran demanda. El factor de 

conversió és de 3 kWh/litre de combustible. 

 

Les dades mostrades a continuació s’han extret d’estudis propis de ParcMotor Castellolí. 

El consum  es reparteix de la següent manera: 

Taula de consums GRUP XARXA TOTAL 

Mes Dies kWh % kWh/dia kWh % kWh/

dia 

kWh % kWh/

dia 

Gener 31 3.285 48,0 106 3.558 52,0 115 6.843 100 221 

Febrer 28 8.994 76,4 321 2.774 23,6 99 11.768 100 420 

Març 31 8.920 76,4 288 3.719 29,4 120 12.639 100 408 

Abril 30 20.411 87,7 680 2.851 12,3 95 23.262 100 775 

Maig 31 12.297 56,0 148 2.501 16,9 81 14.798 100 477 

Juny 30 4.430 67,6 206 3.487 44,0 116 7.917 100 264 

Juliol 31 6.372 29,1 27 3.050 32,4 98 9.422 100 304 

Agost 31 827 29,1 27 2.020 70,9 65 2.847 100 92 

Setembre 30 5.402 66,4 180 2.731 33,6 91 8.133 100 271 

Octubre 31 10.193 75,2 329 3.361 24,8 108 13.554 100 437 

Novembre 30 5.712 61,5 190 3.571 38,5 119 9.283 100 309 

Desembre 31 5.557 52,6 179 5.016 47,4 162 10.573 100 341 

TOTAL 365 92.400 70,5 253 38.639 29,5 106 131.039 100 359 

Taula 2. Consums mensuals discriminats en grup, xarxa i total. 
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D’altra banda, el repartiment del cost es produeix de la següent manera: 

 

Gràfic 1. Evolució mensual dels consums 
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Taula de costs GRUP XARXA TOTAL 

Mes Dies kWh € c€/kWh kWh € c€/kWh kWh € c€/kWh 

Gener 31 3.285 1.169,85 35,61 3.558 485,05 13,63 6.843 1.654,90 24,18 

Febrer 28 8.994 2.951,94 32,82 2.774 434,74 15,67 11.768 3.386,68 28,78 

Març 31 8.920 1.964,33 22,02 3.719 450,11 12,10 12.639 2.414,44 19,10 

Abril 30 20.411 6.141,35 30,09 2.851 355,70 12,48 14.798 6.497,05 27,93 

Maig 31 12.297 4.149,07 33,74 2.501 319,05 12,76 23.262 4.468,12 30,19 

Juny 30 4.430 1.666,90 37,63 3.487 490,79 14,07 7.917 2.157,69 27,26 

Juliol 31 6.372 2.219,21 34,83 3.050 432,17 14,17 9.422 2.651,38 28,14 

Agost 31 827 305,20 36,89 2.020 311,84 15,44 2.847 617,04 21,67 

Setembre 30 5.402 1.162,19 21,52 2.731 405,69 14,85 8.133 1.567,88 19,28 

Octubre 31 10.193 3.692,45 36,22 3.361 530,07 15,77 13.554 4.222,52 31,15 

Novembre 30 5.712 1.537,16 26,91 3.571 554,01 15,51 9.283 2.091,17 22,53 

Desembre 31 5.557 1.209,81 21,77 5.016 864,24 17,23 10.573 2.074,05 19,62 

TOTAL 365 92.400 28.169,46 30,49 38.639 5.633,46 14,58 131.039 33.802,92 25,80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 3. Costs mensuals discriminats en grup, xarxa i total. 
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Gràfic 2. Repartiment del consum segons les dades totals de la taula 2 

 

Com es pot veure al gràfic 1, el consum d’energia de la xarxa elèctrica es manté constant al 

llarg de l’any entre els 2.500 i 4.000kWh, mentre que el grup electrogen assumeix diverses 

energies segons la demanda que es produeixi, amb un pic el mes d’Abril on es concentra 

molta activitat al circuit. A destacar doncs  la gran activitat que hi ha al Parcmotor els mesos 

de Abril, Maig i Octubre, mentre que l’agost la zona de pàdoc, almenys a nivell de consums 

elèctrics, és molt poc ocupada. Els pics de demanda són coberts a través del grup 

electrogen, que assumeix el 71% del consum anual (gràfic 2). 

 

El gràfic següent (gràfic 3) mostra com és més car el kWh emprat pel grup electrogen que el 

que prové de la xarxa, de manera que la proporció de costs és 83%-17%. Aquest fet 

confirma que la futura instal·lació fotovoltaica no es pot limitar a cobrir la demanda provinent 

de la xarxa, sinó gran part del gruix de consum del grup, de manera que aquest adopti més 

el paper de subministre complementari en els pics de consum. 

 

Gràfic 3. Repartiment del cost a partir de les dades totals de la taula 3 

83%

17%

Repartiment del cost anual

Gru
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4.2.  Consum elèctric anual previst en el bar 

L’empresa que gestiona la pràctica totalitat del Parcmotor ha apostat per la creació d’un bar 

amb terrassa a l’entrada del recinte. L’activitat del bar ha començat a principis d’aquest any 

2018, de manera que no es tenen dades fiables del consum elèctric que s’hi pot produir. 

 

 

Imatge 11. Disposició física en el recinte dels elements destacats 

 

Per tal de dimensionar la nova instal·lació corresponent al bar, es tindrà com a referència 

que el consum elèctric del sector de la restauració a Espanya se situa al voltant dels 240 

kWh/m2 anuals [3] i el bar fa uns 70 m2 aproximadament. El consum elèctric actual es 

considera corresponent al pàdoc. 

 

Aquesta és una decisió preventiva per no produir un sistema fotovoltaic infradimensionat. En 

canvi, si es sobredimensiona i en el futur la producció fotovoltaica en la zona del bar o del 

pàdoc pot ser sobrera, es poden aplicar mesures com la venda d’excedents als negocis 

adjacent com el de FastMotor. 

APARCAMENT

RQUING 

PÀDOC 

BAR 

GENERADOR 

RECINTE 

INVERSORS 
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4.3. Variables de dimensionament de la instal·lació 

Amb el que s’ha explicat fins ara, ja es tenen unes quantes eines per plantejar-se com ha de 

ser la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum. Així doncs, hi ha una sèrie de característiques 

de la instal·lació que cal tenir en compte: 

 

1. Patró de consum: 

 

El consum elèctric és regular al llarg de l’any, però amb pics en certs mesos i dies. La 

majoria d’aquests pics que es produeixen poden preveure’s a mesos vista, però no es té 

l’assegurança de que es produeixin periòdicament ja que són esdeveniments puntuals. Dit 

d’una altra manera, Parcmotor Castellolí no pot planificar la temporada de manera completa 

per un termini superior a un any (i tot i així al llarg de l’any es produeixen modificacions). 

Per exemple, un acte de promoció dels cotxes Audi suposarà un pic d’un dia determinat i pot 

ser que es vagi repetint els altres anys, però es produeix un contracte cada any. 

La majoria del consum s’aglutina a la zona del pàdoc i a través del grup electrogen. Per tant 

és necessari fer arribar la corrent generada pel sistema fotovoltaic a aquella zona.  

 

2. Aparició d’un nou consum, el bar: 

 

El bar suposarà un nou consum elèctric, regular i situat a l’entrada del recinte, lluny d’altres 

consums important. Per tant, el bar mereix una instal·lació fotovoltaica focalitzada, el patró 

de demanda elèctrica és més regular i té un pes substancial en el consum previst. La 

instal·lació haurà de cobrir el total de consum conegut fins ara, corresponent al pàdoc; i el 

nou consum previst pel bar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 12. Interior del nou bar, estrenat recentment. 
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Imatge 13. Terrassa del bar amb vistes al pàdoc. 

 

3. Consum elèctric nocturn. 

 

La idea del sistema fotovoltaic en qüestió és que serveixi de subministrament elèctric bàsic. 

Per tant, ha de disposar d’acumuladors per poder proporcionar energia els dies que no faci 

sol, sobretot pel bar ja que la seva activitat s’allargarà més en el temps i també en les hores 

nocturnes. Per la instal·lació del bar, resulta interessant que l’acumulació permeti un mínim 

de 2 dies d’autonomia (2 dies consecutius sense Sol) ja que es preveu un consum continuat. 

En el cas del pàdoc aconseguir dies d’autonomia és impossible, de manera que resulta poc 

rendible instal·lar bateries per aquest sistema. 

 

4. Nou PÀRQUING 

 

Parcmotor Castellolí ja té planificada una nova distribució del pàrquing, col·locant unes 

pèrgoles que es podran aprofitar per posar les plaques fotovoltaiques. En el capítol 7 del 

present treball es detallen les característiques principals d’aquesta estructura de suport. 

 

5. Prioritat de cobertura de la instal·lació fotovoltaica. 

 

Per tal de dimensionar la instal·lació de fotovoltaica, es prioritza que aquesta cobreixi 

l’energia elèctrica demandada en hores de sol al llarg de l’any. A més a més, cal tenir en 

compte que es poden produir pics de consums concentrats en poques hores, sobretot en el 

cas del pàdoc, de manera que l’acumulació ha de ser prou elevada.  



Instal·lació fotovoltaica al Parcmotor de Castellolí  Memòria 

20 

 

 

Per tant, en el cas de la zona del pàdoc, el consum elèctric es farà de la instal·lació 

fotovoltaica (amb recolzament del grup electrogen en dies de grans pics de consum), mentre 

que la instal·lació del bar serà fotovoltaica completament aïllada. 

 

6. Dificultats tècniques de dimensionament. 

 

L’esquema bàsic d’una instal·lació fotovoltaica consta dels mòduls, inversors, bateries i 

reguladors. Aquests últims són claus en la instal·lació per tal de controlar les càrregues que 

s’envien cap a consum i les càrregues i descàrregues de les bateries, i per tant, donar 

garanties de que la instal·lació funcionarà a llarg termini. 

 

Actualment, els reguladors de càrrega que existeixen admeten molt poca potència 

instal·lada comparativament amb les de que es tracta en aquesta instal·lació, fins un màxim 

de 5kW. Això suposaria instal·lar una gran quantitat d’elements en forma de petits grups 

generadors que faria més complicada la instal·lació elèctrica global. 

 

S’ha decidit doncs optar per inversors híbrids, capaços de transformar corrent continu en 

corrent altern, fer a la vegada les feines d’un regulador de càrrega i admetre potències 

d’entrada superiors. Més endavant s’explicarà el seu funcionament bàsic. 

 

4.4.  Solució proposada 

Una vegada conegudes les dades generals, el consum elèctric, les variables que afecten el 

Parcmotor, etc. ja es pot decidir la configuració de la instal·lació fotovoltaica. Tal com s’ha 

comentat en apartats anteriors, s’ha de cobrir el següent consum previst pel bar i el pàdoc: 
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*Increment del 25% en aquests mesos a causa de l’efecte de la calor, que produeix un major 

consum en climatització. 

 

Amb totes aquestes dades, s’ha decidit el següent sobre els mòduls de producció elèctrica i 

les bateries acumuladores d’aquesta energia: 

 

1. Instal·lació de 32 kW de plaques fotovoltaiques i 129,6 kWh útils en bateries, en 4 grups. 

2. Instal·lació de 80 kW de plaques fotovoltaiques en 10 grups. Com que és una zona de 

diversos boxes, a vegades sense usar-se en la seva totalitat; i també per evitar una caiguda 

general en cas de fallida de la instal·lació fotovoltaica, està previst dividir en 5 grups els 

consums de la zona de pàdoc i, a la vegada, que a aquests punts de consum hi arribin 2 

equipaments generadors. 

