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1. INTRODUCCIÓ 

El model de desenvolupament econòmic actual, a nivell mundial, es basa preferentment en l’explotació 

i l’ús intensiu dels recursos energètics d’origen fòssil, fet que ha generat i continua generant greus i 

nombrosos impactes mediambientals, a més de qüestions econòmiques i socials abans inexistents. 

Aquesta problemàtica se suma al constant creixement continu de la població mundial, fet que genera 

una forta demanda d’energies fòssils i que, donat el seu caràcter no renovable i d’esgotament, ha fet 

sorgir una nova necessitat: la recerca i implementació d’energies alternatives que siguin respectuoses 

amb el medi ambient, renovables i inesgotables. 

 Les noves realitats de recerca d’energies renovables ha conduit a la humanitat a canviar de mentalitat i 

de dinàmica en quant a l’ús d’energies fòssils. De fet, ja a la Declaració de Rio el 1992, es va establir el 

principi d’utilització de fonts d’energia renovable que permetés el desenvolupament suficient per satisfer 

les necessitats de les generacions presents sense comprometre les possibilitats de satisfer les 

necessitats per part de les generacions futures. Tots aquests indicis, ens els darrers vint anys, s’han fet 

visibles en gran part de la societat, que cada cop més persegueix un model de vida respectuós amb el 

medi ambient. Conseqüentment, el sistema de producció d’energia no se centra només en grans 

companyies elèctriques, sinó que cada cop més s’expandeix als sectors de producció d’electricitat a 

petita escala, molts d’ells utilitzats en hospitals, escoles, universitats, entre d’altres. 

Tanmateix, malgrat l’intent d’apostar cada cop més per sectors més petits, els organismes encarregats 

de la regulació i del control de la producció de l’electricitat segueixen prioritzant l’aportació econòmica 

de les grans companyies elèctriques, que aposten per combustibles fòssils sense tenir en compte ni el 

seu impacte ambiental ni la taxa de dependència energètica exterior espanyola (d’aproximadament un 

80%, amb els consegüents possibles problemes pel que fa a les restriccions). Un exemple d’aquesta 

priorització n’és l’anomenat “impost de sol” aprovat pel govern de molts països (també Espanya, amb el 

Reial Decret 900/2015, de 9 d’octubre de 2015), en el qual s’estableix un impost per cada kWh generat 

de manera paral·lela en la xarxa de subministrament. L’entrada en vigor d’aquest impost s’ha criticat 

durament tant per part dels usuaris com de les organitzacions de consumidors i les ONG que defensen 

els drets dels petits emprenedors. Segons el bàndol afectat, aquesta mesura segueix beneficiant les 

grans companyies elèctriques i atura l’autoconsum, al qual se l’imposa l’assumpció dels elevats costos 

de les instal·lacions juntament amb l’impost que han de pagar per cada kWh generat.  

Al seu torn, les energies renovables esdevenen una peça clau i són decisives per garantir el 

subministrament energètic a llarg termini per dos motius: el seu caràcter autònom i la seva inesgotabilitat. 



 6 

Arribats a aquest punt, neix la necessitat de realitzar el present projecte: un estudi per a la instal·lació 

de fonts d’energia renovables en la major mesura que sigui possible d’una explotació porcina, intentant 

reduir al màxim el seu consum energètic de la xarxa elèctrica de la zona.  

Objectius 

L’objectiu principal del projecte és la realització d’una instal·lació basada en energia solar en una 

explotació porcina existent, per tal de reduir el consum energètic de la xarxa elèctrica i el consum de 

combustibles fòssils. Per tal de prosseguir amb l’estudi i assolir el resultat que més s’aproximi als nostres 

objectius, caldrà tenir en compte  diversos apartats durant tot el llarg del projecte: 

− La identificació de les necessitats energètiques actuals de l’explotació 

− La realització d’un estudi climatològic de la zona 

− La realització d’un estudi tècnic d’una alternativa d’energia renovable basat en energia solar 

− La realització de l’estudi de la viabilitat econòmica i la rendibilitat de l’alternativa plantejada 

 

2. ANTECEDENTS 

2.1 ENERGIES RENOVABLES  

Durant el XX, els països desenvolupats van experimentar la introducció del petroli com a principal font 

d’energia. Aquest va suposar un procés accelerat de creixement i avanç tecnològic sense precedents en 

la història de la humanitat. No obstant això, el model energètic que va sostenir aquest desenvolupament, 

basat en una oferta inesgotable d’energia, avui en dia viu un procés de transformació cap a una situació 

molt crítica per tres factors principals: l’esgotament i l’encariment dels recursos fòssils, la dependència 

energètica de proveïdors considerats inestables i l’emissió massiva de gasos contaminants.  

El canvi climàtic, al seu torn, és també un dels grans impactes derivats d’aquesta font d’energia i una de 

les principals preocupacions polítiques i socials a nivell mundial. El model energètic basat en el carbó, 

el petroli i els seus derivats provoquen un gran impacte mediambiental, un dels efectes més negatius del 

qual és l’efecte hivernacle, que causa l’escalfament global del planeta, entre d’altres mo ltes 

conseqüències greus (pèrdua de superfície de les glaceres, pujada del nivell del mar, pèrdues de platges, 

alteracions de la salut humana...). Al seu torn, aquest sistema energètic també provoca la inevitable 

pujada de preus periòdica per l’extracció cada cop més profunda dels combustibles fòssils, com també 

la desestabilització política global donada per les escasses fonts de petroli i gas que existeixen 

actualment. L’energia nuclear com a alternativa tampoc és una bona solució, ja que tot i emetre quantitats 
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mínimes de contaminants en l’aire, generen residus radioactius molt perillosos que poden produir grans 

catàstrofes ambientals, com ara l’accident nuclear de Fukushima (2011) o el de Txernòbil (1986).  

A grans trets, si es parteix de l’objectiu a curt i llarg termini a nivell mundial d’aconseguir una gran 

producció energètica sense afavorir ni el canvi climàtic ni la contaminació, es pot arribar a la conclusió 

que l’eficiència energètica i les energies renovables són les dues millors opcions per contrarestar les 

dinàmiques mencionades anteriorment.  En altres paraules, i centrant el nostre objecte d’estudi, les 

granges fotovoltaiques que generen una gran quantitat d’energia elèctrica a través d’una font (llum) que 

no produeix cap emissió que afavoreixi el canvi climàtic es presenta com la millor de les alternatives als 

combustibles fòssils que s’utilitzen avui en dia.  

Actualment, existeixen diversos mecanismes que fan que el conjunt de governs del planeta realitzin 

esforços per tal de reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle, com ara el Protocol de Kyoto (1997) 

o l’Acord de París (2015), que s’atribueixen en gran part als combustibles fòssils com el gas natural, el 

petroli o el carbó. Tot i així, no n’hi ha prou. És necessari un canvi global en la utilització de recursos que 

s’empren per a la generació d’energia per tal de reduir els nivells d’emissió de gasos i contaminació. 

D’aquesta manera, s’han de tenir en compte les energies renovables com a principals tecnologies 

productores, com ara l’energia solar, l’eòlica i la biomassa. En una mirada més llunyana i de futur, es 

contempla l’opció de l’ús de l’hidrogen i de l’energia nuclear de fusió com a alternativa, però encara és 

una hipòtesi que resta en fase d’estudi i queda molt lluny per resoldre la problemàtica actual. Avui dia, 

les principals energies renovables són: 

• El Sol, amb energia solar 

• El vent, amb energia eòlica 

• Els rius, amb energia hidràulica 

• Els mars i oceans, amb energia mareomotriu 

• El calor de l’interior de la Terra, amb energia geotèrmica 

Totes aquestes energies es diferencien dels combustibles fòssils pel seu caràcter abundant, de tal forma 

que són susceptibles de ser emprades en qualsevol punt del planeta amb dos grans factors a tenir en 

compte: no són contaminants i no emeten gasos d’efecte hivernacle, que tot plegat causa el canvi 

climàtic. Dels avantatges que ens ofereixen, en destaquen els següents: 

− Són més respectuoses amb el medi ambient, ja que en l’etapa de producció d’energia no 

contaminen i actualment són les més netes. 
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− Comporten un increment en l’autonomia de la regió o espai on són instal·lades, ja que 

s’incrementa la indústria i l’economia local. 

− Constitueixen energies segures, ja que no contaminen ni suposen cap risc per la salut. 

− Són inesgotables (com ara el sol i l’aigua). 

− Ofereixen una gran versatilitat a l’hora d’instal·lar-les i són adaptables a un gran ventall 

d’escenaris. 

No obstant això, abans de decantar-nos per un tipus d’energia o altre, cal també tenir en compte alguns 

dels avantatges que presenten, com ara: 

− La inversió inicial es molt més elevada en la instal·lació de fonts d’energia renovables, de tal 

manera que a curt termini és possible que la rendibilitat econòmica no sigui molt elevada. 

− La utilització de fonts d’energia renovables és limitada, és a dir, com que l’energia es produeix 

des d’una font natural, no es pot controlar per l’individu. Aquesta incertesa no existeix en la 

utilització d’energies convencionals.  

− Depenent de la font energètica, les energies renovables requereixen d’un gran espai per poder 

ser instal·lades, com seria el cas de mòduls solars. 

Aquest balanç entre pros i contres ens condueix a una realitat que, malgrat els esforços per substituir 

les energies fòssils, sembla estar lluny d’aquest futur verd i respectuós amb el medi ambient. Actualment, 

a Catalunya, les energies renovables representen només el 19,8% de la potència bruta instal·lada, 

mentre que les energies convencionals representen el 71,2%.   

 

 

Figura 2 Potència bruta actual d’energia elèctrica instal·lada a Catalunya per formes d’energia. 

Font: Institut Català d’Energia, 2020. 
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Al seu torn, la importància de substituir les energies convencionals per renovables esdevé tant elevada 

que la Generalitat de Catalunya cada cop n’impulsa més la utilització. Tant és així, que durant el període 

2012-2020, es va establir un Pla d’Energia de Catalunya que establia un augment de les inversions en 

energies renovables de vuit milions d’euros per a l’any 2020. Amb uns resultats lluny del que s’havia 

previst i després de deu anys d’aturada, l’objectiu ara és el de seguir les línies marcades per la Unió 

Europea, que vol lluitar perquè el percentatge d’energia renovable produïda augmenti al 50% de cara al 

2030.  

En aquest escenari i vista la clara necessitat de fer una transició cap a les energies renovables, la sortida 

més viable per al comerç i la població, és la d’un model de generació distribuïda que fomenti 

l’autoconsum i mantingui el percentatge de les grans inversions, però en menys mesura.  

2.2 ENERGIA SOLAR  

L’energia solar consisteix en la transformació directa de la radiació solar en energia elèctrica o termosolar 

basada en l’efecte de la radiació del Sol, que d’una banda produeix energia, però, de l’altra, també calor. 

D’aquesta manera, quan la radiació solar incideix sobre una de les cares de la cèl·lula fotovoltaica o del 

panell termosolar, ambdós distribuïts en mòduls, hi ha una sobrecarrega d’energia que es trasnforma o 

bé en electricitat o bé en calor. En l’energia solar fotovoltaica, quan la radiació solar incideix sobre una 

de les cares de la cèl·lula fotoelèctrica, es produeix una diferència de potencial elèctric entre les dues 

cares que actua directament sobre els electrons. Al final d’aquest procés és on es genera el corrent 

elèctric.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquest tipus d’energia, d’acord amb les darreres investigacions, es preveu que atengui el 20% de les 

necessitats energètiques mundials cap al 2027 (International Business Time). Així doncs, es creu que 

serà la font d’electricitat més barata en la majoria de regions del planeta en un context de caiguda 

Figura 3. Representació gràfica de l’efecte fotovoltaic.  

Font: IOC. 
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progressiva continuada del preu dels panells fotovoltaics. Les seves característiques i avantatges, la 

posicionen com una de les millors alternatives a l’energia convencional: 

− És un recurs energètic renovable 

− La seva utilització no requereix cap tipus de transport 

− És capaç d’atendre gran part de la demanda d’energia actual 

− No presenta cap tipus d’emissió contaminant ni residus 

− És un recurs energètic de llarga durada 

Tanmateix, la utilització de l’energia solar com 

a font d’energia presenta certes dificultats, ja 

que la radiació solar és un recurs energètic 

dinàmic que arriba a la Terra en forma 

discontínua (dia/nit), amb una intensitat 

variable en funció de l’estacionalitat 

(estiu/hivern) i un potencial variable en funció 

de la localització geogràfica i les condicions 

ambientals del receptor (usuari). A Catalunya, 

la incidència mitjana diària de radiació solar és 

de 4 kWh per cada m2 (Figura 4).  

 

La utilització directa de la radiació solar com a font d’energia primària per a producció d’energia adopta 

dues configuracions: els sistemes solars fotovoltaics, per produir electricitat, i els sistemes termosolars, 

per produir calor. En el primer cas, existeixen tres tipus de panells solars fotovoltaics existents avui en 

dia: 

− Panells solars monocristal·lins, formats per cèl·lules monocristal·lines (1) compostes de silici 

monocristal·lí. Presenten una forma quadrada, amb cantells arrodonits. Tenen un bon rendiment 

energètic, però un cost superior a la resta de tipologies. Tot i així, són els que actualment 

gaudeixen de major eficiència.  

− Panells solars policristal·lins, formats per cèl·lules policristal·lines (2) amb petits cristalls de 

silici. En aquest cas, el silici es solidifica en un motlle rectangular, que dona lloc a la seva forma, 

i presenten una tonalitat blava. Tenen un rendiment inferior a les monocristal·lines, però com 

Figura 4. Mapa de radiació solar mitjana a Catalunya (kWh/m2/dia. 