 

 

 

 

 

Consums prevists 

Mes Consum al bar (kWh) Consum al pàdoc (kWh) 

Gener 1.400 6.843 

Febrer 1.400 11.768 

Març 1.400 12.639 

Abril 1.400 23.262 

Maig 1.400 14.798 

Juny 1.750* 7.917 

Juliol 1.750* 9.422 

Agost 1.750* 2.847 

Setembre 1.400 8.133 

    Octubre 1.400 13.554 

Novembre               1.400 9.283 

Desembre 1.400 10.573 

TOTAL 17.850 131.039 

 

Taula 4. Previsió de consums. 
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5. Producció d’electricitat del sistema solució 

5.1. Rendiment 

Existeixen diversos factors [4] que fan que la producció elèctrica real sigui menor a 

l’esperada en la situació ideal. Els principals són:  

 

 Orientació dels panells fotovoltaics: Al tractar-se d’un sistema de panells fixes, la 

quantitat de radiació solar que els panells son capaços d’absorbir és menor que si 

estiguessin perpendiculars als rajos solars en tot moment. La orientació i la inclinació 

dels mòduls ha de optimitzar-se en funció de les necessitats. Tanmateix, grans 

desviacions en orientació (fins a 20º) i en inclinació (fins a 10º) no suposen grans 

pèrdues (inferiors al 5%). 

 

 Ombres en els panells: El fet de que es produeixin ombres degut als arbres,  edificis 

o muntanyes pròximes, sí que podria originar grans pèrdues de rendiment, per la 

qual cosa s’ha de tenir molt en compte a l’hora de dissenyar la instal·lació. En el cas 

que ocupa el projecte, no existeixen pèrdues per ombres ja que es troba 

convenientment allunyada dels obstacles. 

 

 Brutícia en els panells: Si s’acumula una quantitat excessiva de brutícia degut a una 

falta de manteniment o una freqüència de pluges insuficient, es podria deixar de 

produir entre un 4 i un 15% de l’energia. En aquest projecte, l’accés als panells no es 

difícil de manera que es pot fer un manteniment periòdic. 

 

 Efecte de la temperatura en les cèl·lules fotovoltaiques: L’excés de temperatura 

afecta negativament a la potència generada. Aquest efecte es tradueix en pèrdues 

del 4% per cada 10ºC de increment respecte de la temperatura en condicions 

estàndard, 25ºC. El gradient màxim de temperatures a Castellolí a les hores en que 

impacta el Sol és de -10 a 50ºC, de manera que s’ha de tenir en compte aquest 

efecte. 

 

 



Instal·lació fotovoltaica al Parcmotor de Castellolí  Memòria 

23 

 

 Pèrdues en el cablejat: Es produeixen bàsicament per efecte Joule i depenen de 

les seccions i longituds dels cables utilitzats. En el cas estudiat, la instal·lació és 

molt pròxima a l’inversor de manera que les pèrdues seran reduïdes. 

 

 Rendiment de l’inversor: La transformació de l’energia no és perfecta, per tant es 

produeixen pèrdues. Aquestes no són superiors al 3% 

 

Per tant, s’ha estimat un rendiment global (Performance Ratio) del 80%, que se situa en 

l’interval estàndard de 75-83%. 

 

5.2. Irradiació i producció d’electricitat 

És convenient distingir dues definicions relatives a l’energia rebuda del Sol: 

 

 Irradiació: Es refereix a la quantitat d’energia solar rebuda durant un període 

temps determinat. Es mesura en Wh/m2.  

 Irradiància: Es refereix a la potència instantània rebuda, en W/m2. 

 

La irradiància que es rep sobre una superfície perpendicular als raigs de Sol a l’exterior de 

l’atmosfera es pot considerar com a constant i igual a 1,367 W/m2. 

 

Tot i que existeixen nombroses equacions relatives al moviment del Sol respecte a la Terra, 

els angles de orientació i inclinació òptims per cada moment, la radiació difusa, la inclinació 

de superfícies, etc. A efectes pràctics  generalment es treballa mitjançant factors i taules 

com les que proporciona l’ICAEN. També és freqüent utilitzar programes numèrics que 

utilitzen les bases de dades de radiació solar per calcular cada cas. En el nostre cas 

utilitzarem l’aplicació Sunny Design. 

 

La instal·lació en qüestió estarà orientada al Sud-Oest i amb una inclinació de 30º. Segons 

les taules de l’ICAEN [5}, aquesta és la radiació solar rebuda mensualment a la zona més 

pròxima, la de Manresa. 
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Taula 5. Dades de l’irradiació extretes de l’ICAEN. 

 

Tenint en compte els diversos factors comentats, la producció mensual estimada d’energia 

elèctrica fotovoltaica s’estima a partir de les següents equacions: 

𝐻𝑆𝑃

𝐷𝐼𝐴
= 0,2778 ∗ 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó 

Equació 1. Càlcul de HSP/DIA 

HSP/dia: Hores Solar Pic (en que la radiació rebuda és de 1000W/m2) sobre la superfície 

dels panells (kWh/m2*dia).  

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó 𝑑𝑖à𝑟𝑖𝑎 = 𝑃𝑜𝑡è𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑎𝑚𝑝 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑖𝑐 ∗ 𝐻𝑆𝑃/𝐷𝐼𝐴 

Equació 2. Càlcul de la producció diària. 

 

5.2.1. Instal·lació fotovoltaica destinada al bar 

 

Les característiques tècniques de la instal·lació destinada al bar són les següents: 
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Gràfic 4. Comparativa mensual. 

 

La producció d’energia elèctrica mitjançant plaques fotovoltaiques serà més accentuada els 

mesos de maig, juny i juliol. Si es compleixen les previsions a l’alça de 240kWh anuals/m2 en 

70 m2 a més d’un increment pel consum de climatització a l’estiu, la demanda elèctrica serà 

coberta per la instal·lació fotovoltaica.  
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Comparativa entre la producció i demanda  

Producció mensual Demanda mensual

Mes 

Radiació H 

(30º,30º) 

[MJ/m2·dia] 

H.S.P. 

Producció 

diària 

[kWh/dia] 

Producció 

mensual 

[kWh/mes] 

Consum 

mensual 

[kWh/mes] 

Gener 9,94 2,76 70,69 2.191,39 1.400 

Febrer 12,97 3,60 92,24 2.582,68 1.400 

Març 16,93 4,70 120,40 3.732,42 1.400 

Abril 20,45 5,68 145,43 4.363,02 1.400 

Maig 22,61 6,28 160,80 4.984,65 1.400 

Juny 23,42 6,51 166,56 4.996,67 1.750* 

Juliol 23,15 6,43 164,64 5.103,70 1.750* 

Agost 21,63 6,01 153,83 4.768,59 1.750* 

Setembre 18,56 5,16 131,99 3.959,78 1.400 

Octubre 14,53 4,04 103,33 3.203,31 1.400 

Novembre 10,91 3,03 77,59 2.327,65 1.400 

Desembre 8,93 2,48 63,51 1.968,73 1.400 

ANUAL 17,00   44.182,59 17.850 

 Grup Total 

Nº mòduls 

FV 32 128 

Potència 

camp FV 

(W) 8.000 32.000 

Rendiment  0,8 0,8 

 

 

 

 

 

 

Taula 6. Dades instal·lació 

 

             Taula 8. Producció de la instal·lació fotovoltaica. 
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De fet, el període que va de Març a Octubre, els excedents d’energia superaran els 

1000kWh mensuals. La seva venda optimitzaria la recuperació de la inversió i suposaria un 

negoci a anys vista. 

 

Aquí pren rellevància important la pròpia gestió dia a dia del Parcmotor. Per posar dos 

exemples: 

 Si un dia determinat es preveu un gran consum, convindria els dies anteriors anar 

acumulant energia.  

 Si es preveu que un dia, en hores nocturnes, hi hagi un elevat consum, es pot anar 

acumulant energia els dies previs, reduint el consum sobretot en hores nocturnes.  

 

És clau la previsió a mig termini (mes a mes) per poder afrontar possibles pics o visualitzar 

vendes d’excedents. 

 

5.2.2. Instal·lació fotovoltaica destinada al pàdoc 

Les característiques tècniques de la instal·lació destinada al pàdoc són les següents: 

 

 

 

Taula 8. Dades instal·lació. 

Mes 

Radiació H 

(30º,30º) 

[MJ/m2·dia] 

H.S.P. 

Producció 

diària 

[kWh/dia] 

Producció 

mensual 

[kWh/mes] 

Consum 

mensual 

[kWh/mes] 

Gener 9,94 2,76 176,73 5.478,48 6.843,00 

Febrer 12,97 3,60 230,60 6.456,69 11.768,00 

Març 16,93 4,70 301,00 9.331,06 12.639,00 

Abril 20,45 5,68 363,58 10.907,54 14.798,00 

Maig 22,61 6,28 401,99 12.461,62 23.262,00 

Juny 23,42 6,51 416,39 12.491,67 7.917,00 

Juliol 23,15 6,43 411,59 12.759,24 9.422,00 

Agost 21,63 6,01 384,56 11.921,49 2.847,00 

Setembre 18,56 5,16 329,98 9.899,46 8.133,00 

Octubre 14,53 4,04 258,33 8.008,29 13.554,00 

Novembre 10,91 3,03 193,97 5.819,13 9.283,00 

Desembre 8,93 2,48 158,77 4.921,82 10.573,00 

ANUAL 17,00   110.456,48 131.039,00 

 Grup Total 

Nº mòduls FV 32 320 

Potència 

camp FV (W) 8.000 80.000 

Rendiment  0,8 0,8 

 

 

 

 

 

 

Taula 9. Producció de la instal·lació fotovoltaica  
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Gràfic 5. Evolució mensual 

 

Com era previsible, la instal·lació fotovoltaica no cobreix el total d’energia demandada en 

alguns mesos de l’any, sobretot el pic d’abril. Tot i així, cobreix el 85% de la demanda anual 

de manera que pot representar un gran estalvi. 

 

Els mesos de juny, juliol i agost serà on previsiblement sorgiran excedents que es podran 

vendre. Els altres mesos es cobreix entre un 50 i 80%. 

 

En els mesos problemàtics i més concretament els dies pics de consum, el grup electrogen 

proporcionarà la potència restant, i és que la potència total exigida en aquests dies 

esmentats és impossible afrontar-la només amb producció fotovoltaica ja que implicaria 

molta més potència instal·lada i per tant molta més inversió i superfície, a més de complicar 

tècnicament la instal·lació. 

 

Cal esmentar que en el cas del pàdoc torna a produir-se una anàlisi semblant a la de 

l’apartat anterior. L’aprofitament òptim del sistema fotovoltaic depèn de la gestió del 

Parcmotor, preveient consums a les hores de Sol per poder aprofitar el sistema fotovoltaic. 
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5.3. Descripció general 

El sistema es basa en la transformació de la corrent continua generada pels panells solars 

en corrent alterna de la mateixa qualitat (tensió, freqüència,..) que la que circula per la xarxa 

comercial elèctrica.  

 

L’esquema general d’una instal·lació és com el de la següent imatge. D’una banda, els 

diferents equips generadors, en aquest cas només serien els panells fotovoltaics. De l’altra, 

els diversos consums, en aquest cas el pàdoc o el bar. I l’element connector és l’inversor 

híbrid, capaç de fer les tasques de regulador de producció, convertir el corrent continu en 

altern i gestionar la càrrega i descàrrega de bateries. 

 

 

Esquema 1. Distribució comuna de la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum amb acumulació. 

 

A continuació, es descriuen els elements principals de la instal·lació. Més endavant es 

justificarà la compatibilitat i agrupació en els diversos equipaments previstos en la solució.  
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5.4. Mòduls fotovoltaics 

Els mòduls fotovoltaics contenen la tecnologia capaç de transformar la radiació solar en 

energia elèctrica. Els mòduls estan compostos d’un material, com el silici, que absorbeix 

fotons de la llum (els transmissors de radiació) i emet electrons mitjançant l’efecte 

fotoelèctric. Aquests electrons lliures són capturats donant lloc a un corrent elèctric continu. 

La unitat bàsica que produeix aquest fenomen s’anomena cèl·lula fotovoltaica. 

 

Els mòduls que s’instal·laran seran de silici policristal·lí formats per 60 cèl·lules amb un alt 

rendiment. L’estructura del mòdul estarà composta i protegida de cristall templat de 3,2 mm 

per la part frontal i marc d’alumini lateral de 40 mm. El seu disseny permet que tinguin una 

vida llarga útil estant garantit el 85% de la seva potència nominal durant els primers 25 anys. 

Seran un total de 448 mòduls: 320 pel pàdoc, 128 pel bar. 

 

Tant la marca com el model estaran subjectes a les exigències del mercat, es per això que 

s’ha considerat una proposta amb els panells CSUN250-60P amb les següents 

característiques principals: 

 

Característiques dels mòduls 

L x A x A 1640 x 990 x 40 mm 

Pes 19,1 kg (amb marc) 

Potència nominal (Pmpp) 250 Wp 

Tensió nominal (Vmpp) 29,9 V 

Corrent nominal (Impp) 8,36 A 

Corrent de curtcircuit (Isc) 8,81 A 

Tensió de circuit obert (Voc) 37,3 V 

Rendiment del mòdul 15,40% 

Número de cèl·lules 60 

Taula 9. Característiques dels mòduls. 

Aquests valors són rellevants de cara a la configuració de cadascun dels equipaments, ja 

que formen part dels càlculs de compatibilitat amb els inversos. 
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Imatge 14. Mòduls fotovoltaics ja instal·lats. 

  

En els annexes s’adjunta la fitxa tècnica completa del panell fotovoltaic considerat. El panell 

fotovoltaic proposat compleix amb els següents certificats: 

 Norma IEC 61215:2005. Mòduls fotovoltaics FV de silici cristal·lí per ús terrestre. 

 Normes IEC 61730-1:2004 i 61730-2:2007. Qualificació de la seguretat dels mòduls 

FV. 

 Norma IEC 62716:2013. Mòduls fotovoltaics (FV). Assaig de corrosió per amoníac. 

 Norma IEC 61701. Assaig de corrosió de boira salina de mòduls fotovoltaics (FV). 

 UNE-EN 50380:2003. Informacions de les fulles de dades i les plaques de 

característiques pels mòduls fotovoltaics. 

 

5.5. Inversor híbrid 

Un inversor híbrid és capaç de fer tres coses: 

 

1- Transformar el corrent continu que ve de la generació i transformar-ho en corrent 

altern. 

2-   Dirigir l’energia elèctrica generada als mòduls a les bateries. 

3-  Regular el flux d’energia elèctrica, tot controlant la càrrega/descàrrega de les bateries 

i les necessitats d’energia de la instal·lació. 

 

És doncs un element importantíssim en una instal·lació fotovoltaica.  
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Imatge 15. Aspecte extern de l’inversor-regulador 

 

L’inversor escollit ha de tenir una potència nominal d’entrada igual o, en previsió de l’ús de 

bateries, superior a la potència pic de les plaques per tal d’evitar sobrecàrregues constants. 

El model elegit és el FRONIUS SYMO HIBRID 5.0 3-S, d’un seguidor MPP, dues entrades 

de corrent continu i injecció 0 a la xarxa.  

 

La injecció 0 significa que regula la producció fotovoltaica segons la demanda de la 

instal·lació elèctrica de consum, sense enviar energia elèctrica a la xarxa elèctrica de 

subministrament. Actualment la legislació no permet l’anomenat balanç net, que consistiria 

en vendre energia sobrant a la xarxa (o a punts de consum d’altres particulars). 

S’instal·laran 14 unitats: 4 pel bar i 10 pel pàdoc. 

 

Conté dues zones separades físicament: la zona de connexió i la zona de potència de 

manera que admet desmuntatges parcials en cas de fallada. Conté també un sistema de 

monitoratge fàcil d’usar, amb interfaç WLAN de manera que es pot connectar a Internet i pot 

visualitzar-se i canviar-se la configuració de manera còmoda. 

 

Una altra característica rellevant és el seguiment intel·ligent GMPP, un algoritme que adapta 

constantment el comportament de l’inversor buscant el punt òptim de funcionament, que és 

el de màxima potència. A més a més, conté funcions intel·ligents dissenyades per permetre 

un funcionament estable de la xarxa, evitant així interrupcions indesitjades que provoquin 

pèrdues de rendiment. La sortida de l’inversor és trifàsica. 
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Té les següents característiques tècniques: 

Característiques de l’inversor 

Dimensions 645x431x204 

Rang de temperatures de funcionament -25 a 50 ªC 

Pes 19,9kg 

Potència nominal d’entrada 8 kW 

Rang de tensions Upmp 315-800V 

Tensió màxima en contínua Ucc max 1000V 

Intensitat màxima en contínua Icc max 16 A 

Intensitat màxima en alterna Ica max 8,3 A 

Potència de sortida nominal 5 kW 

Taula 10. Característiques de l’inversor. 

En els annexes s’adjunta la fitxa tècnica completa de l’inversor considerat. 

 

Prèviament al càlcul de la secció s’ha de comprovar la compatibilitat de l’inversor amb la 

configuració de les plaques, de manera que la intensitat i voltatge màxim que admet sigui 

superior al proporcionat pel global de les plaques. S’ha de calcular doncs les tensions de 

circuit obert, de punt de màxima potència màxima i punt de màxima potència mínima. Són 

les tensions crítiques que poden existir en aquest sistema, subjectes a les temperatures de 

la zona. Aquests valors estan subjectes als efectes de la temperatura (la temperatura 

estàndard a la que s’han calculat els valors és de 25ºC) i al número de les plaques que es 

posin en sèrie. 

 

El rang de temperatures en aquesta zona és de -10 a 50ªC. L’inversor, tal com es detalla a 

la taula prèvia (núm taula), té uns límits de tensió que no s’han de superar. Les fórmules a 

tenir en compte són: 

 

màximaUccUocCvTestàndardTmínUocsèrieenplaquesnúmtotalUoc  )**)((*.)(

Equació 3. Fórmula de càlcul de la tensió de circuit obert. 

 

On Cv és el coeficient de conversió de la temperatura a voltatge, propi de cada placa. En 

aquest cas val -0,00292 V/K. 
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)**)((*. VpmpCvTestàndardTmínVpmpsèrieenplaquesnúmmàxUpmp 

)**)((*. VpmpCvTestàndardTmàxVpmpsèrieenplaquesnúmmínUpmp   

Equació 4. Fórmula de càlcul de la tensió del punt de màxima potència. 

 

On Upmp màx i Upmp mín han d’estar dins el rang de tensions admeses per l’inversor. 

 

Com que s’ha elegit que cada fila tingui 16 mòduls els càlculs de comprovació són els 

següents: 

 

màximaUccVtotalUoc  8,657)3,37*00292,0*)2510(3,37(*16)(  

rangeldinsVmàxUpmp 02,492)9,27*00292,0*)2510(9,27(*16   

rangeldinsVmàxUpmp 81,413)9,27*00292,0*)2550(9,27(*16   

Equació 5. Càlculs de les tensions 

 

5.6. Bateries acumuladores 

Les bateries acumuladores d’energia elèctrica estan compostes per diverses cel·les 

emmagatzemadores. Les bateries suposen l’element diferencial d’una instal·lació 

fotovoltaica d’autoconsum per acumulació. Permeten l’emmagatzemament de l’energia 

generada a les plaques fotovoltaiques per aprofitar-se a posteriori. La tecnologia que 

contenen és d’alta sensibilitat i si no s’instal·la un regulador pot ser que ràpidament perdi 

part del seu potencial.  

 

Les bateries actuals tenen una capacitat útil (l’energia que subministren) inferior a la que 

poden emmagatzemar per tal d’evitar aquests problemes de desgast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 16. Aspecte extern de la bateria. 
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Són necessàries en la instal·lació de ParcMotor de Castellolí ja que el sistema fotovoltaic ha 

de proporcionar el subministrament bàsic d’energia elèctrica en qualsevol dia i hora. 

 

La càrrega i descàrrega de les bateries s’ha de fer de manera controlada si es vol allargar la 

vida útil de les bateries, ja que aquestes empren una tecnologia i materials delicats. Poden 

ser de liti, gel, plom-àcid etc. Això també fa que no puguin situar-se en la intempèrie, sinó en 

un recinte protegit, correctament acondicionat i que garanteixi una estabilitat de 

temperatures per optimitzar la seva vida útil  major de 10 anys. Cada una de les bateries 

conté diverses cel·les emmagatzemadores de 2V cadascuna.  

 

Les bateries adequades per una instal·lació fotovoltaica han de ser de cicle profund és a dir, 

que admetin descàrregues repetidament. A la vegada, una bateria no es descarrega mai en 

la seva totalitat, sinó que sempre es guarda un 20-30%. Una bateria de 10,5 kWh realment 

proporcionarà de manera útil un màxim de 8,4 kWh. 

 

5.4.1 Bateries destinades al bar (1) 

 

En el cas del bar, s’ha elegit el model Fronius Solar Battery de 10,5 kWh.  Seran 4 models 

de bateria de liti de fosfat de ferro amb tecnologia d’alt rendiment. De fet, la durada de la 

descàrrega d’aquestes bateries és molt més elevada que les altres bateries del mercat. La 

profunditat de descàrrega és del 80% de manera que l’energia útil és de 8,4 kWh. 

 

Paràmetres generals: 

Característiques de les bateries 

L x A x A 955x570x611 

Marge de temperatura ambient 5-35ªC 

Vida útil 20 anys 

Pes 159kg 

Capacitat útil 8,4 kWh 

Rang de tensions 280-400V 

Màxima corrent de càrrega 16A 

Màxima corrent de descàrrega 16A 

Taula 11. Característiques de les bateries. 
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5.4.2 Bateries destinades al bar (2) 

 

També s’ha elegit el model Fronius Solar Battery de 12kWh.  Seran 10 models de bateria de 

liti de fosfat de ferro amb tecnologia d’alt rendiment. La profunditat de descàrrega és del 

80% de manera que l’energia útil és de 9,6kWh. 

 

Paràmetres generals: 

 

 

En total, hi haurà instal·lada una acumulació de 129,6 kWh útils. L’inversor-regulador 

s’encarregarà de gestionar la producció d’energia provinent tant dels mòduls com de les 

bateries, de manera que és difícil calcular de manera ajustada unes hores d’autonomia del 

sistema d’acumulació. A més a més, no es coneixen els consums reals del bar de manera 

que la intensitat elèctrica demandada és desconeguda.  

 

Tot i aquests condicionants, a continuació es fa un càlcul bàsic de l’autonomia que garanteix 

el sistema acumulador, aplicant la previsió del consum mensual  

 

Els càlculs són els següents: 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠à𝑟𝑖𝑎 = 1.400
𝑘𝑊ℎ

𝑚𝑒𝑠
∗

1𝑚𝑒𝑠

30 𝑑𝑖𝑒𝑠
= 46,6

𝑘𝑊ℎ

𝑑𝑖𝑎
 

𝐷𝑖𝑒𝑠 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎 =
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡 ú𝑡𝑖𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠à𝑟𝑖𝑎
=

133,6 𝑘𝑊ℎ ú𝑡𝑖𝑙𝑠 

46,6 𝑘𝑊ℎ
𝑑𝑖𝑎

= 2,87 𝑑𝑖𝑒𝑠 

Característiques de les bateries 

L x A x A 955x570x611 

Marge de temperatura ambient 5-35ªC 

Vida útil 20 anys 

Pes 175kg 

Capacitat útil 9,6 kWh 

Rang de tensions 320-460V 

Màxima corrent de càrrega 16A 

Màxima corrent de descàrrega 16A 

 

 

 

 

 

 

 

                     Taula 12. Característiques de les bateries. 
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Equació 6. Càlculs diversos. 

El sistema d’acumulació en el bar garanteix, en el cas de que durant el mes es produeixi el 

consum previst una autonomia de quasi 3 dies. Això significa que l’acumulació pot 

proporcionar energia elèctrica suficient durant més dos dies sense Sol.  

 

És un valor acceptable donat que el bar funcionarà a ple rendiment pocs dies a la setmana, 

serà de manera discontínua i els mòduls són capaços de captar energia solar encara que 

estigui ennuvolat. A més a més, no s’ha tingut en compte que el consum nocturn serà menor 

que el diürn de manera que l’energia necessària realment pot ser menor. 