Font: IOC. 
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que el seu cost és inferior, presenten una forta implantació. Actualment s’estan realitzant estudis 

en el mètode de fabricació per mitjà de la tecnologia làser que augmentaria un 25% de la seva 

eficiència.  

− Panells de sicili amorf (capa fina), (3), en menys quantia al mercat, són plaques que no es 

fabriquen amb cèl·lules individuals, sinó que a partir de bandes contínues d’un substrat apropiat 

(vidre o resines sintètiques) s’adhereix una capa fina de silici amorf (a-Si), d’1 o 2 metres de 

gruix, i se’n fa una placa contínua que no necessita interconnexions interiors. Presenta un cos 

de producció inferior que els dos anteriors, però també té la menor eficiència.  

 

 

Aquests tipus de panells es classifiquen en funció de la seva potència pic, és a dir, la màxima potència 

que poden generar en condicions estàndards de mesura, i per la seva tensió. 

 

En el segon cas, l’energia solar termoelèctrica, s’utilitza la radiació solar per generar calor, que 

posteriorment es convertirà en corrent elèctric per mitjà de turbines de vapor, com en un cicle tèrmic 

convencional, però substituint els combustibles fòssils o l’energia nuclear pel Sol. La tipologia de panells 

i col·lectors de radiació solar per escalfar aigua i generar calefacció són molt diversos i variats. 

 En aquest estudi, ens centrarem en els col·lectors solars plans, que són els més comuns i més 

àmpliament utilitzats, també els que actualment es troben instal·lats a la granja de porcs de Biscarri. Es 

fan servir tant per generar aigua calenta com generar calefacció. Aquest panell requereix de circuits 

hidràulics propis, mitjançant el qual discorre l’aigua que es escalfada en els panells solars i arriba fins a 

Figura 5. Cèl·lula monocristal·lina (1), cèl·lula policristal·lina (2) i panell de capa fina (3). 

Font: EnergiSolar. 

(1) (2) (3) 
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un acumulador, un dipòsit d’aigua especialment aïllat per evitar pèrdues de calor, com ara una caldera. 

El circuit d’aigua de la instal·lació entra dins d’aquest dipòsit, així com el circuit de calefacció, i és aquí 

on es produeix l’intercanvi de calor entre l’aigua provinent de les plaques i l’aigua dels circuits d’aigua 

potable i calefacció.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En els tots els tipus de panells solars, la orientació esdevé un dels aspectes més importants a l’hora de 

dimensionar qualsevol instal·lació fotovoltaica, ja que el seu rendiment rau en la radiació que reben. 

Aquesta radiació es mesura a partir de la constant solar, que equival a 1.353 W/m2 i fa referència a la 

potència de radiació solar instantània rebuda sobre una unitat de superfície. Aquest valor varia 

aproximadament ±3% en funció de les variacions de la distància Sol-Terra durant l’any. Degut a l’efecte 

atmosfèric, la radiació incident estàndard de referència sobre la Terra és sensiblement inferior a la 

constant solar, i és de 1.000 W/m2.  

A aquest paràmetre Solar, cal afegir-hi la distribució espectral i la posició del Sol respecte la Terra. En 

aquest estudi, prendrem com a nomenclatura l’associació del moviment Sol-Terra només al Sol i 

identificarem que la millor orientació dels mòduls és en direcció sud, per on comunament es diu que es 

desperta el Sol, tot coincidint amb l’angle azimutal (A). D’aquesta manera, a l’hivern, que és el període 

amb menys irradiació solar, l’aprofitament de les hores de sol esdevindrà el màxim (azimut 0º correspon 

al moment en què el Sol es troba exactament sobre el sud geogràfic i indica el migdia, les 12:00h en 

hora solar).  

Figura 6. Sistema de panells col·lectors solars plans instal·lats a la granja de 
Biscarri actualment, distribuïts en quatre grups en paral·lel de tres plaques en 

sèrie. 

Font: pròpia. 
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2.3 LÍMITS DE L’AUTOCONSUM 

Una instal·lació aïllada de la xarxa de subministrament elèctric és una instal·lació capaç d’abastir tota la 

seva demanda elèctrica mitjançant la producció pròpia. Aquest tipus d’instal·lacions se solen ubicar en 

dos tipus de zones diferents: aquelles que presenten certs impediments per estar connectades a la xarxa 

de subministrament elèctric, aquelles en què la realització del projecte comporta elevades despeses 

econòmiques o en àrees que presenten els dos escenaris.  

De totes maneres, la instal·lació d’aquest tipus de proveïment energètic comporta, al seu torn, certs 

límits o requeriments que s’han de tenir en compte. D’entrada, és necessari que incorporin bateries de 

subministrament que puguin proporcionar l’energia elèctrica generada per part de les fonts d’energia 

renovable a què es pugui accedir (eòlica, solar fotovoltaica, biomassa...) pels períodes de menys 

producció d’energia. Com bé hem esmentat abans, es tracta de fonts d’energia alienes que l’ésser humà 

no pot controlar i, en alguns períodes, és possible que no existeixin els factors ambientals necessaris o 

que aquests variïn per poder produir energia (com ara les hores de llum solar per l’energia fotovoltaica).  

Tanmateix, tampoc és recomanable la dependència d’una única font d’energia renovable, ja que 

estaríem molt limitats amb només una font natural d’energia. Les energies renovables no són 

controlables, de tal manera que dependre només d’una font és arriscar-se a uns mateixos factors 

climatològics sense tenir cap altra alternativa. Si es disposa amb més d’una font d’energia diferent, amb 

una instal·lació híbrida, la incertesa dels factors climatològics pot ser pal·liada i recolzada per altres 

factors, tot produint energia d’altres fonts de manera molt més homogènia. En aquest àmbit, les 

instal·lacions híbrides més comunes es basen en la combinació d’energia solar fotovoltaica i d’energia 

Figura 7. Paràmetres de la posició solar. 

Font: IOC. 
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eòlica. Aquest tipus d’instal·lacions solen tenir un tercer recolzament amb la incorporació d’una altra font 

d’energia no renovable com ara els grups electrògens dièsel, que constitueixen una font de 

subministrament auxiliar.  

A l’hora de considerar i estudiar la instal·lació d’un sistema híbrid aïllat de la xarxa en una determinada 

localitat cal tenir en compte el següents factors: la potència de connexió necessària, el consum d’energia, 

el tipus de consum (continu, altern, monofàsic, trifàsic), el període d’utilització, la localització i el clima.  

3. GENERALITATS 

3.1 PETICIONARI 

El client té la voluntat de desconnectar-se de la xarxa per tal de reduir les despeses en electricitat i, al 

seu torn, contribuir en l’ús d’energies renovables per a la seva producció. Per tal d’atendre’ns a les 

peticions del client, doncs, es realitzarà un estudi sobre el seu consum actual total i la possibilitat de 

realitzar una instal·lació totalment aïllada de la xarxa. En cas que això no sigui possible, el client accepta 

mantenir-se connectat a la xarxa per a les hores que no pugui abastir la seva demanda elèctrica total, 

intentat que aquestes siguin les mínimes. Per tant, el peticionari de la GPB per al present estudi inclou 

els punts següents: 

− Estudi del consum actual de la instal·lació  

− Estudi de la viabilitat d’aïllament de la xarxa, tenint en compte la demanda energètica i la 

producció total, amb una font energètica de suport  

− Disseny del generador fotovoltaic que abasteixi la demanda energètica de la granja 

− Dimensionament del camp fotovoltaic amb els elements seleccionats 

− Estudi de les HPS i la meteorologia de la zona 

− Estudi dels pressupostos i la viabilitat econòmica del projecte 

− Estudi del plec de condicions per a la instal·lació  

Dades del titular i promotor de la instal·lació:  

 NOM:   GRANJA BISCARRI 
 CIF:   41078783 R 
 DOMICILI SOCIAL: CASA ROS 
 CP:   25657 
 POBLACIÓ:  BISCARRI 
 PROVÍNCIA:  LLEIDA 
 REPRESENTANT: ANTONIA FÀBREGA SOLE 
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 TEL:   973664214 

3.2 EMPLAÇAMENT DEL LOCAL 

La Granja de Porcs de Biscarri (d’ara en endavant, GPB) es troba al terme municial de Biscarri, 

pertanyent al d’Isona i Conca Dellà, a la comarca del Pallars Jussà. Es tracta d’una població escampada 

entre dos nuclis principals, el vell i el nou. En aquest darrer, on s’hi ha efectuat les darreres construccions, 

és on hi ha la GPB, just al costat de la carretera principal C-1412B, entre Cal Ros i les Maçanes del Ros. 

La granja ocupa un total de 5.039 m2  del total de la parcel·la del propietari. 

 

3.3 ACTIVITAT 

La GPB és una granja de porcs de criança, l’activitat de la qual es redueix al cicle de reproducció i part 

de les bèsties. Avui en dia compta amb aproximadament 500 mares (truges) que s’inseminen 

Figura 9 Referència cadastral de la parcel·la de la Granja de Porcs de Biscarri. 

Font: Sede Electrónica del Catastro. 

Figura 8. Ubicació de la Granja de Porcs de Biscarri en el nucli del municipi. 

Font: Google Maps. 
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artificialment durant els seus períodes de zel —cadascuna té un període diferent—, s’alimenten durant 

el període de gestació i s’acompanyen durant el part. Un cop les truges han parit resten amb les cries 

durant el temps de lactància materna, que són dues setmanes, i després es venen als proveïdors. La 

mitjana de cries per truja és de 10, i el període de reproducció i gestació dura aproximadament tres 

mesos, tres setmanes i tres dies. D’aquesta manera, el cicle d’activitat s’esdevé com a mínim dos cops 

l’any.  

El fet que el cicle d’activitat sigui el mateix per a totes les truges de la granja ens pot fer pensar que, en 

conseqüència, la demanda energètica de les instal·lacions serà estable durant tot l’any. Tanmateix, com 

veurem a continuació, aquest tipus d’explotació porcina requereix de diversos factors que s’han de 

mantenir tot l’any: la ventilació i el clima dels espais. Per tant, no tindrem períodes puntuals de demanda 

energètica com passaria en el cicle d’engreix de porcs amb les menjadores, sinó que ens haurem de 

preocupar pel condicionament dels mòduls de la granja, que s’han de mantenir sota una temperatura de 

24ºC tot l’any. Aquest fet indica que l’estudi energètic se centrarà principalment en la demanda d’energia 

dels sistemes de ventilació i calefacció.   

3.4 OBJECTE I ANTECEDENTS 

La GDP es distribueix en sis mòduls diferents, edificats en una parcel·la de 5.039 m2. Els mòduls que 

avui en dia estan en funcionament són els que veiem en la imatge següent, enumerats de l’1 al 6. Cada 

mòdul té una finalitat diferent i, per tant, unes necessitats i una demanda d’energia diferents. Tots els 

mòduls disposen d’un sistema d’alimentació porcina elèctric.  

Mòduls 1 i 2: Paridores 

Cel·les de part de les truges. En aquest espai les mares donen a llum a les cries i realitzen la lactància 

durant les dues setmanes. Com veurem a les gràfiques, són els mòduls que presentaran més demanda 

energètica degut a la ventilació i la calefacció, ja que és on la temperatura ha de ser més estable perquè 

les cries sobrevisquin. A més, disposen d’un sistema d’alimentació elèctric.  

 Mòdul 2: Enseminadores  

Cel·les d’inseminació artificial de les truges. A partir de l’esperma de mascles d’altres granges 

proveïdores, s’inseminen les truges que estan en període de zel per tal que quedin embarassades. La 

demanda energètica del mòdul rau en la ventilació i la llum.  

 Mòdul 4: Gestació 
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Cel·les de gestació de les truges. En aquest espai hi romanen les truges durant els tres mesos i mig de 

gestació. La demana energètica del mòdul serà, sobretot, de ventilació i llum.  

 Mòdul 5: Primales 

Cel·les on es guarden les femelles que encara no han estat mares. És el primer mòdul per on passen 

les truges i es preparen durant un cert període de temps perquè puguin ser inseminades. Quan alguna 

truja ja és vella o es mor, es substitueix per una primal. En aquest cas, la seva demanda energètica és 

també de ventilació i llum.  

 Mòdul 6: Teulada  

Mòdul obert a l’aire lliure que disposa d’una teulada d’uralita, sota el qual les truges poden sortir a 

l’exterior i passejar-se. No té cap connexió elèctrica.  

4. CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ 

4.1 INSTAL·LACIÓ ACTUAL  

Avui en dia, la GPB compta amb tres fonts de subministrament d’energia: energia elèctrica de la xarxa 

de subministrament, energia calorífica obtinguda per mitjà de la combustió de combustible fòssil (gasoil) 

i energia termosolar obtinguda per mitjà d’una instal·lació de plaques solars tèrmiques distribuïdes en 

quatre grups de tres (12 en total). El cicle de criança de porcs és uniforme, però la demanda d’energia 

total de la granja no es manté estable perquè els mòduls s’han de mantenir a temperatura ambient durant 

tot l’any. Aquest fet implica que, a l’hivern, augmenti la demanda d’energia calorífica i, a l’estiu, la 

demanda de ventilació.  Per tal de comprovar-ho, prendrem com a referència les factures de la llum i de 

gas de l’any 2020, elaborades de manera bimensual. El següent gràfic ens mostra la demanda 

energètica total de la granja:  
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Figura 11. Gràfic del consum energètic total de la GPB, any 2020 

Segons les dades, veiem que la demanda d’energia augmenta en els mesos de menys llum solar i de 

més fred, degut al fet que les cries de porc s’han de mantenir sota una temperatura estable. Per tant, la 

demanda de calefacció augmenta en els mòduls que es mantenen calents (1 i 2, paritoris). Si ens fixem 

només en la demanda de llum, procedent de la xarxa elèctrica, veiem que el consum es continua 

mantenint estable, però augmenta durant els mesos d’estiu degut al consum energètic de la ventilació 

Figura 12. Gràfic del consum energètic d’electricitat de la GBP, any 2020. 