 

En tot cas, gràcies al disseny modular de les bateries FRONIUS, existeix l’opció d’instal·lar 

mòduls per augmentar-ne la capacitat útil, tot i que afegir bateries de més capacitat 

suposaria un increment de la inversió. 
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6. Estructura de suport 

6.1  Pèrgoles 

 

Una instal·lació fotovoltaica necessita d’una superfície on disposar els mòduls. Aquesta 

superfície ha de ser accessible per al seu manteniment, allunyada d’obstacles que 

entorpeixin la radiació solar i, òbviament, la seva extensió ha de ser suficient. ParcMotor té 

projectat un estudi que proposa unes pèrgoles al llarg del pàrquing. A continuació 

s’expressen les condicions a acomplir per part d’aquesta estructura de suport. 

 

L’estructura de suport que aguantarà els mòduls a una alçada, orientació i inclinació 

suficients estarà formada per: 

 

 Pèrgola doble de 10m d’amplada per 50 de llargada, amb pilars cada 5 metres, i 8 

bigues prefabricades de formigó que ho travessaran perpendicularment. 

 Pèrgola simple de 5m d’amplada per 55 de llargada, amb pilars cada 5 metres i 4 

bigues prefabricades de formigó que ho travessaran perpendicularment. 

 Conductes d’alumini que conformaran l’estructura bàsica de suport coplanar a les 

plaques, permetent l’acoblament d’aquestes a les bigues i acabaran de donar la 

inclinació desitjada als mòduls.  

 

 

Imatge 18. Pèrgoles a instal·lar. 

 

Aquestes dues pèrgoles aniran situades, formant dues files, en el pàrquing que disposa la 

instal·lació al seu accés principal. En total, la superfície de la pèrgola doble és de 500 m2. 
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Tenint en compte que cada placa ocupa 1,63 m2, hi cabran 288 plaques (corresponents a 9 

grups de 32 plaques, cadascun de 8kWp). A la pèrgola simple, de 275 m2,hi aniran les 160 

restants (són 5 grups de 32 plaques, 8 kWhp cadascun). 

 

Respecte a com se situaran les plaques, a la pèrgola doble hi caben 6 files ja que són 10 

metres d’amplada i cadascuna en fa 1,64m. A la pèrgola simple seran 3 files de plaques ja 

que són 5 metres d’amplada. 

 

Pel que fa al recinte que emmagatzemarà en les condicions de ventilació i climatització 

adequades els inversors i les bateries anirà just al costat de la pèrgola simple i des d’allà es 

dirigiran els diversos conductes cap als respectius consums. La següent instantània situa 

geogràficament aquests elements i les seves dimensions principals. 

 

 

Imatge 19. Distribució de les pèrgoles. 

 

 

PÈRGOLES 

PÀDOC 

BAR 

GENERADOR 

RECINTE 

INVERSORS 
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6.2 Localització alternativa. 

 

ParcMotor Castellolí està en la fase de creixement dels seus equipaments. Això implica 

l’augment de consum elèctric i la instal·lació fotovoltaica proposada en el present projecte 

queda limitada a la situació actual. 

El recinte consta de diverses zones que possibiliten la instal·lació de més plaques 

fotovoltaiques que ajudarien a subministrar l’energia demandada pels nous equipaments del 

pàdoc. Una d’aquestes zones és el pendent situat a davant del pàdoc. Es tracta d’una paret 

vertical encarada al Sud, de fort pendent i gran superfície. 

 

 

Imatge 20. Superfície inclinada on podrien instal·lar-se altres mòduls fotovoltaics 

És doncs interessant tenir en compte aquesta possibilitat de cara a projectes futurs i poder 

seguir creant equipaments sostenibles energèticament parlant. 
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7. Cablejat proteccions i comptadors 

Els cables que formaran part de la instal·lació seran de coure amb aïllament de PVC i es 

repartiran en tres zones:  

 

 El cablejat que va des dels mòduls fins a l’inversor. Es tractarà del positiu i negatiu. 

Anirà connectant els mòduls en la seva alçada i baixarà cap a la caseta on se situen 

els inversors. 

 El cablejat des de l’inversor a la bateria. Aquests elements es trobaran un sobre 

l’altre de manera que serà una distància curta.  

 El cablejat que va des de l’inversor fins el punt de connexió amb la xarxa elèctrica 

que conformen els consums. És el més complex a dissenyar a causa de la llarga 

distància existent. Aniran doncs dins de conductes de gran diàmetre i soterrats. 

 

En tots els punts en què hi sigui necessari un canvi de secció de cable o s’hi uneixin 

diferents cables, hi anirà situada una caixa de connexions i proteccions, protegida a nivell 

IP45. 

 

Existeixen dos criteris que s’han de complir segons el Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió:  

 

1- Criteri de caiguda de tensió: 

 

El REBT estableix que la caiguda de tensió al llarg de la longitud de cable ha de ser menor 

del 1’5% respecte la tensió nominal, tant en la part continua com l’alterna. 

 

 La secció mínima en monofàsica es calcula de la següent manera:  

cdtUlíniap

LP
S

**

**2
  

Equació 7 Càlcul de la secció en monofàsica. 

On: 

 P és la potència nominal total dels mòduls de fotovoltaica, 

 U línia és el voltatge total dels panells en sèrie: número panells · Uoc. 
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 Uoc és la tensió total d’una placa quan el circuit està obert  

 L és la longitud del cable.  

 p = 56 m/Ω·mm2 és la conductivitat del cable 

 cdt és la caiguda de tensió màxima admissible.1,5% de Ulínia segons ITC-BT15. 

 Si el cable està exposat a l’aire lliure, se li aplica un coeficient de 1,25 (ITC-BT40) 

 

 La secció en trifàsic es calcula de la següent manera: 

cdtUlíniap

LP
S

**

*
  

Equació 8. Càlcul de la secció en trifàsica. 

 P és la potència nominal de sortida de l’inversor.  

 U és la tensió de sortida de l’inversor.  

 L és la longitud del cable.  

 p = 56 m/Ω·mm2 és la conductivitat del cable 

 cdt és la caiguda de tensió màxima admissible (el 1,5% de Ulínia, ja que el total 

no pot superar el 3% segons ITC-BT-19). 

 Si el cable està exposat a l’aire lliure, se li aplica un coeficient de 1,25 (ITC-BT40) 

 

2- Criteri de intensitat màxima: 

 

Per comprovar que els cables suportaran el calor evacuat en el conductor, es calcula la 

intensitat de curtcircuit dels panells (la màxima que poden donar en condicions normals) i se 

li aplica un coeficient de seguretat del 25% si es troben al descobert (ITC-BT-40). 

 

Idisseny = 1,25 · Icc 

 

En quan a la intensitat admissible pels conductors, es segueixen les indicacions del REBT. 

En funció de la secció i el tipus de cablejat escollit i aplicant una sèrie de coeficients es troba 

una Imàx. Per últim, es comprova que Idisseny < Imàx . 

 

El cablejat que s’emprarà és el FV ZZ-F, dissenyat especialment per als sistemes 

fotovoltaics. Es troba en conformitat amb: 
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 Norma EA 0038: 2008. Cables elèctrics d'utilització en circuits fotovoltaics.  

 UNE-EN 60332-1-2: 2005. Mètodes d'assaig per a cables elèctrics i cables de fibra 

òptica sotmesos a condicions de foc. Part 1-2: Assaig de resistència a la propagació 

vertical de la flama per a un conductor individual aïllat o cable..  

 IEC 60.754-2: 2011. Assaig dels gasos despresos durant la combustió de materials 

procedents dels cables. Part 2: Determinació de l'acidesa (per mesura del pH) i la 

conductivitat. 

 IEC 61.034-1: 2005. Assaig dels gasos despresos durant la combustió de materials 

procedents dels cables. Part 1: Determinació del contingut de gasos halògens àcids.  

 IEC 61034. Mesura de la densitat dels fums emesos per cables en combustió sota 

condicions definides. 

 Especificació TÜV Pfg 1169 El cable RV-K FOC a més del compliment de les 

normes UNE i IEC anteriors, també garanteix el compliment de: 

 UNE 21.123-2. Cables elèctrics d'utilització industrial de tensió assignada 0,6 / 1 kV. 

Part 2: Cables amb aïllament de polietilè reticulat i coberta de policlorur de vinil.  

 

Pel que fa als tubs instal·lats per a la protecció del cablejat, es pot afirmar que es troben 

en conformitat amb:  

 

 UNE EN 61.386-1. Sistemes de tubs per a la conducció de cables. Part 1: Requisits 

generals.  

 UNE-EN 61386-22. Sistemes de tubs per a la conducció de cables. Part 22: 

Requisits particulars. Sistemes de tubs corbables. 

 UNE EN 61.386-24: 2011. Sistemes de tubs per a la conducció de cables. Part 24: 

Requisits particulars. Sistemes de tubs enterrats sota terra. 

 UNE-EN 60423: 2008. Sistemes de tubs per a la conducció de cables. Diàmetres 

exteriors dels tubs per a instal·lacions elèctriques i rosques per a tubs i accessoris. 

 

 Pel que fa a les reixetes que allotjaran el cablejat d'agrupació, es pot dir que es troben en 

conformitat amb: 

 

 UNE-EN 61537: 2007. Conducció de cables. Sistemes de safates i de safates 

d'escala (IEC 61537: 2006). 

 Les seccions es troben normalitzades segons les taules del REBT, concretament en 
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la Instrucció Tècnica Complementària número 19. 

 

El Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, en la Instrucció Tècnica Complementària 

número 19, estableix la relació de intensitats amb la secció mínima que han de tenir els 

cables per els quals circula, a més dels diversos tipus de conductors. El tipus de 

conductors emprat en el treball serà el B2 (Cables multiconductors en tubs en muntatge 

superficial o empotrats en obra). Les seccions normalitzades són: 1, 1.5, 2.5, 4, 6, 10, 

16, 25, 35, 50, 70, 95. 

 

Tal com marca la mateixa instrucció tècnica, la secció del cable de protecció depèn del 

la secció de les fases, segons la taula següent: 

Taula 13. Seccions mínimes segons el REBT. 

 

La següent imatge mostra les distàncies previstes des dels grups de mòduls al recinte on se 

situaran els inversors i les bateries. S’escull una distància lleugerament augmentada Per tal 

d’assegurar la selecció correcta de la secció, tenir en compte el desnivell existent entre el 

pàrquing i el pàdoc i evitar problemes de sobrecàrregues al cablejat. 
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Imatge 21. Esquema bàsic de les distàncies que ha de superar la instal·lació fotovoltaica. 

 

7.1 Cablejat i proteccions des del mòdul fins a l’inversor. 

 

La connexió entre els diversos grups de mòduls i l’inversor corresponents serà en 

monofàsic continu, aprofitant la bipolaritat dels mòduls per connectar-los entre ells en sèrie 

i obtenir els dos pols. Seran un total de 28 elements iguals ja que tenim 28 grups de mòduls 

destinats a l’inversor respectiu (2 grups per inversor). En cada grup doncs, es formaran dues 

files de mòduls en sèrie, de manera que el voltatge de la línia el marcaran 16 mòduls en 

sèrie.  

 

Emprant la fórmula 1, es trobarà la secció mínima del cable. En la taula següent es mostren 

els valors de les diverses variables per una de les línies i el resultat de la secció mínima 

(s’ha aplicat el coeficient de 1,25 per estar a l’exterior.: 

Longitud 

dels 

cables (m) 

Uoc 

(V) 

Plaques 

en sèrie 

Potència 

instal·lada 

(W) 

V línia 

(V) 

cdt 

màxima 

(%) 

cdt 

màxima 

(V) 

Intensitat 

(A) 

Secció 

mínima 

(mm2) 

80 37,3 16 4.000 596,8 1,5 8,95 6,7 A 2,67 

 

 

 

Taula 14. Càlcul de la secció mínima 
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La secció mínima dels cables des de les dues fileres fins a l’inversor haurà de ser de 2,67 

mm2. S’ha escollit cablejat de 4mm2. 

 

Per assegurar que la secció suporta la intensitat prevista (ITC-BT-40), s’ha aplicat el segon 

criteri explicat anteriorment: 

Idisseny = 1,25 * Icc = 1,25 * 8,81 = 11,01A < Imàx 

Amb l’objectiu de protegir la instal·lació de sobrecàrregues en la banda monofàsica-

contínua, es posarà prèviament a cada inversor una caixa de protecció composta per: 

 

 Caixa plàstica amb grau de protecció IP55 amb placa de muntatge, resistent al 

impacte, al calor i al foc. Disposa de doble aïllament i compleix amb la norma 

IEC60670. 

 Fusible de 10 A monofàsics . Permetrà evitar sobrecàrregues del cablejat. 

 Diferencial de 10A monofàsics i 300 mA de sensibilitat, com a protecció davant 

contactes. 

 

El Reial Decret 900/2015 obliga a tota instal·lació fotovoltaica i en particular a les assistides 

per acumulació a contenir comptadors de generació fotovoltaica. Per tant, per cadascun dels 

grups expressats, s’instal·larà un comptador de producció fotovoltaica, previ a l’inversor. 

 

7.2 Cablejat des de l’inversor fins la bateria. 

Els inversors i les bateries estaran dins el mateix recinte, de manera que la distància entre 

ells serà d’un màxim de 1,5 m i serà una instal·lació monofàsica i de corrent continu.  

Emprant la fórmula 1, es trobarà la secció mínima del cable.  

 

L (m) P (W) V línia 

(V) 

cdt màxima de la línia 

(%) 

cdt màxima 

(V) 

Uoc (V) Secció mínima 

(mm2) 

1,5 8.000  1193,6 1,5 17,9 37,3 0,03 

Taula 15. Càlcul de la secció mínima. 

El cablejat serà de 1,5 mm2 . 
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7.3 Cablejat i proteccions des de l’inversor fins el punt de 

consum. 

 

En aquest cas, s’ha de distingir entre dos punts de consum amb diferents distàncies 

respecte el recinte de generació de corrent alterna: el bar i el pàdoc. 

 

1. Instal·lació elèctrica des de l’inversor fins al bar : 

 

Cadascun dels següents elements es reproduirà 4 vegades, ja que es tenen 4 grups de 

producció fotovoltaica, inversor i bateria destinats al bar. La distància màxima, tal com 

expressa la imatge nº21 és de 30 metres. 

 

La secció del cablejat ara es calcula amb la fórmula 2, ja que es troba en trifàsic i corrent 

alterna. La taula següent mostra els valors de les variables i la secció mínima resultant. 

 

L (m) P (W) Ulínia (V) Intensitat (A) cdt màxima de 

la línia (%) 

cdt màxima 

(V) 

Secció mínima 

(mm2) 

30 5.000 400 7,22 1,5 6 1,12 

Taula 16. Càlcul de la secció mínima. 

El cablejat d’alterna anirà soterrat (degudament protegit en un tub) de manera que no s’ha 

d’aplicar el coeficient de 1,25. Es faran servir conductors de 2,5 mm2 de secció, amb la qual 

la caiguda de tensió és menor de l’exigit en el circuit. Els diversos cables sortints del recinte 

de les bateries cap al bar aniran agrupats en un tub  (soterrat) corrugat de doble paret i de 

50mm de diàmetre.  

 

Amb l’objectiu de protegir la instal·lació de sobrecàrregues i fallides del corrent altern es 

posarà, prèviament a la sortida del cablejat del recinte dels inversors cap al bar, una caixa 

de protecció composta per: 

 

 Caixa plàstica amb grau de protecció IP55 amb placa de muntatge, resistent al 

impacte, al calor i al foc. Disposa de doble aïllament i compleix amb la norma 

IEC60670. 
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 Connexió amb entrada per la sortides de l’inversor i sortida de trifàsica CA.  

 Diferencial trifàsic de 10 A d’alta sensibilitat (30ms) per actuar en cas de contacte 

(altament improbable) 

 Interruptor magneto-tèrmic trifàsic de 10A per actuar davant sobrecàrregues. 

 Interruptor trifàsic per poder desconnectar el circuit en cas que es consideri oportú. 

 

2. Instal·lació elèctrica des de l’inversor fins al pàdoc : 

 

Cadascun dels següents elements es reproduirà 10 vegades, ja que es tenen 10 grups de 

producció fotovoltaica, inversor i bateria destinats al pàdoc. La distància màxima, tal com 

expressa la imatge nº21 és de 230m. 

 

La secció del cablejat ara es calcula amb la fórmula 2, ja que es troba en trifàsic i corrent 

alterna. 

 

L (m) P (W) 

 

Intensitat 

(A) 

Ulínia 

(V) 

cdt màxima de 

la línia (%) 

cdt màxima 

(V) 

Secció 

mínima 

(mm2) 

230 5.000 7,22 400 1,5 6 8,56 

Taula 17. Càlcul de la secció mínima. 

El cablejat d’alterna anirà soterrat, així que es faran servir conductors trifàsics de 10 mm2 de 

secció, amb la qual la caiguda de tensió és menor de l’exigit en el circuit. Els diversos cables 

aniran agrupats en un tub (soterrat) corrugat de doble paret i de 50mm de diàmetre. 

 

Amb l’objectiu de protegir la instal·lació de sobrecàrregues i fallides del corrent altern es 

posarà, prèviament a la sortida del cablejat del recinte dels inversors cap al pàdoc, una caixa 

de protecció composta per: 

 

 Caixa plàstica amb grau de protecció IP55 amb placa de muntatge, resistent al 

impacte, al calor i al foc. Disposa de doble aïllament i compleix amb la norma 

IEC60670. 

 Connexió amb entrada per la sortides de l’inversor i sortida de trifàsica CA.  
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 Diferencial trifàsic de 10 A d’alta sensibilitat (30ms) per actuar en cas de contacte 

(altament improbable) 

 Interruptor magneto-tèrmic trifàsic de 10 A per actuar davant sobrecàrregues. 

 Interruptor trifàsic per poder desconnectar el circuit en cas que es consideri oportú. 

 

7.4 Contactes, aïllaments i postes a terra 

1. Contactes directes: 

 

La protecció contra contactes directes amb parts actives de la instal·lació queda garantida 

mitjançant la utilització en totes les línies de conductors aïllats de 400/750 V, aïllament de 

parts actives, entubat dels cables i connectors multi contactes 

 

Per prevenir qualsevol contacte directe s’haurà de prendre les següents mesures:  

 Aïllament de les parts actives  

 En armaris i quadres elèctrics només es podrà accedir mitjançant claus que 

nomes estaran al abast de personal autoritzat.  

 

En cada element del sistema existeixen elements de protecció específics:  

 

 Mòduls fotovoltaics: borns de connexió a l’interior de les caixes, amb tapa 

cargolada i premsaestopes a l’entrada de cables, connexió entre mòduls 

mitjançant connectors ràpids. 

 Caixes de connexió amb doble aïllament al camp de panells. 

 Inversor: borns de connexió interiors 

 

2. Postes a terra 

 

Hi haurà diverses postes a terra independents. En primer lloc, les corresponents als mòduls 

fotovoltaics, existents per cada filera. La segona estarà situada just en cada inversor.  

Mitjançant aquestes instal·lacions de posta a terra s’aconseguirà conduir les corrents de 

defecte o descarrega atmosfèrica cap a terra. Aquest terra ha de ser independent del terra 

de la xarxa de distribució en compliment a la normativa vigent. Per tant, per les dues zones 

col·locarem cables despullats de coure de 1x16mm2 que permetran el contacte a terra de 
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manera independent un de l’altre. 

 

2. Contactes indirectes 

 

Consisteix en la posta a terra abans esmentada dels elements metàl·lics de la instal·lació 

que normalment no estan en tensió però que podrien estar-ho en cas d’averia.  

A la zona de corrent continua tenim les següents proteccions:  

 Caixes de doble aïllament 

 Detector de fallada de aïllament amb parada del inversor 

 Xarxa de terra 

 Estructures suport dels mòduls fotovoltaics i carcasses dels inversors connectats 

a terra  

 

4. Altres mesures preventives 

 Aïllament galvànic  

 Control de harmònics i compatibilitat electromagnètica per part de l’inversor 

 Variacions de tensió i freqüència a la xarxa 

 

Tots els inversors realitzen de forma automàtica, mitjançant un relé, la desconnexió i 

connexió de la instal·lació en cas de pèrdua de tensió o freqüència de la xarxa amb un 

programa de software, adequant-se als valors del Reial Decret 1663/200 i no podent ser 

modificats per l’usuari. 

 

 Mínima i màxima tensió: Entre 0,85 i 1,1 vegades la nominal. Amb reconnexió 

automàtica. 

 Mínima i màxima freqüència: Entre 49 i 51 Hz. Amb reconnexió automàtica. 

 

Els conductors de CC seran unipolars i es mantindran sempre que sigui possible, el cable 

del positiu i del negatiu un al costat de l’altre. 
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8. Pressupost i anàlisi de rendibilitat 

 

El present apartat té per objectiu detallar les partides del pressupost que s’haurà d’afrontar i 

l’anàlisi de rendibilitat de la inversió.  

 

La producció d’energia elèctrica mitjançant el generador fotovoltaic porta associat un estalvi 

en el consum del sistema elèctric actual. En alguns períodes la producció produirà 

excedents que podran ser venuts a altres negocis. En d’altres, la producció d’energia serà 

inferior a la demanda, però en si mateix suposarà un estalvi degut a la reducció de l’energia 

consumida de la xarxa i el grup electrogen. 

 

En contraposició als estalvis, se situa la inversió inicial que suposa instal·lar el sistema 

fotovoltaic i que es desprèn del pressupost general expressat a continuació. 

 

8.1 Pressupost general 

 

El principal preu a assumir relacionat amb la nova instal·lació fotovoltaica són el conjunt de 

costs de cadascun dels elements i equips que conformen la instal·lació. Constitueixen la 

inversió inicial a efectuar per l’empresa de manera que cal detallar-los per tal de poder 

estudiar la rendibilitat del projecte. 

 

En la taula següent s’especifiquen cadascun dels costs a assumir per tal de fer la instal·lació 

fotovoltaica.  
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Descripció Unitats Preu unitari Import 

Mòdul fotovoltaic 

CSUN 250 448 mòduls 200,00 € 89.600,00 € 

Inversor 

Fronius Smart Hybrid 5.0-3-S 14 2.699,00 € 37.786,00 € 

Bateria 

Fronius Solar Battery 12.0 10 6.100,00 € 61.000,00 € 

Fronius Solar Battery 10.5 4 4.800,00 € 19.200,00 € 

Estructura de suport 

Estructura coplanar d’alumini 548 27,50 € 15.070,00 € 

Cablejat 

Cable unifilar FV ZZ-F 6mm2 950m 1,4 €/m 1.330,00 € 

Cable unifilar FV ZZ-F 10mm2 6.900 m 1,94 €/m 13.386,00 € 

Cable unifilar FV ZZ-F 2,5mm2 400 m 1,09 €/m 436, 00 € 

Altres materials: terres, pletines de coure, 

premsa-estopes, etc. 

1 500.00 € 500.00 € 

Proteccions 

Fusibles monofàsics (10A, 30ms) 14 6,5 € 91 € 

Diferencial monofàsic (10A, 30ms) 14 8,95 € 125,30 € 

Diferencials trifàsics (10A, 30ms) 14 22,95 € 321,3 € 

Magnetotèrmics trifàsics (10A) 14 34,92 € 488,88 € 

Interruptors (10A) 14 16,95 € 237,30 € 

Canalitzacions (diàmetre 50 mm) 500 m 0,71 € 355,00 € 

Caixes de protecció (230 x 180 x 185mm) 28 4,95 € 138,60 € 

Projecte d’enginyeria 

Lloguer d’equipament informàtic (ordinador 

i llicència microsoft office) 

1 400 € 400 € 

Dietes de viatge (visita al ParcMotor 1 25 € 25 € 

Material de copisteria (dossier, discs, 

esborranys, documentació) 

1 10 € 10 € 

Projecte d’enginyeria per enginyer júnior 400 hores 25 €/h  10.000 € 

Taula 18. Pressupost general del projecte elèctric. 
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Resum dels diversos imports: 

 

Mòduls 89.600 € 

Inversor 37.786,00 € 

Bateria 80.200,00 € 

Estructura de suport 15.070 € 

Cablejat 15.652 € 

Proteccions 1.757,38 € 

Projecte d’enginyeria 10.435 € 

TOTAL 250.500,00 € 

Taula 18. Resum del pressupost. 