Si ens fixem, ara, en el consum total de gasoil, veiem que la demanda energètica es manté a l’alça 

durant els mesos de setembre a abril. És a dir, durant tota la tardor i fins que comença la primavera.  
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D’aquesta manera, tal i com s’ha exposat en el cicle de funcionament de la GPB, tot i que el cicle de 

criança de porcs sigui rotatori i estable, la demanda d’energia no és equilibrada perquè el condicionament 

és la peça clau per mantenir els porcs durant tot l’any.  Aquest fet s’explica perquè els períodes de zel 

de les femelles s’esdevenen en èpoques diferents i això permet mantenir la granja en funcionament els 

tres cents seixanta-cinc dies de l’any.  

El més important en el consum energètic de la granja és, doncs, l’objectiu de mantenir els mòduls sota 

la temperatura ambient de 24-25ºC durant tots les mesos de l’any. En funció de l’estació, s’obtindrà a 

partir de la calefacció o de la ventilació, i ho haurem de tenir en compte per a la futura instal·lació de 

plaques solars.  

 

Figura 13. Gràfic del consum d’energia calorífica amb la combustió del gasoil, any 2020. 
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4.2 DEMANDA ELÈCTRICA FOTOVOLTAICA 

Per tal de preveure quin serà el consum d’energia elèctrica de la granja, s’utilitzaran les factures tant 

elèctriques com de gasoil del darrer any (2020). Tenint en compte que és l’any del qual n’hem obtingut 

la totalitat de dades i que s’ha caracteritzat per ser un dels més calorosos de la història segons la OMM, 

que estipula que les temperatures seguiran a l’alça degut al canvi climàtic.  

 

Segons les dades, s’observa que el període amb major consum tant elèctric com de gasoil correspon als 

mesos de novembre i desembre, amb un consum total de 21640,61 kWh, sota una potència elèctrica 

contractada de 13,84 kW. Com que l’objectiu de l’estudi és l’aïllament total de la xarxa, per preveure la 

quantitat d’energia solar que s’haurà de proveir, s’ha determinat un valor tipus de consum diari de 349,04 

kWh al dia. Degut a la gran diversitat de consum que hi pot haver, s’ha procedit a simular una distribució 

normal, amb el valor esmentat anteriorment com a valor central, ja que és el valor màxim energètic 

registrat.  

Sumant tots els valors de la distribució, obtenim un consum elèctric de 97704,141 kWh. En tant que es 

tracta d’una instal·lació d’autoconsum, aquest serà l’objectiu de consum a cobrir amb les plaques que 

instal·lem, tot delimitant les hores de consum solars i l’emmagatzematge d’energia excedent a partir de 

bateries. D’aquest consum total, la mitjana al dia és de 267,68 kWh. Per tal de calcular la potència pic 

que la instal·lació ha de tenir, es realitzarà la mitjana ponderada del consum actual i les hores pic solar 

(HSP).  

Arribats a aquest punt, si tenim en compte que les HSP de la zona de Biscarri són les següents: 

Gener 2,12 

Figura 14. Consum energètic total de la GPB, amb xifres. Any 2020.  
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Febrer 3,38 

Març 6,14 

Abril 5,90 

Maig 6,34 

Juny 6,79 

Juliol 7,22 

Agost 6,77 

Setembre 5,64 

Octubre 4,31 

Novembre 2,65 

Desembre 1,76 

I que la mitjana d’HSP anual és de 5 hores aproximadament, obtenim que la potència de les plaques ha 

de ser de 54,43 kWp i les bateries han de tenir una capacitat d’emmagatzematge de 212,828 kWh, ja 

que és l’energia que necessitarem la resta d’hores del dia.  

4.2.1 ESTIMACIÓ DE L’EXCEDÈNCIA ENERGÈTICA 

Amb una instal·lació de 54,43 kWp, hi haurà una generació fotovoltaica anual de 100.476,37 kWh, que 

es repartiran segons el gràfic que veiem a continuació: 

 

Figura 15. Gràfic d’estimació del consum i la producció total de la GPB per mesos. Font: pròpia. 
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En blau, visualitzem la generació fotovoltaica en el període establert i, en taronja, l’energia consumida 

durant el mateix període. Com podem veure, s’estableixen una sèrie de patrons per als mesos que 

presenten les mateixes característiques climatològiques: 

HIVERN Novembre/Desembre -14370,75 kWh 

Gener/Febrer -8913,87 kWh 

PRIMAVERA Març/Abril 4223,28 kWh 

Maig/Juny 9731,64 kWh 

ESTIU Juliol/Agost 12713,22 kWh 

TARDOR Setembre/Octubre -3885,03 kWh 

Figura 16. Taula d’energia excedent i dèficit de la instal·lació. Font: pròpia. 

Segons les dades, es produeix un important gruix de dèficit d’energia en els mesos de menys llum solar 

(hivern i tardor), però també hi ha excedència d’energia durant els mesos de més llum solar (primavera 

i estiu). Aquest és el fet que demostra que la GPB no pot ser una granja d’autoconsum propi i, per tant, 

proposarem una instal·lació híbrida que es mantingui connectada a la xarxa per tal de comprar l’energia 

que es necessiti ens els mesos de fred i vendre els excedents durant els mesos de calor.  

4.3 DISSENY DEL GENERADOR FOTOVOLTAIC 

4.3.1 RELACIÓ D’ELEMENTS  

Els elements que configuraran la instal·lació de la granja estudiada i que aniran connectats a la xarxa 

són els següents:  

− Panell fotovoltaic 

− Bateries 

− Inversor híbrid 

− Cablejat 

− Proteccions 

− Sistema de fixació dels panells fotovoltaics 

 

4.3.2 MÒDUL FOTOVOLTAIC 

El generador fotovoltaic estarà orientat al sud-est a un Azimut de 155º i una inclinació de 30ºC respecte 

la teulada. Aquest angle s’estableix per motius econòmics, ja que els fabricants de suports fotovoltaics 
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l’han establert com a estàndard i és el que presenta un cost més baix. Constarà de 168 mòduls 

fotovoltaics de cèl·lules policristal·lines amb sistemes de connexió multicontact i protegits amb vidre i 

tedlar resistent a la intempèrie.  

Els mòduls es collaran sobre una estructura metàl·lica d’alumini que ubicada sobre la teulada i anirà 

unida a les bigues que suporten el teulat mitjançant tals i cargols d’acer inoxidable, com podem veure 

als plànols a partir de les representacions en planta i de la façana.  

Per tal d’escollir el mòdul fotovoltaic més òptim, hem fet una selecció de dos models de panells per tal 

de comparar-ne les característiques i el rendiment, que són el model del fabricant LDK 235P-20 i el 

model del fabricant ESELCO PESCT 330 W, ambdós de tecnologia policristal·lina, encapçalats amb 

vidre i tedlar, amb connexions multicontact i marc d’alumini anoditzat. Els dos mòduls també compleixen 

la normativa UNE-EN 61215.  

Les característiques mesurades en condicions estàndard de mesura CEN (1000W/m2, 25ºC, AM 1,5 G) 

són:  

 LDK 235P-20 ESELCO PESC 330 W 

CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES DEL MÒDUL 

Potència màxima, Pmàx. [Wp] 235 W 330 W 

Tensió Pmàx. (Vmp) [V] 30 37,46 V 

Tensió de màxima potència, V MPP 27,4 V 28,5 V 

Corrent de màxima potència, I MPP 7,84 A 8,81 A 

Tensió en circuit obert, UOC STC 36,8 V 45,8 V 

Diodes 6 By-pass 3 By-pass 

Mínim Bypass díode 6 A 3 A 

Connexió  Multicontact Multicontact  

CARACTERISTIQUES TÈRMIQUES DEL MÒDUL 

Temperatura de treball -40ºC-85ºC -40ºC-75ºC 

NOCT (800 W/m2, 20ºC, 1 m/s) 47ºC 45ºC ± 2ºC 

CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DEL MÒDUL 

Llargada 1642 mm 1957 mm 

Amplada 994 mm 992 mm 
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Gruix 36 mm 40 mm 

Pest net 20 kg 24 kg 

Figura 18. Taula comparativa dels models de panell fotovoltaic PESC 330 W i MESC 390 W. 

El model PESC 330 W, al seu torn, presenta una eficiència del 17,01%, mentre que el 235P-20, del 

14,4%. Aquest fet ens podria fer decantar cap a l’elecció del primer, però abans hem de tenir en compte 

les qüestions econòmiques que cada mòdul poden suposar. El primer té un preu de 0,49€/Wp, mentre 

que el segon és de 0,97€/Wp. Com veurem en l’apartat de pressupost i viabilitat econòmica, la inversió 

total serà més econòmica si escollim el model PESC 330W.  

Així doncs, donades les condicions anteriors i el model de panell que hem triat, obtenim un camp 

fotovoltaic de 168 plaques, amb una potència pic nominal de 55,44 kWp. 

4.3.3 INTERCONNEXIÓ DELS MÒDULS FOTOVOLTAICS 

El generador PV anirà connectat a 3 inversors trifàsics, a cadascun dels quals es connectaran els 4 

grups PV. Cada grup PV anirà connectat a una cadena PV de 14 mòduls, tal i com es mostra en 

l’esquema unifilar.  

 
 4.3.4 CONNEXIÓ D’INVERSORS HÍBRIDS EN PARAL·LEL 

En tant que la instal·lació ha de produir energia per a l’autoconsum i, al mateix temps, estar connectada 

a la xarxa per tal d’abocar-hi l’excedent o d’alimentar-s’hi en cas de dèficit energètic, l’inversor haurà de 

cobrir aquestes dues necessitats i ser capaç d’establir les dues funcions. En aquest cas, s’utilitzarà un 

inversor híbrid que compti amb una instal·lació aïllada en un únic mecanisme (inversor, carregador i 

regulador). Al mateix temps, per tal d’augmentar la potència disponible, els equips d’inversors aniran 

connectats en paral·lel.  

El model seleccionat per a la instal·lació és del fabricant VOLTRONIC POWER, el model INFINISOLAR 

3P 15 KW. Com que hem distribuït els panells en 3 grups de 56 plaques, en total instal·larem tres 

inversors. D’aquesta manera no centralitzarem tota la producció en un sol inversor i, en cas d’avaria o 

revisió de manteniment, la instal·lació podria seguir funcionant per les altres dues fonts. Es tracta d’un 

inversor que proporciona l’autoconsum de l’energia produïda pels PV i l’emmagatzema i, al mateix 

temps, és capaç d’alimentar-se de la xarxa elèctrica en cas que sigui necessari. A més, aquestes 

funcions es podem programar segons la necessitat de l’usuari o la demanda energètica de cada estació, 

de tal manera que no cal ajustar-ho manualment amb els modes següents: 
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• GRID TIE: connexió a la xarxa 

• OFF GRID: autoconsum 

• GRID TIE WITH BACKUP: consum híbrid  

A continuació, adjuntem les característiques de l’inversor en els seus tres modes d’operació:  

Fabricant: VOLTRONIC POWER   Model: INFINISOLAR 3P 15KW  

CARACTERÍSTIQUES DEL MODEL 

Màxima potència d’entrada PV 22500 W 

Potència de sortida 15000 W 

Màxima potència de càrrega bateries 15000 W 

CONNSUM GRID-TIE  

PV INPUT (CC) 

Tensió nominal/Tensió màxima 720 V / 900 V 

Tensió d’entrada/Tensió inicial d’alimentació 320 V / 350 V 

Tensió MPP* 400 V ~ 800 V 

MPP Trackers/Corrent màxim d’entrada 2 / A: 37,65 A; B: 18,6 A 

GRID OUTPUT (AC) 

Tensió nominal de sortida 230 V (F-N) / 400 V (F-F) 

Rang de tensió de sortida  184-264,5 V per fase 

Corrent nominal de sortida 21,7 A per fase  

Factor de potència > 0,99 

EFICIÈNCIA 

Eficiència de trasnformació màxima (CC/AC) 96% 

Eficiència Vnominal europea 96% 

CONSUM OFF-GRID 

AC INPUT 

Tensió d’arrencada/Tensió d’autoarrencada  120-140 V per fase / 180 V per fase 

Rang de tensió d’entrada acceptable 170-280 V per fase 

Corrent màxim d’entrada AC 40 A 

PV INPUT (CC) 

Tensió màxima 900 V 

Tensió MPP 350 V ~ 850 V 
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MPP Trackers/Corrent màxim d’entrada 2 / A: 37,65 A; B: 18,6 A 

CAPACITAT DE SORTIDA BATERIES (AC) 

Tensió nominal de sortida 230 V (F-N) / 400 V (F-F) 

Ona de sortida Sinusoïdal 

Eficiència (CC-AC) 91% 

MODE HÍBRID 

PV INPUT (CC) 

Tensió nominal/Tensió màxima 720 V / 900 V 

Tensió d’arrencada/Tensió incial d’alimentació 320 V / 250 V 

Rang de tensió MPP 350 V ~ 850 V 

MPP Trackers/Corrent màxim d’entrada 2 / A: 37,65 A; B: 18,6 A 

GRID OUTPUT (AC) 

Tensió nominal de sortida 230 V (F-N) / 400 V (F-F) 

Rang de tensió de sortida 184-264,5 V per fase 

Corrent nominal de sortida 21,7 A per fase 

AC INPUT 

Tensió d’arrencada/Tensió d’autoarrencada 120-140 A per fase / 180 A per fase 

Rang de tensió d’entrada acceptable 170-280 V per fase 

Corrent màxim d’entrada 40 A 

CAPACITAT DE SORTIDA BATERIES (AC) 

Tensió nominal de sortida 230 V (F-N) / 400 V (F-F) 

Eficiència (CC-AC) 91% 

ACUMULADOR 

Tensió nominal CC 48 V 

Corrent de càrrega màxim 60A, 5A-300A (ajustable) 

GENERAL 

Característiques físiques 

Dimensions 219 x 650 x 820  

Pes net  62 kg 

Interfície 

Port de comunicació RS-232, USB i Dry Contact 

Slot intel·ligent SNMP opcional, Modbus i AS-400  

Entorn 
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Humitat 0 ~ 90 % HR (sense condensació) 

Temperatura de treball -10 a 55ºC 

Altitud 0 ~ 1000 m 

Figura 20. Taula de característiques del model de l’inversor VOLTRONIC POWER.  