 

8.2 Anàlisi de rendibilitat 

Hi ha dos sistemes a analitzar: el bar i el pàdoc 

 

A. Estalvi en el bar: 

 

Per calcular el cost elèctric mensual que hauria de suposar el bar, s’ha tingut en compte el 

preu mig de l’electricitat l’últim any en la instal·lació, que ha estat de 14,58 c€/kWh. S’han 

calculat dos possibles estalvis: sense venda d’excedents i amb venda d’excedents (al mateix 

preu que el preu mig esmentat anteriorment). 

 

Els resultats, com es poden veure a la següent taula, són clars. L’estalvi seria del 100% el 

cost previst i amb la possibilitat de beneficis del 70% si es venguessin els excedents. 

 

Producció 

prevista 

(kWh) 

Consum 

previst 

(kWh) 

Cobertura 

(tant per u) Cost mensual (€) 

Estalvi sense venda 

excedents (€) 

Estalvi amb 

venda 

excedents (€) 

2.191,39 1.400 1.56 204,12 204,12 319,50 

2.582,68 1.400 1.84 204,12 204,12 376,55 

3.732,42 1.400 2.67 204,12 204,12 544,19 

4.363,02 1.400 3.12 204,12 204,12 636,13 

4.984,65 1.400 3.56 204,12 204,12 726,76 
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4.996,67 1.400 2.85 255,15 255,15 728,51 

5.103,70 1.400 2.92 255,15 255,15 744,12 

4.768,59 1.400 2.72 255,15 255,15 695,26 

3.959,78 1.400 2.83 204,12 204,12 577,33 

3.203,31 1.400 2.29 204,12 204,12 467,04 

2.327,65 1.400 1.66 204,12 204,12 339,37 

1.968,73 1.400 1.41 204,12 204,12 287,04 

44.182,59 17.850  2.602,53 2.602,53 6.441,82 

Taula 19. Càlcul de l’estalvi en el bar. 

 

B. Estalvi en el pàdoc: 

 

L’estalvi total en el pàdoc és més difícil que es produeixi a causa dels grans pics en consum. 

Tot i així, els resultats mostren una alta rendibilitat que compensaria la inversió en menys 

d’una dècada. 

 

Producció 

prevista 

(kWh) 

Consum 

previst (kWh) 

Cobertura 

(tant per u) 
Cost mensual (€) 

Estalvi sense venda 

excedents (€) 

Estalvi amb 

venda 

excedents (€) 

5.478,48 6.843,00 0,80 1.654,90 1324,91 1324,91 

6.456,69 11.768,00 0,55 3.386,68 1858,15 1858,15 

9.331,06 12.639,00 0,74 2.414,44 1782,52 1782,52 

10.907,54 14.798,00 0,74 6.497,05 4788,95 4788,95 

12.461,62 23.262,00 0,53 4.468,12 2393,60 2393,60 

12.491,67 7.917,00 1,58 2.157,69 2.157,69 3404,46 

12.759,24 9.422,00 1,35 2.651,38 2.651,38 3590,49 

11.921,49 2.847,00 4,19 617,04 617,04 2583,78 

9.899,46 8.133,00 1,22 1.567,88 1.567,88 1908,42 

8.008,29 13.554,00 0,59 4.222,52 2494,85 2494,85 

5.819,13 9.283,00 0,63 2.091,17 1310,87 1310,87 

4.921,82 10.573,00 0,46 2.074,05 965,49 965,49 

110.456,48 131.039,00  33.802,92 23.913,32 28406,49 

Taula 20. Càlcul de l’estalvi en el pàdoc. 
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Sumant els dos sistemes, l’estalvi anual sense vendre els excedents seria de 27.626,67 €. 

Venent els excedents al preu mig, l’estalvi augmentaria fins als 34.848,31 €.  

 

C: Anàlisi de rendibilitat 

 

Tenint en compte els valors que resulten dels càlculs, ja es pot fer una idea que la inversió 

serà recuperable en una dècada, i que la possibilitat de vendre excedents pot escurçar 

encara més els terminis.  

 

Alguns dels components del sistema fotovoltaic comencen a fallar a partir dels 20 anys, de 

manera que limiten la vida útil de la instal·lació i configuren l’horitzó temporal de la inversió. 

 

L’anàlisi de rendibilitat ha de servir per determinar en quin grau és viable el projecte. Hi ha 

tres paràmetres importants: 

 

1- El Valor Actual Net (VAN) , que actualitza el valor dels fluxos de caixa futurs que 

generarà el projecte, descomptant un tipus d’interès i per tal de poder comparar-ho amb 

l’import inicial de la inversió. Un VAN positiu indicarà que el projecte és rendible i a més gran 

sigui el seu valor major serà el benefici obtingut. La fórmula és la següent: 

𝑉𝐴𝑁 =  ∑
𝐹𝐶𝑡

(1 + 𝑘)𝑡
− 𝐼𝑜

𝑛

𝑡=1

 

Equació 9. Fórmula del càlcul del VAN 

On: 

 FCt és el flux de caixa de cada període t 

 t són els períodes (anys) que dura la inversió, en aquest cas fins a  l’horitzó de 20 

anys. 

 k és la taxa de descompte que en aquest cas serà de 5%, valor considerat òptim. 

 Io és la inversió inicial. 

 

2- La Taxa Interna de Rendibilitat (TIR). Tal com el seu nom indica, dona la rendibilitat del 

projecte respecte l’horitzó temporal de la inversió. A més gran, més rendibilitat. Es calcula 

igualant a 0 el VAN. Per aprofundir en l’anàlisi, es pot comparar amb la Taxa Anual 

Equivalent (TAE), que és la taxa d’interessos que oferta el mercat per afrontar un préstec 
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bancari. La TIR ha de superar la TAE per acceptar la inversió, que a gener de 2018 [6] era 

de 8,74% . 

0 =  ∑
𝐹𝐶𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡
− 𝐼𝑜

𝑛

𝑡=1

 

Equació 10. Càlcul de la TIR. 

 

2- El període de retorn o payback. És el temps que es tarda en recuperar la inversió inicial 

d’acord amb els fluxos de caixa previstos. 

 

Per fer tenir una visió més realista dels resultats de l’anàlisi, s’han tingut en compte els 

següents factors: 

 

 L’estalvi produït serà sense tenir en compte la venda d’excedents. És una mesura 

de precaució que permetrà veure els mínims de rendibilitat de la inversió 

 2.000 €/any en manteniment i assegurances. 

 Increment de l’estalvi del 3% anual, a causa de l’ increment de tarifes elèctriques. 

 Decrement de l’estalvi un 1% anual a causa de la pèrdua de producció de la 

instal·lació per devaluació de l’equipament. Tot i ser un equipament de llarga vida 

útil, el desgast del funcionament continuat provoca reduccions del rendiment. 

 

La següent taula especifica els diversos imports: 

 

 

En (€) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Inversió inicial 
-250500.00                     

Estalvi 
  26515.85 27046.17 27587.10 28138.84 28701.61 29275.65 29861.16 30458.38 31067.55 31688.90 

Cost del 

manteniment   -2000.00 -2000.00 -2000.00 -2000.00 -2000.00 -2000.00 -2000.00 -2000.00 -2000.00 -2000.00 

Flux de caixa 
-250500.00 24515.85 25046.17 25587.10 26138.84 26701.61 27275.65 27861.16 28458.38 29067.55 29688.90 

Flux de caixa 

acumulat -250500.00 -225984 -200937 -175350 -149212 -122510 -95234.78 -67373.62 -38915.24 -9847.69 19841.21 

Taula 21. Flux de caixa previst generat per la inversió. 

 



Instal·lació fotovoltaica al Parcmotor de Castellolí  Memòria 

56 

 

 

Els càlculs mostrats en la taula donen lloc a una valoració positiva de la inversió en el 

sistema elèctric fotovoltaic, tot i no contemplar la venda d’excedents. La inversió es recupera 

a principis del 9è any (9,3 anys) des del desemborsament inicial, quan els equipaments  

tenen una vida útil de mínim 20 anys. Per tant, a partir dels 9 anys l’estalvi agafaria grans 

valors donant lloc a beneficis respecte la instal·lació elèctrica original. 

 

La taula del flux de caixa aplicant l’horitzó de 20 anys és la següent: 

 

 

 

 

 

Taula 22. Flux de caixa en l’horitzó temporal 

 

Gràfic 6. Evolució de la caixa generada per la inversió. 

 

A 20 anys i sense venda d’excedents, el VAN previst és de 113.441,24€, valor que suposa 

un benefici considerable per l’empresa. D’altra banda, el TIR és del 9%, superant el tipus 
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TAE existent en la actualitat, fet que corrobora que financerament la inversió és viable.  

 

Si a sobre s’aconsegueix optimitzar consums, planificar-los i vendre els excedents del 

sistema fotovoltaic, la rendibilitat i viabilitat del projecte està assegurada (TIR: 11% i VAN: 

168,746 €, amb payback a partir del 8è any). 

 

Per acabar la valoració sobre la viabilitat del projecte, aquesta anàlisi s’ha centrat en 

l’aspecte econòmic, sense tenir en compte el valor afegit a nivell mediambiental que suposa 

instal·lar plaques fotovoltaiques. És una aposta per una energia inesgotable (almenys a 

milers d’anys vista), la obtenció de la qual no suposa un atac al medi ambient, aprofitant a 

més a més espais del recinte del Parcmotor sense modificar l’entorn natural actual.  

 

8.3 La venda d’excedents de producció fotovoltaica 

 

La venda de la producció sobrera d’energia elèctrica és un tema complex en la legalitat 

espanyola. A la vegada, és una opció molt interessant per petits i grans 

consumidors/productors d’energia, elèctrica mitjançant mòduls fotovoltaics ja que pot 

suposar una font d’ingressos i per tant augmentar la rendibilitat de la inversió, a més de 

facilitar energia (externa al mercat oligopolístic actual) a consumidors propers. 

Com ja s’ha introduït, la legalitat espanyola sobre la producció i comerç d’energies 

renovables és polèmica, confusa, estricta i està en el punt de mira.  

 

El Reial Decret 900/2015 [7] és l’últim decret aprovat en aquest sentit i regula tot l’àmbit 

fotovoltaic. El punt de partida d’aquest decret són els tipus d’autoconsum, que són dos, 

obligant a que la potència a instal·lar no pugui excedir la potència contractada.  

 

Respecte a la venda d’excedents, el Reial Decret estipula que si es produeix cap a la xarxa 

subministradora, les instal·lacions fotovoltaiques estan obligades a competir en el mercat 

elèctric. Això implica pagar peatge d’accés i cobrar al preu del kWh que es trobi el mercat. 

Així doncs, es poden obtenir beneficis de la venda dels excedents a la xarxa, però passant 

per procediments legals i pagament de quotes que acaben reduint el potencial de rendibilitat 

econòmica de la instal·lació. 
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Però en el cas d’aquest projecte, és una instal·lació aïllada ja que no es trobaria connectada 

a la xarxa i per tant la venda d’excedents es produiria, a ser possible, a negocis adjacents 

sense passar per la xarxa. El RD en qüestió no contempla aquesta modalitat d’autoconsum, 

ja que les dues que planteja, referents a la definició de la llei 24/2013 en els apartats 9.1a i 

9.1b (Autoconsum tipus 1 i tipus 2) tenen connexió a la xarxa. Per rematar-ho, en l’article 3.1 

apartat j del RD 900/2015, si que defineix una instal·lació aïllada com a “aquella en la que no 

existeix en cap moment capacitat física de connexió elèctrica amb la xarxa de transport o 

distribució ni directa ni indirectament a través d’una instal·lació pròpia o aliena”. 

 

Per tant, la instal·lació de consum del ParcMotor Castellolí s’ha de trobar en franca 

impossibilitat de subministrament elèctric a través de la xarxa per tal de no entrar en el 

RD900/2015. 