 

Per realitzar la instal·lació en paral·lel dels inversors, caldrà que comptin amb una targeta de 

comunicació, que aniran connectades entre si de manera creuada. Un cop establerta la comunicació 

entre els inversors, estant connectats tots tres al banc de bateries, entre ells s’establiran dos rols: un que 

farà d’inversor primari o màster, i els altres dos que actuaran com a secundaris o esclaus.  

Com veurem a la memòria de càlculs, la instal·lació es dividirà en tres grups distribuïts en diferents 

strings de 14 mòduls connectats en sèrie, connectats a tres inversors híbrids. Amb tots els paràmetres 

esmentats fins ara, la producció energètica anual serà de 100,48 MWh. 

Els inversors compliran amb la normativa elèctrica, incorporant les proteccions següents: 

− Circuits d’alterna 

− De mínima tensió, si la tensió és de 85% del valor de tensió nominal 

− De sobretensió, si la tensió és 110% del valor de tensió nominal 

− De màxima i mínima freqüència, si la freqüència és menor de 49 Hz o superior de 51 Hz 

− Sobretensions 

− Pertorbacions de la xarxa 

En el disseny del generador fotovoltaic, a l’hora d’escollir els inversors cal fixar: 

− El valor màxim de tensió, nombre de mòduls connectats en sèrie 

− El valor màxim de corrent, nombre de sèries en paral·lel 

4.3.5 ESTRUCTURA DE SUPORT  

El generador fotovoltaic estarà suportat per diferents estructures d’alumini segons el mòdul en què s’hagi 

d’instal·lar. Els mòduls 5 i 6 disposaran de 8 línies de 7 plaques situades entre elles en paral·lel i entre 

mòduls en sèrie (112 panells en total). Per tant, l’estructura de suport d’aquests dos mòduls serà idèntica 

i estarà formada per grups de suport d’alumini de 3 i 4 plaques de 30ºc, en tant que és el model estàndard 

i més econòmic. Els mòduls 1 i 3 disposaran d’una instal·lació de 7 línies de grups de 2 plaques situades 
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entre elles en paral·lel i entre mòduls també en sèrie (56 panells en total). L’estructura serà la mateixa 

per a tots els mòduls i presenta les característiques següents:  

ESTRUCTURES DE SUPORT. Dades generals 

 Disposició dels mòduls Vertical 

Inclinació estàndard 30º 

Material Perfileria d’alumini EN AW 6005A T6, tornilleria d’acer 

inoxidable A2-70  

Velocitat màxima del vent  150 km/h 

Àrees estructures de suport Grups de 7 

(Existeixen 16 estructures idèntiques que formen 

part de l’àrea tractada) 

Mides de la placa solar (alt x ample) en m 1,29 x 0,99 

Nombres de plaques 7 

Nombre de suports  7 

Dimensions (llarg x alt) en m 9,03 x 1,30 

Superfície de l’estructura en m2 11,73 

Pes en kg  6,17 

Càrrega del vent per cada suport en kg 4 

Pes plaques per cada suport en kg  24 

Pes total per cada suport en kg 174,14 

 Grups de 2 

(Existeixen 28 estructures idèntiques que formen 

part de l’àrea tractada) 

Mides de la placa solar (alt x ample) en m 1,29 x 0,99 

Nombres de plaques 2 

Nombre de suports  7 

Dimensions (llarg x alt) en m 2,58 x 1,30 

Superfície de l’estructura en m2 3,35 

Pes en kg 1,76 

Càrrega del vent per cada suport en kg 2 

Pes plaques per cada suport en kg 24 

Pes total  49,76 
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Les estructures de suport dels mòduls han de resistir, amb els mòduls instal·lats, les sobrecàrregues del 

vent i de la neu, d’acord amb la normativa del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). El generador PV estarà 

suportat per quatre estructures d’alumini idèntiques que aniran collades sobre la teulada, tal i com es 

mostra en els plànols corresponents.  

A més, els cargols seran d’acer inoxidable, complint amb la norma MV-106. En el cas d’estructures 

galvanitzades, s’admetrien cargols galvanitzats, excepte a la subjecció entre els mòduls i la estructura, 

que seran d’acer inoxidable. Així doncs, l’estructura complirà amb les normes: 

− Factors climatològics adversos, MV-103 

− Estructures d’acer laminat en fred, MV-102 

− Estructures d’acer galvanitzat, UNE 37-501 i UNE 37-508 amb un gruix de 80µm 

  4.3.6 EQUIP CARREGADOR DE BATERIES 

La instal·lació disposa d’un sistema d’acumulació d’energia de bateries que s’encarregarà d’acumular 

l’energia produïda pels panells fotovoltaics durant les hores solars per poder utilitzar-la durant la nit o en 

dies on les condicions meteorològiques no siguin favorables (dies de boira, núvol, pluja). L’ús de bateries 

permet subministrar una intensitat de corrent superior a la que pot oferir un panell fotovoltaic en 

funcionament.  

Per l’elecció del model de bateries, hem de tenir compte els paràmetres següents: 

− Tipus de bateries: de cicle baix i de cicle profund. Les de cicle baix estan dissenyades per 

abastir una quantitat de corrent per un període de temps curts i suportar descàrregues petites 

sense perdre electròlits, com serien les bateries dissenyades per cotxes. Les de cicle profund, 

en canvi, estan dissenyades per ser descarregades repetidament fins a un 80% de la seva 

capacitat i, per aquest motiu, són les que tindrà la present instal·lació.  

− Capacitat nominal: quantitat d’electricitat que pot subministrar una bateria i es mesura en Ah.  

− Profunditat de descàrrega: és el percentatge de la capacitat total de la bateria que s’utilitza 

durant un cicle de càrrega o un cicle de descàrrega. En el cas de la següent instal·lació, el model 

de bateria haurà de ser estacionari, ja que ha d’estar preparada per patir descàrregues 

profundes per tal de suportar el consum durant més d’un dia. Com més gran sigui la seva 

profunditat de descàrrega, menys cicles d’ús tindrà.  
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− Vida útil de la bateria: nombre de cicles que pot suportar conservant una capacitat residual per 

sobre del 80% de la seva capacitat nominal. En aquest cas, la vida útil de la bateria es mesura 

en nombre de cicles de càrrega/descàrrega.  

L’acumulador seleccionat per la següent instal·lació és del fabricant PYLONTECH, el model FORCE H1.  

Les característiques principals del model de bateria són les següents:  

Paràmetres bàsics FORCE H1 (336 V74AH) 

Mòdul de bateria FH48074 

Tensió mòdul de bateria (Vdc) 48 

Capacitat mòdul de bateria (Ah) 74 

Mòduls en paral·lel 3-7 mòduls 

Capacitat d’emmagatzematge (kWh) 24,86 

Tensió del sistema (V) 336 

Dimensions en cm 600 x 380 x 1380 

Pes en kg 259 

Profunditat de descàrrega 90% 

Corrent de càrrega i descàrrega (contínua, max. 

Amps) 

37/40 

Comunicació  CAN, Modbus 

Proteccions IP55 

Temperatura de treball en ºC 0-50 

Temperatura d’emmagatzematge en ºC -20-60  

Vida útil 15+ anys (25ºC) 

Autenticació UL/IEC62619/IEC62477/IEC62040/CE/UN38.3 

Com que la granja consumeix energia de manera homogènia durant tot el dia, l’objectiu principal de la 

instal·lació de bateries és l’emmagatzematge d’energia generada pels PV durant les hores de sol, per 

tal de poder utilitzar-la durant la nit o durant èpoques on les condicions meteorològiques no són òptimes. 

Tanmateix, la capacitat d’emmagatzematge de l’equip acumulador abastirà al voltant de 277 kWh, que 

és la mitjana d’energia produïda pels PV al dia. Aquesta decisió no té en compte els mesos de menys 

llum solar, en els quals no n’hi haurà prou amb la generació energètica dels PV i les bateries, motiu pel 

qual estarem connectats a la xarxa. Abastir només la mitjana d’energia diària es sustenta per un motiu 

econòmic: avui en dia, l’acumulació d’energia es tracta d’una tecnologia en procés de desenvolupament 
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i resulta una inversió molt elevada de preu. En cas que en futur el mercat d’emmagatzematge d’energia 

s’engrandeixi i hi hagi més oferta i demanda, la instal·lació tindria la possibilitat d’augmentar-se perquè 

els inversors estaran capacitats.  

Per tal d’abastir els 277 kWh diaris i distribuir els acumuladors de manera homogènia en els tres 

inversors, obtenim que la instal·lació haurà de comptar amb 4 mòduls de bateries en paral·lel per cada 

inversor (12 en total), que tindran una capacitat d’emmagatzematge total de 298,32 kWh.   

 4.3.5 CONDUCTORS I CANALITZACIONS   

Locals sense risc específic 

Es realitzaran canalitzacions fixes amb tubs rígids i corbables amb calent de PVC, instal·lades 

superficialment sobre la paret. Les característiques mínimes seran les indicades en la taula 1 de la ITC 

BT 21. Els conductors seran de coure aïllats d’una tensió inferior a 450/750 V.  

Es realitzaran canalitzacions amb safates instal·lades superficialment sobre la paret amb unes 

característiques mínimes indicades a les taules 3 i 4 de la ITC BT 21. Els conductors seran de coure 

aïllats mb coberta d’una tensió no inferior a 0,6/1 kV quan estiguin en safates. 

Es realitzaran canalitzacions amb tubs conformes a la norma UNE-EN 50086:2-4, instal·lades de forma 

soterrada, d’unes característiques mínimes indicades a la taula 8 de la ITC BT 21.  

Locals molls 

Les canalitzacions que s’utilitzin han de ser estanques i s’han d’utilitzar per a terminals, empalpaments i 

connexions d’aquestes canalitzacions, sistemes i dispositius que presentin el grau de protecció 

corresponent a les projeccions d’aigua (IPX4). Les canalitzacions prefabricades tindran les mateixes 

característiques segons s’indica en la ITC BT 30.  

Es realitzaran instal·lacions de conductors i cables aïllats en l’interior de tubs de forma superficial. Els 

conductors seran coma mínim d’una tensió d’aïllament de 450/750 V. Les canalitzac ions superficials 

compliran el que especifica la ITC BT 21 per aquestes instal·lacions i, a més, tindran un grau de 

resistència a la corrosió 4. 

En el cas d’instal·lacions de cables aïllats amb coberta a l’interior de canals aïllants, els conductors seran 

com a mínim d’una tensió d’aïllament de 450/750 V. S’instal·laran en superfície i les connexions, els 

empalmaments i derivacions es realitzaran a l’interior de les caixes. 



 32 

Quan les canalitzacions hagin de transcórrer per l’exterior i siguin soterrades o aèries, els conductors 

seran d’una tensió nominal d’aïllament de 1000 V i podran ser de coure o d’alumini. Els conductors de 

contínua seran de doble aïllament, segons la norma UNE 21123. Aquests aniran en conduccions 

separades dels conductors d’alterna. La seva secció serà la adequada perquè les caigudes de tensió 

suportin els escalfaments admesos.  

 4.4 CALDERA D’AEROTERMIA 

La instal·lació actual de la GPB compta amb una caldera de gasoil reforçada mitjançant les plaques 

tèrmiques. Aquesta caldera serà substituïda per una bomba de calor aerotèrmica, una tecnologia que 

utilitza principalment l’energia de l’aire per climatitzar els espais. En general, es tracta d’una font 

d’energia neta i altament eficient, que abastirà tant la ventilació com la calefacció i la producció d’aigua 

calenta sanitària. Els motius principals pels quals s’opta per una bomba de calor aerotèrmica són tres: 

en primer lloc, perquè presenta un COP (Coeficient of Performance) molt alt, entre 5 i 7 segons el 

fabricant; en segon lloc, perquè obté la major part de l’energia de l’aire (un 70%) i la resta es podrà 

abastir amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques dissenyada; finalment, tot i que la inversió inicial és 

generalment alta, els costos de manteniment són molt reduïts i, per tant, el retorn de la inversió es 

produirà a curt termini.  

A continuació presentem un gràfic tipus amb la potència entregada per una bomba de calor aerotèrmica 

de diferents temperatures d’impulsió i en funció de la temperatura exterior. Ens fixarem amb la línia blau 

fluix, ja que la temperatura d’impulsió per la granja ha de ser de 60-62ºC (W62). Si tenim en compte que 

la mitjana anual de temperatura és de 12,3ºC, la producció de calor en kW els mesos més freds serà de 

5,5 kW i en els més calorosos de 7,8 kW. La COP mitjana estimada és de 6,6 kW (rendiment del 660%) 

en condicions ideals. Per tant, per cada kW d’energia elèctrica es produiran 6,6 kW d’energia útil. 
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El model de caldera actual de la GPB és el BAXI CRONO 5-L, amb un cabal de 3,3 kg/h, connectat 

també a un termòstat cablejat BAXI, amb un rendiment del 85% i amb una potència útil de 31,88 kW. 

Per aprofitar el termòstat actual i, al seu torn, també la instal·lació de corrent actual, el model de bomba 

de calor aerotèrmica que s’instal·larà és del fabricant BAXI, model Platinum BC iPlus 8 MR, compatible 

amb els termòstats BAXI i amb instal·lacions termosolars. D’aquesta manera, l’únic que s’haurà de 

canviar és la caldera de gasoil. 

Les característiques de la nova caldera són les següents:  
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Si tenim en compte que la COP és de 4,34, obtenim que la potència de la calefacció és de 7,3 kW. Amb 

aquest model de caldera serà suficient per abastir la demanda energètica de calor per la granja.  

 4.5 NORMATIVA APLICABLE 

Per la realització de la instal·lació, es compliran les reglamentacions següents: 

Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, 

comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal•lacions d’energia elèctrica. 

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

Reial decret 1544/2011, de 31 d’octubre, pel qual s’estableixen els peatges d’accés a les xarxes de 

transport i distribució que han de satisfer els productors d’energia elèctrica. 

Reial decret 1699/2011, de 18 de novembre, pel qual es regula la connexió a la xarxa d’instal·lacions de 

producció d’energia elèctrica de petita potència. 

Llei 15/2012, de 27 de desembre, de mesures fiscals per a la sostenibilitat energètica 

Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric. 

Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir 

de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2000-24019
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2000-24019
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-17891
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-17891
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-15649
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-13645
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-6123
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-6123
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Circular 3/2014, de 2 de juliol, de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, per la qual 

s’estableix la metodologia per al càlcul dels peatges de transport i distribució d’electricitat. 

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. 

*Text consolidat.- El text consolidat del RD 900/2015 incorpora els canvis introduïts per la Sentència 

68/2017, de 25 de maig de 2017 (Conflicte positiu de competència 574-2016. Plantejat pel Consell de 

Govern de la Generalitat de Catalunya en relació amb diversos preceptes del 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. 

Ordre ETU/1976/2016, de 23 de desembre, per la qual s’estableixen els peatges d’accés d’energia 

elèctrica per a 2017. 

*els preus dels càrrecs associats als costos del sistema d’aplicació a les diferents modalitats 

d’autoconsum s’estableixen en l’article 3 i en els apartats 1 i 2 de l’Ordre ETU/1976/2016, de 23 de 

desembre. 

Correció d’errors de l’Orde ETU/de 22 de desembre, per la qual s’estableixen els peatges d’accés 

d’energia eléctrica per a 2018. 

UNE 20460-7-712 Reglas para las instalaciones y emplazamientos especiales. Sistemas de 

alimentación solar fotovoltaica (PV).  

 

4.6 RELACIÓ DE LES ITC-BT A TENIR EN COMPTE 

La instal·lació elèctrica es projecta d’acord amb el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat 

pel Decret 842/2002 de 2 d’agost, i les seves Instruccions Tècniques Complementàries ITC-BT.  

En quan a la instal·lació generadora i la connexió a la xarxa: 

 ITC 40 Instal·lacions generadores de baixa tensió 

En quan a la col·locació de conductors i la seva naturalesa i secció: 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-7658
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-7658
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10927
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10927
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10927
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10927-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-15521
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-15521
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-15608
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-15608
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 ITC 06 Xarxes aèries per a la distribució en baixa tensió  

 ITC 07 Xarxes subterrànies per a la distribució en baixa tensió  

 ITC 20 Instal·lacions interiors o receptores. Sistemes d’instal·lació 

En tot el que fa referència a la línia d’enllaç: 

 ITC 11 Xarxes de distribució d’energia elèctrica. Connexions de servei  

 ITC 12 Instal·lació d’enllaç. Esquemes 

 ITC 13 Instal·lació d’enllaç. Caixes generals d’alimentació 

 ITC 14 Instal·lació d’enllaç. Línia general d’alimentació 

 ITC 15 Instal·lació d’enllaç. Derivacions individuals 

 ITC 16 Instal·lació d’enllaç. Comptadors: ubicació i sistemes d’instal·lació 

En tot el que fa referència a les proteccions: 

 ITC 22 Instal·lacions interiors o receptores. Protecció contra sobreintensitats 

 ITC 23 Instal·lacions interiors o receptores. Protecció contra sobretensions 

 ITC 24 Instal·lacions interiors o receptores. Protecció contra contactes directes i indirectes 

En tot el que fa referència a la posada al terra: 

 ITC 18 Instal·lacions de posada a terra 

En tot el que fa als receptors: 

 ITC 30 Instal·lacions en locals de característiques especials 

 ITC 43 Instal·lació de receptors. Prescripcions generals 

 ITC 44 Instal·lació de receptors. Receptors per a enllumenat 

 ITC 47 Instal·lació de receptors. Motors 

En tot el que fa referència a les característiques del local: 

 ITC 19 Instal·lacions interiors o receptores. Prescripcions generals 

 ITC 30 Instal·lacions en locals de característiques especials 
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5. DESCRIPCIÓ I PROTECCIONS DELS CIRCUITS 

5.1 CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ 

La caixa general de protecció serà la que hi ha actualment, de tipus establert per la companyia 

subministradora en les seves normes particulars. Dins la caixa s’hi troba un joc de bases de fusibles d’alt 

poder de ruptura i un born de connexió neutre. També té un born de posada a terra, en el cas de ser 

metàl·lica, amb projecte de complir amb la ITC 13. 

En aquest cas, es tracta d’una instal·lació híbrida connectada a la xarxa amb una potència de 20 kW.  

5.2 COMPTADOR 

La instal·lació tindrà dos comptadors, l’existent actualment connectat al consum elèctric, més un 

comptador excedent encarregat d’abocar l’energia sobrant a la xarxa elèctrica de distribució d’acord amb 

el Reial Decret 244/2019. 

5.3 DERIVACIÓ INDIVIDUAL 

La línia anirà sota tub de PVC. El conductor serà de coure i d’una tensió d’aïllament de 1000 V XLPE. 

Seran no propagadors d’incendi amb emissió de fums i opacitat reduïda, d’acord amb la norma UNE 

21123 (parts 4 i 5) i la UNE 21002 (depenent de la tensió nominal del cable). La secció d’aquesta línia 

estarà constituïda per tres fases de 120 mm2 i neutre de 120 mm2.  

5,4 INSTAL·LACIÓ INTERIOR 
 

5.4.1 QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ 

S’instal·larà un quadre general de distribució amb dispositius per cada una de les línies de distribució 

interior que estaran situades tal i com s’indica en els plànols. Aquests dispositius estaran composats per 

un interruptor general automàtic de tall omnipolar que permetrà el seu accionament normal i que serà 

independent de l’interruptor de control de potència i dels interruptors diferencials i magnetotèrmics. 

Tindrà una capacitat adequada de ruptura per la protecció contra corrents de defecte, sobrecàrregues i 

curtcircuits. Tot el conjunt complirà amb la instrucció ITC BT 17.  
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5.5 PROTECCIONS 

5.5.1 CONTRA SOBREINTENSITATS 

Tots els circuits estaran protegits contra sobreintensitats, ja siguin motivades per sobrecàrregues o per 

circuits, mitjançant l’ús d’interruptors automàtics amb relés magentotèrmics, o per fusibles calibrats que 

limitin la intensitat màxima del circuit que protegeixen, d’acord amb la instrucció ITC BT 22. Per escollir 

el magnetotèrmic adient per la instal·lació, tindrem en compte la seva capacitat de suportar la intensitat 

de circulació, però ha de ser inferior a la intensitat màxima que pot suportar el cable (dependrà de cada 

secció).  

5.5.2 CONTRA CONTACTES DIRECTES 

Per la protecció contra contactes directes, utilitzarem per cada cas un o diversos dels següents sistemes: 

− Es recobriran les parts actives per mitjà d’aïllaments que només puguin ser eliminats destruint-

los 

− Es protegiran les parts actives mitjançant barres o envolvents 

− Es posaran obstacles que impedeixin qualsevol contacte accidental amb les parts actives de la 

instal·lació 

− Es situaran les parts actives de la instal·lació fora de l’abast de les persones, en la mesura que 

sigui possible 

− Es realitzaran proteccions complementàries mitjançant dispositius de corrent diferencial residual 

5.6 POSADA A TERRA 

La instal·lació actual ja compta amb una línia de posada a terra que compleix les condicions següents: 

− Està feta amb javelines d’acer amb recobriment de coure d’una longitud de 2m i 14mm de 

diàmetre 

− La línia d’enllaç amb el terra mitjançant borns de connexió està feta a base d’un conductor de 

coure de 35 mm2 de secció, del qual deriven línies de posada a terra amb regletes de connexió 

− Compleix amb la instrucció ITC BT 18.  
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6. CÀLCULS PER AL DIMENSIONAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ 

6.1 DIMENSIONAMENT DEL CAMP FOTOVOLTAIC 

Com hem vist, la potència pic que la nostra instal·lació haurà d’abastir és de 54,43 kWp. A més a més, 

el caixetí elèctric i el quadre general es troben a l’extrem superior del mòdul 3 (paridores), per aquest 

motiu hem decidit situar la instal·lació a la teulada dels mòduls adjacents més propers, que són l’1 

(paridores), el 5 (primales) i el 6 (mòdul obert). L’espai, doncs, queda reduït a 975,6 m2. Aquest factor 

incideix en la tria del model de panell solar, que serà de 330 W. Amb aquests factors obtenim un total de 

168 plaques de potència total de 55,44 kWp, que es repartiran a parts iguals en 3 inversos de potència 

d’entrada de màxim 22,5 kW.  

6.2 NOMBRE DE MÒDULS CONNECTATS EN SÈRIE 

Per tal d’establir el nombre de mòduls que connectarem en sèrie, hem de tenir en compte aquest estarà 

limitat pel fet que la màxima tensió del camp fotovoltaic ha de ser inferior a la tensió d’entrada màxima 

pels inversors. Així doncs, s’haurà de complir l’equació 1:  

NSMÀX  ≤  
𝑉𝐷𝐶𝑀À𝑋

𝑉𝑜𝑐 (𝐺𝑆𝑇𝐶,𝑇𝑀Í𝑁)
 

Nomenclatura:  

NS MÀX  és el nombre màxim de mòduls connectats en sèrie 

VDCMÀX  és la tensió màxima d’entrada a l’inversor  

VOC(GSTC, TMÍN) és la tensió màxima del mòdul fotovoltaic, que correspon a la tensió de circuit obert en 

condicions de radiació estàndard, 1.000 W/m2 i de mínima temperatura.  

La tensió de mínima temperatura s’obté a partir de l’equació 2:  

VOC (GSTC, TMÍN) = VOC-STC + ßV · VOC-STC · (TMÍN – 25ºC) 

Nomenclatura:  

VOC-STC  és la tensió de circuit obert del mòdul en condicions estàndards, 1.000 W/m2 i 25ºC.   

ßV és el coeficient de correcció de la tensió, que pel mòdul seleccionat és de -0,0029 V/ºC.  
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TMÍN és el temperatura mínima que pot arribar a tenir el mòdul, és a dir, -10ºC.  

Per tant, la tensió màxim en els mòduls fotovoltaics serà la següent:  

Voc (GSTC, TMÍN) = 45,8 V + (-0,0029 
𝑉

º𝐶
 ) · 45,8 V · (- 10 ºC - 25 ºC) = 50,45 V 

Si prenem l’equació 1, ara, i si tenim en compte que per als inversors seleccionats VDCMÀX = 800 V, el 

nombre màxim de mòduls en sèrie és el següent:  

NSMÀX ≤ 
800 𝑉

50,45 𝑉
 = 15,86 mòduls 

Així doncs, el nostre nombre màxim de mòduls en sèrie connectats serà de 15 unitats. Tanmateix, el 

nombre mínim de mòduls en sèrie per la instal·lació ha de permetre que la tensió del camp fotovoltaic 

sigui més gran que la mínima tensió a la qual funcionin els MPPT dels inversors en tot moment. De tal 

manera que aplicarem l’equació 3:  

NSMÍN  ≥  
𝑉𝐷𝐶𝑀Í𝑁

𝑉𝑀Í𝑁 (𝐺𝑆𝑇𝐶,𝑇𝑀À𝑋)
 

Nomenclatura: 

NSMÍN  és el nombre mínim de mòduls en sèrie 

𝑉𝐷𝐶𝑀Í𝑁  és la tensió mínima del sistema MPPT dels inversors 

𝑉𝑀Í𝑁 (𝐺𝑆𝑇𝐶, 𝑇𝑀À𝑋) és la tensió mínima que pot tenir lloc al mòdul fotovoltaic, que correspon a la tensió 

del mòdul en el punt de màxima potència, corregida per les condicions de 1.000 W/m2 i la màxima 

temperatura d’operació del mòdul, TMÀX.  

El càlcul de 𝑉𝑀Í𝑁 (𝐺𝑆𝑇𝐶, 𝑇𝑀À𝑋) s’obté a partir de l’equació 4:  

VMÍN (GSTC, TMÀX) = VPMP + ßV · VPMP · (TMÀX – 25ºC) 

Nomenclatura:  

VPMP  és la tensió del mòdul en el punt de màxima potència, en el nostre cas de 37,46 V.   