 

Suposa doncs un paradigma diferent en que si és compatible amb l’estricta legalitat se’n pot 

treure un major benefici i en què la llei 24/2013 [8], del sector elèctric i redactada des d’un 

punt de vista més global, hauria d’esdevenir la legalitat a complir, si no fos perquè tampoc 

contempla els casos de venda d’excedents entre instal·lacions aïllades. Per exemple: si bé 

en l’article 11.1 estipula que es “podran realitzar lliurement els intercanvis intracomunitaris 

d’electricitat en els termes prevists per la llei”. L’article 26.3 sobre les obligacions dels 

productors d’energia, en l’apartat e diu: “Connectar-se i evacuar la seva energia a través de 

la xarxa de transport o distribució  d’acord amb les condicions que puguin establir l’operador 

del sistema/gestor de la xarxa de distribució”.  

 

És a dir, segons les lleis més recents, els rols de producció o consumidor d’energia elèctrica 

no s’entenen si no passen el filtre de la connexió a xarxa, amb el conseqüent registre, 

pagament de peatge d’accés, contracte d’accés i de subministrament, autorització legal i 

supervisió de l’Administració Pública (de fet, obliga a donar tota la informació sobre 

producció, consum i venda a la Administració Pública). A la vegada, la llei dona ple poder a 

les operadores del mercat, de manera que tenen una posició de força respecte petits 

productors. Resulta doncs una opció negativa, costosa i limitadora pels interessos de 

ParcMotor Castellolí. 

 

D’acord amb tot el que s’ha detallat fins ara, resulta òptim mantenir la instal·lació com a 
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aïllada per no entrar en el mercat elèctric, poder vendre excedent als negocis pròxims i 

treure el màxim rendiment energètic i econòmic a la instal·lació. Actualment no hi ha cap llei 

espanyola que reguli aquest sector concret i això afegeix incertesa, a més de que poden 

sorgir problemes legals derivats en gran part tant dels interessos de les companyies 

subministradores.  

Els principals punts problemàtics de la legalitat d’aquesta venda d’excedents són: 

 

 Caldrà demostrar la dificultat de connectar-se a la xarxa. Això pot esdevenir 

complicat, ja que els negocis adjacents (als que se’ls vol vendre excedent) si que hi 

accedeixen. No s’obliga a estar connectat a la xarxa de manera que la intenció inicial 

és legal. 

 Derivada de la anterior, la possibilitat de vendre excedents d’una instal·lació aïllada a 

una que no ho està no topa amb cap legalitat? A priori, si es té un contracte elèctric 

no hi ha d’haver problema si no s’interfereix una instal·lació amb la altra. Per tant, per 

poder vendre als negocis adjacents, aquests no han de tenir relació amb la xarxa 

subministradora. 

 Altres: fer possible tècnicament la connexió amb els negocis propers i regular la 

venda d’excedents sense que la instal·lació primària resulti afectada, com es 

controlarà aquest vessament d’energia, l’acord entre les parts i, legalitzar-ho davant 

l’Administració Pública. Requerirà d’un projecte propi que acabi d’estudiar la viabilitat 

tècnica, econòmica i legal. 

 

Si aquests punts s’aconsegueixen aclarir de manera viable, es podrà produir la venda 

d’excedents en la instal·lació del ParcMotor de Castellolí. 
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9. Normativa d’aplicació 

 Reial decret 1955/2000, text que el que es regulen les activitats de transport, 

distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització 

d'instal·lacions d'energia elèctrica  

 Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (RD 842/2002), veure les Instruccions 

Complementàries, ITC 40 i la Nota d'Interpretació Tècnica de l'equivalència de la 

separació Galvànica de la Connexió d'Instal·lacions generadores en Baixa Tensió  

 Reial Decret 647/2011, pel qual es regula l'activitat de gestor de càrregues del 

sistema per a la realització de serveis de recàrrega energètica 

 Reial Decret 1699/2011, de 18 de novembre, pel qual es regula la connexió a xarxa 

d'instal·lacions de producció elèctrica de petita potència  

 Reial Decret 661/2007, de 25 de maig, pel qual es regula l'activitat de producció 

d'energia elèctrica en règim especial.  

 Llei 24/2013, del 26 de maig, que regula el sector elèctric 

 Reial Decret 900/2015, de 9 d'octubre, pel qual es regulen les condicions 

administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament 

d'energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum. 

 Reial Decret 1074/2015, de 27 de novembre pel qual es modifiquen diverses 

disposicions en el sector elèctric. 
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10. Estudi de l’ impacte paisatgístic 

L’objectiu del present estudi és el d’analitzar i valorar l’impacte paisatgístic i ambiental a 

l’entorn i al medi natural, com a conseqüència del desenvolupament de l’activitat de 

producció d’energia elèctrica a partir de plaques fotovoltaiques en sòl urbà en el ParcMotor 

de Castellolí.  

S’analitza doncs quin és l’estat actual del medi i es descriuen les mesures correctores o 

compensatòries per la minimització del seu impacte en l’entorn. 

 

10.1 Descripció de l’activitat 

Tal com s’explica en apartats anteriors, l’activitat consisteix en la generació d’energia 

elèctrica mitjançant un sistema fotovoltaic.  

El sistema fotovoltaic es divideix en dos subsistemes principals: 

•  Subsistema de generació utilitzant mòduls fotovoltaics. 

• Subsistema de conversió contínua/alterna, acumulació i injecció als consums de 

l’energia generada. 

 

10.2 Emplaçament i estat actual del paisatge 

 

L’emplaçament de la instal·lació està en la Carretera NACIONAL A-3 km 560, en les afores 

del municipi de Castellolí (08719). Les coordenades són: X: 390594, Y:46505177, Fus 31T 

 

Per tal d’avaluar l’impacte paisatgístic, primer cal tenir en compte l’ús actual de la superfície, 

la qualificació vigent del sòl i l’estat actual del paisatge. 

 

La referència cadastral és 08062A011000620001GA i el sòl està qualificat d’ús urbà-

esportiu. La instal·lació proposada estarà integrada en dos llocs concrets: 

 

 La superfície inclinada de les pèrgoles  

 Una caseta adjacent, propera al bar. 

 

El recinte conté dos edificis principals: el pàdoc i el FastMotor; i diversos circuits d’ús de 

vehicles, separats per desnivells i zones de vegetació.  

https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCListaBienes.aspx?del=8&muni=62&rc1=08062A0&rc2=1100062
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10.3 Actuacions i impacte al paisatge 

 

L’actuació principal consisteix en construir l’estructura de pèrgoles i el recinte que contingui 

els inversors i bateries.  

 

Es situarà en una zona on actualment ja s’hi troba un pàrquing. Les plaques fotovoltaiques 

seran coplanars a la pendent de les pèrgoles de manera que el conjunt no suposarà un 

impacte visual anormal. L’estructura serà visible a la zona de l’entrada al recinte i, en un 

nivell inferior, des del pàdoc. L’ impacte paisatgístic serà el mateix que una construcció d’un 

pàrquing cobert a l’exterior. 

 

Els conductors elèctrics que travessaran el recinte aniran el màxim propers als mòduls 

fotovoltaics i soterrats quan es destinin als punts de consum (i dins dels corresponents tubs 

de protecció). Es durà a terme l’obertura de diverses rases, la col·locació dels conductors en 

un tub de protecció i es tancaran les rases tornant a adequar el terreny. 

 

En conjunt doncs, l’ impacte en el paisatge del sistema fotovoltaic és molt reduït ja que no es 

col·locaran elements que alterin la normal configuració, sinó que s’assimilin al màxim a les 

estructures constructives bàsiques i per tant no provoquin una imatge discordant 

 

10.4 Avaluació de l’impacte ambiental 

 

L’altre aspecte a tenir en compte és l’impacte en el medi ambient que pot suposar una nova 

instal·lació. Existeixen diverses variables que poden donar una idea de l’impacte ambiental: 

soroll, aigua, fauna, etc. En la mesura del possible, s’han d’implementar mesures per evitar 

impactes en aquests vectors. Així doncs en aquest apartat s’analitza i es valora la incidència 

ambiental dels diferents vectors i actuacions que es pretenen portar a terme, així com 

l’adopció de mesures correctores quan s’escaigui 

 

1. Impacte vector soroll 

 

El soroll és un element molt important en el ParcMotor, ja que els vehicles són una font 

emissora problemàtica. Els dispositius del sistema fotovoltaic en canvi, són silenciosos, en 
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prou feines emeten decibels perceptibles. A més a més, tots aquests elements: inversors, 

mòduls, bateries; han estat fabricats seguint les normes UNE, molt estrictes a nivell tècnic 

per evitar, entre d’altres coses, problemàtica d’aquest tipus. Per tant, l’ instal·lació no 

superarà els 35 db, llindar que garanteix el benestar acústic de les persones. 

 

2. Impacte vector aigua 

 

Les aigües sanitàries o residuals són elements molt rellevants en gran part de les 

instal·lacions que es construeixen, i aquestes s’han de dissenyar permetent els conductes, 

derivacions, grups de bombeig, etc. necessaris, a més de garantir que no hi hagi impacte en 

el recinte. Un sistema fotovoltaic però, no usa cap mena d’aigua de manera que no hi ha cap 

impacte. 

 

3. Impacte vector vegetació 

 

És nul, ja que la instal·lació no modificarà cap element de vegetació (arbre, arbusts, plantes) 

ja existent en la instal·lació, si no que aprofitarà zones on ja s’ha actuat prèviament. 

 

4. Impacte vector fauna 

 

La ubicació dels diversos elements de la instal·lació fotovoltaica no limitarà el pas actual dels 

animals. El nivell de soroll de l’activitat és nul i per tant no afectarà més del que ja ho està, a 

la fauna del voltant ni les aus que ho sobrevolin. 

 

5. Impacte vector sòl. 

 

L’únic impacte puntual es produirà pel soterrament dels cables elèctrics degudament 

protegits seguint la reglamentació actual, però una vegada la superfície es torni a adequar 

no hi haurà cap modificació de les característiques inicials del sòl, ni tampoc contaminació. 

Les plaques, equips de protecció i inversor no hi tindran contacte. 
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6. Impacte visual 

 

Com ja s’ha esmentat en l’apartat que analitzava les actuacions, l’impacte visual del sistema 

fotovoltaic pròpiament dit, a alçada humana i des dels voltants del recinte és quasi nul. L’únic 

element puntualment visible són les plaques, que es podrien veure des d’alçades més 

elevades. Aquestes aniran coplanars a la coberta de manera que no suposa un canvi notori 

respecte l’estat normal d’un pàrquing cobert a l’exterior. 

 

7. Impacte sobre la circulació de vianants i vehicles. 

 

En la zona on s’instal·larà el sistema fotovoltaic hi circulen normalment cotxes que hi 

aparquen. La nova instal·lació seguirà permetent-ho ja que de fet són pèrgoles on a sota els 

cotxes hi poden aparcar perfectament.  

 

Per tant, l’impacte sobre vehicles i vianants es considera nul ja que les plaques aniran 

elevades i el cablejat fix a la paret o soterrat. 

 

8. Impacte vector residus i aire 

 

L’activitat d’un sistema fotovoltaic no genera residus sòlids, líquids ni gasosos. És per això 

que és una energia renovable avantatjosa ja en el curt termini. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instal·lació fotovoltaica al Parcmotor de Castellolí  Memòria 

65 

 

11. Distribució temporal 

El projecte s’ha efectuat mitjançant 12 etapes de diverses durades: 

 

Activitat Descripció Data inici Durada 
(dies) 

Data fi 

1 Recollida d'informació del Parcmotor 25/02/2018 15 12/03/2018 

2 Tractament de la informació: estructura de consums, 
variables de consum. 

10/03/2018 10 20/03/2018 

3 Càlcul de la producció fotovoltaica: rendiment i 
irradiància 

18/03/2018 12 30/03/2018 

4 Càlcul de la producció fotovoltaica: energia produïda 28/03/2018 15 12/04/2018 

5 Disseny del sistema fotovoltaic: mòduls, bateries i 
inversors 

10/04/2018 12 22/04/2018 

6 Disseny del sistema fotovoltaic: cablejat 15/04/2018 15 30/04/2018 

7 Estructura de suport 30/04/2018 10 10/05/2018 

8 Càlcul del pressupost i rendibilitat de la inversió 10/05/2018 15 25/05/2018 

9 Estudi de l'impacte paisatgístic 25/05/2018 12 06/06/2018 

10 Conformació del projecte: gràfics, conclusions 04/06/2018 8 12/06/2018 

11 Preparació final de l'entrega: portada, índex, 
referències. 

13/06/2018 4 17/06/2018 

12 Entrega 18/06/2018 1 18/06/2018 

Taula 23. Distribució temporal de les activitats del projecte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 7. Distribució temporal de les activitats efectuades. 
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Pel dimensionament de la instal·lació elèctrica : càlcul de seccions, caiguda de tensió, proteccions, 

etc. s’ha seguit el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques 

Complementàries. 