TMÀX  és la temperatura màxima del mòdul, en el nostre cas de 75 ºC.  
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Per tant, la tensió mínima del mòdul haurà de ser: 

VMÍN (GSTC, TMÀX) = 37,46 V + ((-0,0029 
𝑉

º𝐶
 ) · 37,46  V · (75 ºC - 25 ºC) = 31,84 V 

Si reprenem l’equació 3 i si considerem que els inversors 𝑉𝐷𝐶𝑀Í𝑁 = 330V, el nombre mínim de mòduls 

en sèrie és el següent: 

NSMÍN  ≥ 
330 𝑉

31,46 𝑉
 = 10,36 mòduls 

Així doncs, el nombre de mòduls en sèrie de la instal·lació haurà d’estar dins el rang 11≤NS≤15. Per tal 

d’abastir l’energia total i tenir una instal·lació equilibrada, hem decidit introduir 56 plaques en strings de 

14 mòduls en sèrie, connectats a tres inversors.  

6.3 NOMBRE DE STRINGS CONNECTATS EN PARAL·LEL 

Per tal de calcular el nombre de strings connectats en paral·lel de la instal·lació, hem de tenir en compte 

que aquest està limitat pel fet que el corrent màxim del camp fotovoltaic ha de ser inferior al corrent 

d’entrada admès per l’inversor. Així doncs, aplicarem l’equació 5:  

NP ≤   
𝐼𝐷𝐶𝑀À𝑋

𝐼𝑆𝐶 ( 𝑇𝑀Í𝑁)
 

Nomenclatura: 

𝐼𝐷𝐶𝑀À𝑋 és el corrent màxim d’entrada de l’inversor, és a dir, 63 A per l’entrada de cada inversor.  

𝐼𝑆𝐶 ( 𝑇𝑀Í𝑁) és el corrent màxim que pot entregar el mòdul, que correspon al corrent de curtcircuit en 

condicions de temperatura màxima. Per tal d’obtenir aquest valor, aplicarem la formula 6:  

ISC (TMÀX) = ISC_STC + 𝛼I · ISC_STC · (TMÀX – 25ºC) 

Nomenclatura: 

ISC (TMÀX) és el corrent de curtcircuit del mòdul en condicions de 1.000 W/m2 i 25ºC, que en el nostre cas 

és de 9,29 A. 

𝛼I  és el coeficient de correcció del corrent, en el cas del nostre mòdul, 0,00039 A/ºC.  

Per tant, l’equació resulta la següent:  
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ISC (TMÀX) = 9,29 A + 0,00039 
𝐴

º𝐶
  · 9,29 A · (75 ºC – 25ºC)  

Si tornem a l’equació 5, obtenim que:  

NP ≤   
63 𝐴

9,11 𝐴
 = 6,92 strings 

Així doncs, la nostra instal·lació es distribuirà en un nombre de 4 strings en paral·lel per tal de tenir els 

grups equilibrats.  

6.4 CÀLCUL DE SECCIONS PER TRAM 

El càlcul de seccions per la instal·lació es durà a terme d’acord amb les condicions tècniques exposades 

al Reial Decret 1699/2011. En aquest cas el cable seleccionat haurà de presentar una intensitat màxima 

admissible d’un 25% més gran que la intensitat màxima que es pugui donar en el tram segons la UNE 

60364-7-12.  

Per calcular les seccions de cablejat hem de tenir en compte dos factors: la caiguda de tensió i la 

intensitat màxima que circula per cada tram. Ambdós casos es fonamenten en l’efecte Joule, que indica 

que l’emissió de calor ha d’estar per sota de la que el cable suporta. Segons l’Institut per la Diversificació 

i Estalvi de l’Energia, el valor màxim de caiguda de tensió (CDT) és de l’1,5%, i el valor mínim de caiguda 

de tensió pel cablejat altern és de l’1,5%.  

També es tindran en compte el reglament electrotècnic que recull com ha de ser la secció del protector 

en funció de la dels cables actius:  

Secció dels conductors de fase de la 

instal·lació S (mm2) 

Secció mínima dels conductors de protecció 

Sp (mm2) 

S ≤ 16 

16 ≤ S ≤ 35 

S > 35 

SP = S 

SP = 16 

SP = S/2 

A més de la secció dels conductors de protecció, també hem de considerar que tot cablejat ha d’anar 

instal·lat dins d’uns tubs conductors, el diàmetre del qual ve definit segons el reglament electrotècnic del 

REBT:  
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Secció nominal dels 

conductors 

unipolars (mm2) 

Diàmetre exterior dels tubs (mm) 

Nombre de conductors 

1 2 3 4 5 

1,5 12 12 16 16 16 

2,5 12 12 16 16 20 

4 12 16 20 20 20 

6 12 16 20 20 25 

10 16 20 25 32 32 

16 16 25 32 32 32 

25 20 32 32 40 40 

35 25 32 40 40 50 

50 25 40 50 50 50 

70 32 40 50 63 63 

95 32 50 63 63 75 

120 40 50 63 75 75 

150 40 63 75 75 - 

185 50 63 75 - - 

240 50 75 - - - 

A cada tub hi haurà tres conductors unipolars: un cable positiu, un cable negatiu i un cable de protecció. 

En aquest cas, es prendrà la secció més gran dels tres per determinar el diàmetre exterior del tub 

conductor.   

STRINGS 

Per calcular el cablejat de la secció per corrent màxim dels strings, ens atendrem a les intensitats 

admissibles que es recullen a la taula A3 de la UNE-EN 50618. El cable haurà d’admetre un corrent de 

valor:  

𝐼0 ≥ 1,25 · 𝐼𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛g  

On Istring és el corrent màxim que circula per cada string, equivalent al corrent de curtcircuit del mòdul 

seleccionat: 8,81 A. Per tant, el corrent màxim admissible per al conductor seleccionat és:  

𝐼0 ≥ 1,25 · 8,81 𝐴 = 11,01 𝐴 
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Al seu torn, el CDT suposa el valor màxim de caiguda de tensió en el tram de cablejat que es 

dimensionarà. La longitud del cable vindrà fixada per la disposició dels mòduls i és la secció del mateix 

cable la qual es relaciona amb el límit de CDT imposat. Per tal d’obtenir la secció mínima del cablejat de 

la part continua aplicarem:  

Scc =   
𝐿𝑆𝑇𝑅𝐼𝑁𝐺 · 𝐼𝑆𝑇𝑅𝐼𝑁𝐺

∆𝑉𝑆𝑇𝑅𝐼𝑁𝐺 (%)

100
 · 𝜎 (𝑇𝑀À𝑋) · 𝑉𝑆𝑇𝑅𝐼𝑁𝐺

  

Nomenclatura:  

Lstring = longitud total d’un string. Calcularem la secció que necessitarem en els strings de més distància, 

ja que són els que presentaran una diferència de tensió major entre els extrems. És adir, 28m (meitat 

mòdul 1 i meitat mòdul 3), 2,8m d’alçada i 70cm soterrats, 5m  de distància en horitzontal entre mòdusl 

i entrada i 2m d’entrada en vertical fins a l’inversor. En total, ~40m.  

Istring = intensitat màxima que es pot donar a l’string. Aquesta serà igual a la intensitat d’un mòdul en el 

punt de màxima potència i condicions estàndard de radiació: 8,81 A. 

σ (Tmàx)= conductivitat del coure en condicions de temperatura màxima: 44 Ω-1 · m/mm2.  

Vstring = tensió de l’string. Com que estan en sèrie, la tensió equivalent serà la tensió màxima d’un mòdul 

fotovoltaic multiplicat pel nombre de panells en sèrie: 524,44 V. 

∆Vstring = CDT màxima en cada string: 1,5%.  

Per tant:  

Scc =   
40 · 8,81

0,015· 44  · 524,44
 = 1,02 mm2 

Amb aquesta intensitat i seguint el règim establert de baixa tensió, la instal·lació comptarà amb cables 

unipolars de Cu, amb aïllament de polietilè XLPE i coberta de PVC, de secció 4 mm2.  

 GRUPS PV A INVERSOR 

Per calcular el cablejat de la secció per corrent màxim dels grups PV a l’inversor tindrem en compte les 

intensitats de cada string, que estan connectats en paral·lel: 35,24 A. En aquest cas, també s’haurà 

d’aplicar un marge del 25%. El cable seleccionat haurà d’admetre un corrent de valor: 
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𝐼0≥ 1,25 · 𝐼PV_inv 

On 𝐼PV_inv és el corrent màxim que circularà en els trams des dels grups dels strings en paral·lel fins a 

l’inversor. Per tant:  

𝐼0 ≥ 1,25 · 35,24 𝐴 = 44,05 𝐴 

Altre cop, tornem a calcular la longitud dels cables tenint en compte el valor de CDT que hem aplicat 

fins ara.  Per tant:  

Scc =   
2 · 35,24

0,015· 44  · 524,44
 = 0,2 mm2 

En aquest cas, com que la intensitat és major s’instal·laran cables unipolars de Cu, amb aïllament de 

polietilè XLPE i coberta de PVC, de secció 16 mm2.  

 ACUMULADORS A INVERSOR 

Per calcular el cablejat de la secció per corrent màxim dels acumuladors a l’inversor tindrem en compte 

la intensitat màxima d’entrada a l’inversor, que és de 300 A. El cable seleccionat haurà d’admetre un 

corrent de valor:  

𝐼0≥ 1,25 · 𝐼acu_inv 

On 𝐼acu_inv és la intensitat màxima d’entrada a l’inversor. Per tant:  

𝐼0 ≥ 1,25 · 300 𝐴 = 375 𝐴 

Si ara calculem el valor de CDT, obtenim que:  

Scc =   
300 · 4

0,015· 44  · 48
 = 37,88 mm2 

En aquest cas, s’instal·larà un cable unipolar de Cu, amb aïllament de polietilè XLPE i coberta de PVC, 

de secció 120 mm2.  

 INVERSOR SORTIDA XARXA 
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Per calcular el cablejat de la secció per corrent màxim de l’inversor a xarxa elèctrica, el cable seleccionat 

haurà d’admetre un corrent de valor:  

𝐼0≥ 1,25 · Ioutput 

On Ioutput és la intesitat de sortida de l’inversor cap a la xarxa, de 21,7 A. Per tant: 

𝐼0≥ 1,25 · 21,7 = 27,13 A 

Al seu torn, haurem d’aplicar el càlcul de CDT en corrent altern:  

SCA =  
√3·𝐿  ·𝐼· 𝑐𝑜𝑠φ

∆𝑉 (%)

100
 · 𝜎 (𝑇𝑀À𝑋) · 𝑉

 

Nomenclatura:  

L = longitud total de l’inversor a l’entrada a xarxa elèctrica.  

I = intensitat màxima que es pot donar.  

σ (Tmàx)= conductivitat del coure en condicions de temperatura màxima: 44 Ω-1 · m/mm2.  

V = tensió sortida inversor a xarxa. 

∆V = CDT màxima, 1,5%.  

cosφ = factor de potència de l’inversor, aproximadament 1.  

Per tant:  

SCA =  
√3·7  ·21,7 · 1

0,015 · 44 · 400
 = 1,00 mm2 

En aquest cas, s’optarà per quatre cables unipolars de Cu, amb aïllament de polietilè XLPE i coberta de 

PVC, de 6 mm2 cadascun.  

ENTRADA XARXA A INVERSOR 
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Per calcular el cablejat de la secció per corrent màxim de la xarxa elèctrica a l’inversor, el cable 

seleccionat haurà d’admetre un corrent de valor:  

𝐼0≥ 1,25 · Iinput 

On Iinput és la intensitat de l’entrada de la xarxa a l’inversor. Per tant:  

𝐼0≥ 1,25 · 40 A = 50 A 

Pel que fa al càlcul de CDT en corrent altern, obtenim que:  

SCA =  
√3·7  · 40 · 1

0,015 · 44 · 230
 = 3,19 mm2 

Pe tant, en aquest cas s’optarà, també, per quatre cables unipolars de Cu, amb aïllament de polietilè 

XLPE i coberta de PVC, de 6 mm2 cadascun.  
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7. DADES METEOROLÒGIQUES DE LA ZONA 

Un dels aspectes més importants a tenir en compte a l’hora de realitzar una instal·lació a partir d’energies 

renovables és l’obtenció de les dades climàtiques de l’entorn de l’explotació. Per la instal·lació 

fotovoltaica a la GPB, hem de tenir en compte la irradiació solar anual i diària de la localitat, a més de la 

climatologia i les condicions adverses que pot presentar durant els mesos més freds.  

La localitat de Biscarri es troba a 928 m d’alçada. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, la 

temperatura mitjana anual de l’any 2020 va ser d’entre 12 i 14ºC. En relació al clima, es tracta d’una 

zona que comprèn una climatologia mediterrània prepirinenca, amb una distribució de la precipitació 

irregular. Les temperatures solen ser fredes a l’hivern (amb una mitjana mínima de 7ºC) i estables més 

aviat tirant a caloroses a l’estiu (amb una mitjana mínima de 20ºC). L’altitud de la població presenta dos 

grans avantatges en la instal·lació de plaques fotovoltaiques: es tracta d’una zona poc boirosa en els 

dies d’hivern i amb un clima estable durant l’estiu, de manera que la temperatura és agradable.  