Pel càlcul de la producció fotovoltaica s’han empleat taules pròpies a partir dels coneixements 

adquirits en el Grau i Màster d’Enginyeria Industrial de l’ETSEIB.  

Per consultar les dades de la zona del Parcmotor, s’ha usat el mapa urbanístic del Gencat: 

http://ptop.gencat.cat/muc-visor/AppJava/home.do?&set-locale=ca 

Altres enllaços de referència: 

https://www.damiasolar.com/actualidad/blog/articulos-sobre-la-energia-solar-y-sus-

componentes/conexion-paneles-solares-en-serie-en-paralelo_1 

https://suelosolar.com/newsolares/newsol.asp?id=7283 

https://www.diariorenovables.com/2016/04/real-decreto-autoconsumo-impuesto-al-sol.html 

https://www.cambioenergetico.com/blog/breve-resumen-del-rd-9002015-autoconsumo/ 

https://es.krannich-solar.com/es/autoconsumo/autoconsumo-conectado-a-red/autoconsumo-con-

venta-electricidad.html 
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13. Plànols 
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Annexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







Fronius Symo Hybrid
El Fronius Symo Hybrid es el núcleo de la solución de almacenamiento para 24 horas de sol. 
Se puede instalar con facilidad como inversor FV o complementarse con la batería y la función de 
emergencia para crear un almacenamiento integral. Como resultado, tendremos sol por el día, sol 
por la noche y sol incluso en caso de fallos de suministro.

Caracteristicas principales

Inversores hibridos

Flexible
-DC y AC-Coupling
-Función de potencia de emergencia y batería retroalimentada
-Rango de diferentes capacidades de almacenamiento disponibles

Trifásico
-Maximización del autoconsumo
-Suministro de potencia de emergencia trifásica

Eficiente
-Tecnología de alto rendimiento de litio ferrofosfato
-Sistema de alta eficiencia

Revolucionario
-Interfaz amigable para el usuario
-WLAN y Ethernet integrados
-Opciones ilimitadas de uso gracias a la tecnología MultiFlow

Plug & Play Bateria de litio Gar. 5/7 anos ampliable

P&P 7

Curvas de rendimiento

Instrumentos de proteccion

-Desconector DC
-Comportamiento en sobrecarga:
Desplazamiento del punto de operación, 
limitación de potencia
-Medida de la insulación DC
-Integral RCMU

Interfaces

-WLAN/Ethernet:
Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, 
Fronius Solar API (JSON)
-Datalogger y servidor web
-Interfaz para batería y medidor:
Modbus RTU (RS485)



Diagrama DC-Coupling

Configuracion 

Diagrama DC & AC-Coupling
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2. La funcion puede ser facilmente anadida al Fronius Symo Hybrid desde mediados de 2016 con una actualizacion de software

Caracteristicas Tecnicas

Fronius Symo Hybrid

Dirección: Pol.Ind. “Els Mollons”, C/Torners, 6. 46970, Alaquàs, Valencia.
Teléfono: 96 151 70 50

www.saclimafotovoltaica.com

Datos de entrada

3.0-3-S 5.0-3-S

Potencia maxima de entrada FV 

Corriente maxima de entrada (Idc max)

Corriente max. de cortocircuito, en campo FV

Voltaje minimo de entrada (Udc min)

Voltaje de alimentacion en arranque (Udc start)

Voltaje nominal de entrada (U dc, r)

Voltaje maximo de entrada (Udc max)

Rango voltaje MPP (Umpp min - Umpp max)

Numero de seguidores MPP

Numero de conexiones DC (FV)

Entrada de bateria

Potencia max. de salida a la bateria

Potencia max. de entrada desde la bateria

Datos de salida

Salida AC nominal (Pac,r)

Potencia max. de salida

Potencia max. de la red a la bateria

Corriente AC de salida (Iac nom)

Conexion a red (rango de voltaje)

Frecuencia (rango de frecuencia)

Distorsion armonica total

Factor de potencia (cos ϕac,r)

Datos generales

Dimensiones (altura x ancho x largo)

Peso

Grado de proteccion

Clase de proteccion

Categoria sobretension (DC / AC) ¹
Diseno del inversor

Enfriamiento

Instalacion

Rango de temperatura ambiente

Humedad permitida

Altitud maxima

Tecnologia de conexion DC FV

Tecnologia de conexion a la bateria DC

Tecnologia de conexion AC

Certificados y conformidad con estandares

Funcion de suministro de emergencia

Tiempo de espera en funcion de suministro de emergencia

Eficiencia

Eficiencia maxima (FV - red)

Eficiencia maxima ((FV - bateria - red)

Eficiencia europea (FV - red)

ƞ al 5% Pac,r³
ƞ al 10% Pac,r³
ƞ al 20% Pac,r³
ƞ al 25% Pac,r³
ƞ al 30% Pac,r³
ƞ al 50% Pac,r³
ƞ al 75% Pac,r³
ƞ al 100% Pac,r³

Eficiencia de adaptacion MPP

4.0-3-S

5.0 kW

1 x 16 A

24 A

150 V

200 V

595 V

1000 V

1

2

Depende de la conexion con la Fronius Solar Battery

Depende de la conexion con la Fronius Solar Battery

3-NPE 400 V / 230 V o 3-NPE 380 V / 200 V (+20% 7 -30 %)

50 Hz / 60 Hz (46-65 Hz)

< 3%

0.85 - 1 ind./cap.

645 x 431 x 204 mm

19.9 kg

IP 65

1

2 / 3

Sin transformacion

Enfriamiento por aire regulado

Instalacion en interior y exterior

-25 - +60ºC
0 - 100%

2000 m (rango de voltaje sin restringir)

Terminales de tornillo 2 x DC+ y 2x DC - 16 mm²
Terminales de tornillo 1 x DC+ y 1x DC - 16 mm²

Terminales en tornillo 5-pin AC 2.5 - 16 mm²
VDE AR N 4105, ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1

Si

5 segundos

> 99.9 %

6.5 kW 8.0 kW

200 - 800 V 255 - 800V 320 - 800 V

3000 W 4000 W 5000 W

3000 W 4000 W 5000 W

3000 W 4000 W 5000 W

4.3 A 5.8 A 7.2 A

97.7 % 97.9 %

> 90.0 % > 90.0 % > 90.0 %

95.2 % 95.7 % 96.0 %

78.5% / 77.3% / 66.9% 80.1% / 79.5% / 70.1% 81.6% / 81.6% / 73.4%

83.1 % / 83.8 % / 76.6 % 86.2 % / 88.1 % / 83.2 % 89.2 % / 92.5 % / 89.7 %

90.0 % / 93.0 % / 90.6 % 91.6 % / 94.2 % / 92.4 % 93.2 % / 95.3 % / 94.2 %

91.2 % / 93.9 % / 91.9 % 93.2 % / 95.3 % / 94.2 % 94.0 % / 96.5 % / 95.3 %

92.4 % / 94.7 % / 93.3 % 93.9 % / 96.2 % / 95.1 % 94.5 % / 96.7 % / 96.0 %

94.5 % / 96.7 % / 96.0 % 94.9 % / 97.1 % / 96.4 % 95.3 % / 97.5 % / 96.8 %

95.1 % / 97.3 % / 96.6 % 95.4 % / 97.7 % / 97.0 % 95.6 % / 97.9 % / 97.3 %

95.4 % / 97.7 % / 97.0 % 95.6 % / 97.9 % / 97.3 % 95.8 % / 97.9 % / 97.5 %

1. Testado conforme a IEC 62109-1. 

3. Y a Umpp min / Udc,r / Umpp max.



Fronius Solar Battery
La Fronius Solar Battery completa el Fronius Symo Hybrid incorporando una función de almacena-
miento que permite acumular la energía solar de los módulos solares para utilizarla posteriormen-
te. Gracias a su construcción y su funcionamiento, el sistema de almacenamiento ofrece máxima 
seguridad durante el montaje y el servicio. Se utilizan baterías de ion-litio con base de sulfato de 
hierro (LiFePO4) que incorporan tecnología de vanguardia y cumplen los máximos estándares de 
seguridad.

Caracteristicas principales

Inversores hibridos

Flexible
-DC y AC-Coupling
-Función de potencia de emergencia y batería retroalimentada
-Rango de diferentes capacidades de almacenamiento disponibles

Trifásico
-Maximización del autoconsumo
-Suministro de potencia de emergencia trifásica

Eficiente
-Tecnología de alto rendimiento de litio ferrofosfato
-Sistema de alta eficiencia

Peso reducido7000 ciclos 80% DOD

DOD

Bateria de litio

Curvas de rendimiento (Symo Hybrid)



Diagrama DC-Coupling

Configuracion 

Diagrama DC & AC-Coupling

GENERADOR FV

FRONIUS

SYMO HYBRID CAMBIO A 

POTENCIA DE

EMERGENCIA
FRONIUS

SMART METER
RED

CONSUMIDORES EN HOGAR
FRONIUS SOLAR

BATTERY

Linea de comunicacion

Linea de potencia

Modbus RTU

Trifase

12 V

Modbus RTU

GENERADOR FV

(Opcional)

FRONIUS

SYMO HYBRID

CAMBIO A 

POTENCIA DE

EMERGENCIA
RED

FRONIUS

SMART METER

FRONIUS SOLAR

BATTERY CONSUMIDORES EN HOGAR

GENERADOR FV
INVERSOR

Linea de comunicacion

Linea de potencia

Modbus RTU

Trifase

12 V

Modbus RTU



Caracteristicas Tecnicas
Fronius Solar Battery

Rango de voltaje

Potencia de descarga nominal

Potencia de carga nominal

Corriente maxima de carga

Corriente maxima de descarga

Tecnologia de la bateria

General

Dimensiones (al. x an. x lar.)

Peso

Grado de proteccion

Rango de temperatura ambiente

Clase de proteccion

Humedad permitida

Tecnologia de conexion DC

Interfaces

Certificados y conformidad con estandares

Conexion al inversor

Vida util de servicio 20 anos¹

3.6 kWh

0-95 %

Dirección: Pol.Ind. “Els Mollons”, C/Torners, 6. 46970, Alaquàs, Valencia.
Teléfono: 96 151 70 50

www.saclimafotovoltaica.com

Capacidad util (80% Dod)

Estabilidad de ciclo (80% Dod)

Capacidad nominal

IP20

1

5 - 35ºC

Terminales de tornillo 2.5 - 16 mm²

4.5 kWh

16 A

LiFePO4

16 A

8000

955 x 570 x 611 mm

1. A 23ºC de temperatura ambiente

Battery 4.5

4.8 kWh

6.0 kWh

6.0 kWh

7.5 kWh

7.2 kWh

9.0 kWh

8.4 kWh

10.5 kWh

9.6 kWh

12.0 kWh

2400 W

2400 W

3200 W

3200 W

4000 W

4000 W

4800 W

4800 W

2600 W

5600 W

6400 W

6400

120 - 170 V 160 - 230 V 200 - 290 V 240 - 345 V 280 - 400 V 320 - 460 V

91 kg 108 kg 125 kg 142 kg 159 kg 176 kg

Modbus RTU (RS485)

IEC/En 62133; EN 61000-6-2:2005; EN 61000-6-3: 2007 + A1:2011, eb 62311:2008, FCC Part 15 Subpart B:2012, UN 38.3

Parametros electricos

Battery 6.0 Battery 7.5 Battery 9.0 Battery 10.5 Battery 12.0

Tipo de instalacion Instalacion interior
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