TEMPERATURA MITJANA ANUAL (ºC) ANY 2020 
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8. VIABILITAT ECONÒMICA  

8.1 PRESSUPOST 
 
CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITARI AMIDAMENT IMPORT 

Materials 

M_001 Mòduls fotovoltaics 

ESELCO PESC 300 W 

(inclosos dispositius 

auxilars) 

163,20 56 u 9.139,20 € 

M_002 Inversor 3P 15 kW, 

Voltronic Power 

3.364,30 3 u  10.092,90 € 

M_003 Bateria FORCE H1, 336 

V74AH, PYLONTECH 

1.542,00 € 48 u 74.016,00 € 

M_004 Suport inclinat coberta 

xapa-vertical, pack 3 

226,35 € 16 u 3.621,6 € 

M_005 Suport inclinat coberta 

xapa-vertical, pack 4 

279,03 € 16 u 4.464,48 € 

M_006 Suport inclinat coberta 

xapa-vertical, pack 2 

167,25 € 28 u 4.683,00 € 

M_007 Cable ZZ-F H1Z2Z2-K 

Topsolar PV de BT CC, 

1,8 Kw, CA: 0,6/1kW; s= 4 

mm2 

0,43 € 333 m 143,28 € 

M_008 Cable ZZ-F H1Z2Z2-K 

Topsolar PV de BT CC, 

1,8 Kw, CA: 0,6/1kW; s= 

16 mm2 

2,10 € 120 m 252,00 € 

M_009 Cable ZZ-F H1Z2Z2-K 

Topsolar PV de BT CC, 

1,8 Kw, CA: 0,6/1kW; s= 

120 mm2 

11,34 € 6 m 68,04 € 

M_010 Cable ZZ-F H1Z2Z2-K 

Topsolar PV de BT CC, 

0,54 € 12 m 6,48 €  



 50 

1,8 Kw, CA: 0,6/1kW; s= 6 

mm2 

M_011 Tub conductor corrugat 

AISCR16, Øext= 16 mm 

0,19 € 333 m 63,27 € 

M_012 Tub conductor corrugat 

AISCR20, Øext= 32 mm 

0,41 € 120 m 49,20 € 

M_013 Elements d’unió (cargols, 

claus, brides...) 

0,25 € 500 u 125,00 € 

M_014 Caldera BAXI Platinum 

BC iPlus V200 

5.621 € 1,00 u 5.621 € 

Suma parcial    106.730,07 € 

 

 

 

 

 

INSTAL·LACIÓ I OBRA CIVIL 

I_001 Instal·lació de carrils i 

panells 

600,00 € 1,00 u 600,00 € 

I_002 Instal·lació cablejat i 

proteccions 

400,00 € 1,00 u 400,00 € 

I_003 Elements auxiliars d’obra 300,00 € 1,00 u 300,00 € 

     

Suma parcial    1.300,00 € 

ENGINYERIA 

E_001 Cap de projecte 6 € 200 h 1,200 € 

     

Suma parcial    1.200 € 

ALTRES DESPESES 
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    SUMA TOTAL                                                                                            109.730,07 € 

 

8.1 COMPENSACIÓ SIMPLIFICADA D’EXCEDENTS 

Els ingressos i despeses del projecte vindran donats amb l’energia produïda per la instal·lació 

actualment, que generarà en alguns casos dèficit energètic i en d’altres excedent, com hem comprovat 

durant tot el llarg de l’estudi. Com que continuarem connectats a la xarxa de subministrament elèctric, 

haurem de tenir en compte les tarifes de la llum actuals i la compensació simplificada d’excedents.  

Arribats a aquest punt, fem referència al darrer canvi de tarifes de llum en relació als peatges i tarifes 

d’accés posat en vigor el juny de 2021. La nova normativa estableix peatges de transport i distribució 

fixats per la CNMC, destinats a cobrir el cost de la xarxa, a més dels càrrecs fixats pel govern per cobrir 

els altres costos del sistema elèctric inclosos a la factura, com ara la retribució d’energies renovable o el 

sobrecost de generació d’energia en territoris no peninsulars. Aquest canvi té dos objectius principals: 

(1) fomentar l’estalvi mitjançant un ús més eficient de l’electricitat, pel qual s’estableixen tres períodes 

horaris diferents per al consum d’energia (amb diferents preus durant el dia), i (2) facilitar la recàrrega 

nocturna dels vehicles elèctrics, pel qual s’estableixen dos períodes horaris per la potència contractada.  

Aquesta nova tarifa afavoreix, en certa part, les instal·lacions d’autoconsum i en especial aquelles que 

presenten excedents de producció energètica. La llei actual estableix que es pot dur a terme una 

compensació simplificada d’excedents sempre i quan l’energia generada sigui d’origen renovable i la 

potència instal·lada ha de ser igual o inferior a 100 kW. L’energia excedent és comptabilitzada pel 

comptador en trams d’una hora i pot computar a través de dos mecanismes diferents (segons el consum 

elèctric qu s’ha fet en cada hora): el balanç net horari i la compensació simplificada.  

Balanç net horari 

El balanç net horari és el saldo net entre l’energia generada abocada a la xarxa i l’energia utilitzada de 

xarxa en el tram d’una hora. És a dir, cada kWh abocada a la xarxa descompta cada kWh d’energia 

D_001 Reserva per despeses 

imprevistes 

1 %  500 € 

     

Suma parcial    500 € 



 52 

utilitzada de xarxa durant aquella hora. Si hi ha més energia abocada a la xarxa que no pas consum, la 

diferència passa al mecanisme de compensació. Si en un tram horari el consum és superior a la 

generació, no hi ha energia destinada a la compensació i els kWh de consum per damunt dels kWh de 

generació es comptabilitzen al preu habitual de consum. 

Compensació simplificada 

El mecanisme de compensació simplificada estableix que l’energia generada no utilitzada de forma 

instantània ni descomptada fruit del balanç horari, és enregistrada pel comptador reglamentari i es 

tradueix en un valor econòmic a un preu establert per l’empresa comercialitzadora. Aquest valor reverteix 

directament a la factura elèctrica de la manera següent: 

− El valor econòmic de l’energia generada excedentària es descompta del valor econòmic de 

l’energia utilitzada de la xarxa 

− Si el valor resultant anterior és negatiu (és a dir, si l’energia excedent és superior a l’energia que 

s’utilitza de la xarxa), queda un valor econòmic del terme d’energia de 0 euros, ja que la llei 

indica que com a molt es compensarà el valor de l’energia utilitzada de la xarxa. 

− En tots els casos cal afegir a la factura de la llum, com a mínim, els costos habituals: part fixa 

de la potència, lloguer del comptador i impostos associats a aquests conceptes.  

− La compensació és mensual i no acumulable.  

8.2 ESTUDI ECONÒMIC: VAN, TIR I PAYBACK 

Tenint en compte la nova tarifa elèctrica i les despeses que la inversió inicial suposarà, a continuació 

adjuntem l’estudi econòmic en relació a la instal·lació fotovoltaica projectada.  

 

 

 

 

 



 53 

 

  Any 
Cost electricitat 
xarxa (€/kWh) 

Producció 
FV (kWh) 

Energia FV 
consumida 

(kWh) 

Estalvi 
energia (€) 

Cost 
assegurança 

(€) 

Cost 
manteniment 

(€) 

Estalvi 
acumulat (€) 

  

              -109730,07 -109730,07 

1 0,16186 103179,94 97704,15 15814,69 300 0,00 -94215,38 16114,69 

2 0,16672 102664,04 97215,63 16207,68 309,00 200 -78516,70 16716,68 

3 0,17172 102150,72 96729,55 16610,44 318,27 206,00 -62430,53 17134,71 

4 0,17687 101639,96 96245,90 17023,21 327,82 212,18 -45947,31 17563,21 

5 0,18218 101131,77 95764,67 17446,24 337,65 218,55 -29057,27 18002,44 

6 0,18764 100626,11 95285,85 17879,78 347,78 225,10 -11750,38 18452,66 

7 0,19327 100122,98 94809,42 18324,09 358,22 231,85 5983,64 18914,16 

8 0,19907 99622,36 94335,38 18779,44 368,96 238,81 24155,31 19387,22 

9 0,20504 99124,25 93863,70 19246,11 380,03 245,97 42775,42 19872,12 

10 0,21119 98628,63 93394,38 19724,38 391,43 253,35 61855,01 20369,17 

11 0,21753 98135,48 92927,41 20214,53 403,17 260,95 81405,42 20878,66 

12 0,22406 97644,81 92462,77 20716,86 415,27 268,78 101438,22 21400,91 
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Amb una taxa de descompte del 3%, obtenim els resultats següents: 

− VAN de 75.104,23€ 

− TIR del 12,47% 

− PAYBACK al cap de 6,5 anys.  
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Conclusions 

Després de realitzar l’estudi per a la instal·lació fotovoltaica d’una granja de porcs i intentar en la mesura 

que sigui possible cobrir la demanda energètica de l’explotació a partir de l’energia solar. Tanmateix, les 

característiques energètiques de la granja ens han demostrat que no és factible abastir el consum total 

a partir d’una instal·lació únicament solar i que necessita l’ajuda d’una font d’energia extra, com ara la 

de la xarxa elèctrica. Per aprofitar els recursos existents a la zona, la decisió presa és la de realitzar una 

instal·lació que intenti exprimir al màxim l’energia solar a partir de les plaques i amb l’emmagatzematge 

d’energia, a més del suport de la xarxa elèctrica pels períodes de menys llum solar. Aquestes decisions 

es prenen en relació als següents límits: 

− El consum elèctric de la granja és inestable durant tot l’any, ja que els mòduls s’han de mantenir 

sota una temperatura estable perquè les truges es mantinguin calentes. Per tant, a l’hivern 

hauran de tenir calefacció i a l’estiu ventilació.  

− Per tal d’aprofitar part de la instal·lació actual, s’instal·larà una bomba de calor aerotèrmica que 

funcionarà d’acord amb la instal·lació de plaques tèrmiques. 

− Ens mantindrem connectats a la xarxa per tal d’aprofitar, també, el comptador actual.  

Al seu torn, després de realitzar l’estudi econòmic, veiem que les noves tarifes elèctriques beneficien en 

certa part les instal·lacions d’autoconsum, però no generen cap ingrés notable, ja que mai es retorna 

més del que es consumeix. De totes maneres, per a la nostra instal·lació aquesta normativa suposarà 

un avantatge en tots els sentits.  

El món de l’autoconsum es troba en un punt àlgid d’innovació i explotació i, per tal de poder arribar a 

produir energia neta, pot ser un dels camins a seguir a nivell individual.  
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1. PLÀNOLS PV 
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2. ESQUEMA ELÈCTRIC 
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3. CATÀLEG DE PRODUCTES 
- PANELL FOTOVOLTAIC 
- SUPORTS 
- BATERIES 
- CALDERA  
- INVERSOR 



Excellence beyond Solar Energy

Polígono Industrial Bierzo Alto. (A6 - km 372) 
C/ Las Canteras s/n, 24318 Bembibre, Leon. España 
+34 987 526 880 

www.escelco.euinfo@escelco.eu /

MÓDULO POLICRISTALINO 270-285W
270-285W  | 60 células | Standard/Black

Escelco, fabricante de células y módulos fotovoltaicos de alta 
eficiencia cuenta con fábrica propia con integración vertical en la 
provincia de León. Las instalaciones, totalmente automatizadas, 
se adaptan a la producción de forma flexible cubriendo todas 
las necesidades de nuestros clientes. Aseguramos la máxima 
calidad sometiendo a constantes controles nuestros productos.

15 AÑOS DE GARANTÍA DE PRODUCTO

25 AÑOS DE GARANTÍA DE RENDIMIENTO

6 Diodos by-pass opcional

Carga trasera (viento) 2.400 Pa / Carga frontal (nieve) 5.400 Pa

Tensión máx. hasta 1.500V

Marco con mayor resistencia mecánica y cámara de aire

Sometidos al test de electroluminiscencia

Vidrio de alta transmisividad y antirreflectante

EN 61215-2:2017 / EN IEC 61730-2:2018/AC:2018-06

ALIDAD EUROPEA



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Marco

Black / Aluminio anodizado 0,015 mm

Robusto y resistente a la corrosión

Agujeros de montaje

Toma de tierra incorporada

Caja de conexión

Sellada y robusta

IP67 y IP68 según la norma IEC 60529

Diodos by-pass incorporados (3/6)
para protección del sombreado parcial

Conector MC4 o compatible de fácil y rápida conexión

Cables 1 metro (±0,1m) de longitud y 4 mm² de sección

Aprobación de clase de fuego I (UNI 9177)

Frontal

Vidrio templado de 3,2 mm de espesor 
de alta resistencia y con capa AR

Texturizado, bajo contenido en hierro, extra-claro

Interconexiones de células tapadas en acabados Black

Células solares

60 células, silicio policristalino/ 6” / 5BB

Peso, dimensiones y packaging

20 Kg | 1640 x 992 x 40mm(+/-1%) | Packaging: 784 pcs-truck

19 Kg | 1640 x 992 x 35mm(+/-1%) | Packaging: 896 pcs-truck

 VALORES ELÉCTRICOS

Standard - Black

Potencia nominal, Pmpp

Tolerancia, Pmpp

Área del módulo

Eficiencia del módulo

Isc

Uoc

Impp

Umpp

Tensión máxima

α α Isc

α β Uoc

  γ Pmax

Rango de temperatura

NOCT

PESC 270W PESC 275W PESC 280W PESC 285W

270W 275W 280W 285W

0 / +5W 0 / +5W 0 / +5W -1% / +3%

1,62

16,67% 16,98% 17,28% 17,59%

9,12 A 9,16 A 9,25 A 9,31 A

38,61 V 38,69 V 39,10 V 39,38 V

8,61 A 8,73 A 8,85 A 8,97 A

31,36 V 31,50 V 31,65 V 31,77 V

1.000 V / 1.500 V

0,05% / ºC

- 0,32% / ºC

- 0,41% / ºC

- 40ºC to +85ºC

45ºC ± 2ºC

MÓDULO POLICRISTALINO 270-285W
270-285W  | 60 células | Standard/Black

16
40

  m
m

992 mm 35/40 mm

NOTA: Lea el manual de instrucciones de este producto y siga las indicaciones. Los valores son válidos para: 1000W/m2, AM 1.5 y la temperatura de la celda de 25ºC. 
Tolerancia de medida ±/3%. Toda la información de este folleto puede ser modificada sin previo aviso por Escelco.

Polígono Industrial Bierzo Alto. (A6 - km 372) 
C/ Las Canteras s/n, 24318 Bembibre, Leon. España 
+34 987 526 880 

www.escelco.euinfo@escelco.eu /



10V-11V

Perfil compatible: 
G1

Herramientas necesarias:

Seguridad:

Vertical:
de 1 a 6 módulos 
Inclinaciones: 
estándar 15º/30º

Para módulos de 60 y 72 
células (1650/2000x1000) 
de 33 a 50 mm de espesor.

Reservado el derecho a efectuar modificaciones · Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del original

Viento            

MATERIALES
TORNILLERÍA

-Comprobar el buen estado de la cubierta y la capacidad portante de la misma.
-Comprobar la impermeabilidad de la fijación una vez  colocada

Para más información consultar 

150 Km/h

Perfilería de aluminio EN AW 6005A T6 
Tornillería acero inoxidable A2-75

Soporte inclinado cerrado para cubierta de 
chapa metálica, vertical

Válido para: 
- Cubierta de chapa metálica, subestructura.
- Anclaje a correas.
- Soporte premontado.

- Tornillería de anclaje NO incluida
Disponibilidad de tuercas antirrobo.
Material 100% reciclable.
Cómoda instalación.

10V

Distancia máxima entre pórticos: ≤1550 mm.

Distancia máxima entre pórticos: ≤1650 mm.

- Comprobar el buen estado de la cubierta 
y la capacidad portante de la misma.
- Comprobar la impermeabilidad de la 
fijación una vez colocada
- Distribuir los módulos para que su 
colocación sea simétrica a lo largo del 
soporte y dejando los sobrantes en los 
extremos.
- Los presores no se deben apretar con 
máquinas de impacto.
- Para el montaje de los arriostramientos 
consultar detalle de montaje en menú 
“Detalles y Accesorios”

11V

Par de apriete:
Tornillo Presor
Tornillo M8 Hexagonal
Tornillo M10 Hexagional
Tornillo M6.3 Hexagonal

7 Nm
20 Nm
40 Nm
10 Nm

1650/2000x1000

El kit incluye:

Triángulos 10V-11V 
Perfiles G1
Uniones G1
Presores laterales 
Presores centrales 
Arriostramientos

Número de paneles



Batterie Pylontech LFP

Le nuove Stackable

In bassa tensione Force L2 In alta tensione Force H1 e H2
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Caudal (l/min)

728 600

1250

16
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600 mm 600 mm

Platinum BC iPlus V200 Integra

Platinum BC iPlus V200 Integra es 
la combinación de las bombas de 
calor Platinum BC iPlus con un kit 
hidráulico que integra todos los 
componentes necesarios para el 
control del agua caliente sanitaria, 
la calefacción y la refrigeración, y 
de un depósito acumulador de ACS 
de 177 litros. 

Instalación en armarios de cocina: El 
conjunto ha sido diseñado para poder 
ser instalado dentro de armarios de 
cocina de 600x600 mm, dado que la 
base es inferior a estas dimensiones. 

Flexibilidad en la instalación: El 
sistema de soporte de la unidad 
ha sido desarrollado para que las 
tuberías se puedan instalar por la 
parte superior, lateral o inferior.

Facilidad de montaje: El sistema 
ha sido concebido para ser monta-
do por partes, lo que hace que la 
instalación se realice de manera 
sencilla. Antes de colocar la unidad 
interior de la máquina se puede 
realizar el montaje de las tuberías, 
lo que permite una fácil instalación 
incluso dentro de un armario.

Componentes preinstalados: El kit 
hidráulico integra todos los compo-
nentes necesarios para la instalación 
(filtro, válvula de tres vías, válvula de 
seguridad de ACS, grifo de llenado), 
que se suma a los componentes de la 
unidad interior (válvula de seguridad 
de calefacción, vaso de expansión y 
circulador).

4.5 MR 6 MR 8 MR 11 MR 11 TR 16 MR 16 TR
SCOP en ACS, aire a 14ºC (clima cálido) (1) 3,40 3,43 3,37 2,93 2,93 2,95 2,95

SCOP en ACS, aire a 7ºC (clima médio) (1) 2,90 2,62 2,61 2,74 2,74 2,74 2,74

Tiempo calentamiento depósito de ACS (2) min 100 93 81 87 87 87 87

Coeficiente de pérdidas UA W/K 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82

Clase Eficiencia ACS/Perfil dem A/M A/L A/L A/L A/L A/L A/L

Peso acumulador kg 101 101 101 101 101 101 101

Peso kit hidráulico kg 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3

Versión
fancoils *

Versión
fancoils *

Versión
fancoils *

Versión
fancoils *

Versión
fancoils *

Versión
fancoils *

Versión
fancoils *

Platinum BC iPlus
Referencia 7694455 7694457 7694459 7694461 7694465 7694463 7694467

PVP (3) 4.615 € 5.061 € 5.621 € 6.979 € 7.331 € 8.578 € 9.013 €

Acumulador
Referencia 7682229 7682229 7682229 7682229 7682229 7682229 7682229

PVP (3) 970 € 970 € 970 € 970 € 970 € 970 € 970 €

Kit hidráulico
Referencia 7712292 7712292 7712292 7712292 7712292 7712292 7712292

PVP (3) 568 € 568 € 568 € 568 € 568 € 568 € 568 €

1. Entrada de agua fría sanitaria G 3/4”
2. Salida de agua caliente sanitaria G 3/4”
3. Salida al circuito de calefacción G 3/4”

4. Retorno del circuito de calefacción G 3/4”
5. Salida de desagüe del colector Ø 32

Detalle de los componentes del kit hidráulico

Apta para la instalación dentro de un armario de cocina de 600 x 600 mm.

Filtro

Válvula de seguridad 
de ACS

Válvula de 3 vías

Grifo de llenado

A++

Calefacción 55ºC

A/L

ACS

Nota: Ver apartado Platinum BC iPlus para conocer todos los datos técnicos relativos a la bomba de calor en funcionamiento de calefacción y de refrigeración.

(1) Según norma EN 16147:2017.

(2) Temperatura de consigna del agua = 54ºC. Temperatura exterior: +7ºC. Temperatura del aire interior: +20ºC. Según la norma EN 16147.

(3) Tasa de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos incluido en PVP del producto según Directiva EU nº 2012/19,

(*) Si se precisa también se puede pedir la versión sin aislar.

BAXI ofrece una verificación gratuita de la Puesta en Marcha de las bombas de calor, realizada, a petición del usuario, por el Servicio Oficial de Asistencia Técnica BAXI.

Presión disponible a la salida de la bomba de calor 
(incluyendo el kit hidráulico)

4.5/6/8 kW
11/16 kW

Caudal (l/min)

A
lt

ur
a 

(m
)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Caudal (m3/h)

0,0

0,0

0,5

8,3

1,0

16,7

1,5

25,0

2,0

33,3

2,5

41,7

Compatible con: 
Google Assistant

Amazon Alexa

Works with

IFTTT

Connect
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Advancing Power 12

Solar Power input

Discharging
Charging

Feed-in to grid

Utility power input

InfiniSolar: On-Grid Inverter with Energy Storage
Innovative and Cost-effective Power Solution

Feed-in is not the only choice

Save money by discharging battery for  
self-consumption first

Power backup when AC failed

In comparison with conventional grid-tie 

inverter, InfiniSolar can not only feed-in power 

to the grid but also store solar power to the 

battery for future usage and directly power to 

the loads.

InfiniSolar is a flexible and intelligent hybrid inverter which utilizes solar 

power, AC utility, and battery power source to supply continuous power. 

It’s a simple and smart solar power storage system for home users to 

either store energy into a battery for night-time usage or use for self-

consumption first depending on demands. Priority for power source 

is programmable through smart software. During night time or power 

failure, it will automatically consume reserved power from the battery. In 

this way, it will reduce dependence on the utility.

InfiniSolar can save money by using battery 

energy first when PV energy is low. Until 

battery energy is low, InfiniSolar will consume 

AC power from the grid.

InfiniSolar can operate as an off-grid inverter to 

provide continuous power even without the grid. 

It’s a perfect power solution for remote regions or 

temporary AC power source for camping or night 

market.

Solar PV array

Battery

Utility

Load

Utility

Load

Solar PV array

Battery

Utility

Inverter
Solar PV array

Conventional Way

Innovative Way

Solar PV array

Battery

Utility

Load

No need

‧Self-consumption and feed-in to the grid
‧Programmable supply priority for PV, Battery or Grid
‧User-adjustable battery charging current suits different types 

     of batteries
‧Programmable multiple operations modes: Grid tie, Off grid, 

     and grid-tie with backup
‧Built-in Timer for various mode of on/off operation 
‧Multiple communication for USB, RS-232, Modbus and SNMP 
‧Monitoring software for real time status display and control
‧Custom-made firmware by ODM contract
‧Parallel operation up to 6 units for 5KW / 10KW and 15KW

InfiniSolar 2KW
InfiniSolar Plus II 3KW InfiniSolar 3-phase 10KW InfiniSolar 3-phase 15KWInfiniSolar Plus 5KW 
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InfiniSolar On-grid Inverter with Energy Storage Selection Guide

AS4777, AS/NZS3100, NRS-097-2-1 (only for InfiniSolar Plus 3KW)

VDE-AR-N 4105

VDE 0126-1-1

MODEL InfiniSolar 2KW InfiniSolar Plus II 3KW InfiniSolar Plus 5KW InfiniSolar 3P 10KW InfiniSolar 3P 15KW
PHASE 1-phase in / 1-phase out 3-phase in / 3-phase out

MAXIMUM PV INPUT POWER  2250 W  4500 W  10000 W 14850 W 22500 W

RATED OUTPUT POWER  2000 W  3000 W  5000 W  10000 W 15000 W

MAXIMUM CHARGING POWER  1200 W 2880W 4800 W 9600 W 15000 W

GRID-TIE OPERATION

PV INPUT (DC)

Nominal DC Voltage / Maximum DC Voltage 300 VDC / 350 VDC 360 VDC / 500 VDC 720 VDC / 900 VDC 720 VDC / 900 VDC 720 VDC / 900 VDC

Start-up Voltage / Initial Feeding Voltage  80 VDC / 120 VDC  116 VDC / 150 VDC 225 VDC / 250 VDC 320 VDC / 350 VDC 320 VDC / 350 VDC

MPP Voltage Range 120 VDC ~ 320 VDC 250 VDC ~ 450 VDC 250 VDC ~ 850 VDC 400 VDC ~ 800 VDC 400 VDC ~ 800 VDC
Number of MPP Trackers / Maximum Input 
Current 1 / 1 x 15 A 1 / 1 x 18 A 2 / 2 x 10 A 2 / 2 x 18.6A 2 / A: 37.65A; B: 18.6A

GRID OUTPUT (AC)

Nominal Output Voltage 101/110/120/127 VAC 208/220/230/240 VAC 230 VAC (P-N) / 400 VAC (P-P)

Output Voltage Range 88 - 127 VAC* 184 - 265 VAC* 184 - 265VAC* per phase 184 - 264.5VAC per phase

Nominal Output Current 18 A 13 A 21 A 14.5A per phase 21.7A per phase

Power Factor > 0.99

EFFICIENCY

Maximum Conversion Efficiency (DC/AC) 95% 96%

European Efficiency@ Vnominal 94% 95%

OFF-GRID OPERATION

AC INPUT

AC Start-up Voltage/Auto Restart Voltage 60 - 70 VAC / 85 VAC 120 - 140 VAC / 180 VAC 120 - 140 VAC per phase  / 180 VAC per phase

Acceptable Input Voltage Range 80 - 130 VAC 170 - 280 VAC 170 - 280 VAC per phase

Maximum AC Input Current 30 A 40 A

PV INPUT (DC)

Maximum DC Voltage 350 VDC 500 VDC 900 VDC 900 VDC 900 VDC

MPP Voltage Range 150 VDC ~ 320 VDC 250 VDC ~ 450 VDC 250 VDC ~ 850 VDC 400 VDC ~ 800 VDC 350 VDC ~ 850 VDC

Number of MPP Trackers/Maximum Input Current 1 / 1 x 15 A 1 / 1 x 18 A 2 / 2 x 10A 2 / 2 x 18.6A 2 / A: 37.65A; B: 18.6A
BATTERY MODE OUTPUT (AC)

Nominal Output Voltage 101/110/120/127 VAC 208/220/230/240 VAC 202/208/220/230/240 VAC 230 VAC (P-N) / 400 VAC (P-P) 230 VAC (P-N) / 400 VAC (P-P)

Output Waveform Pure Sinewave

Efficiency (DC to AC) 90% 93% 91% 91%

HYBRID OPERATION

PV INPUT (DC)

Nominal DC Voltage / Maximum DC Voltage 300 VDC / 350 VDC 360 VDC / 500 VDC 720 VDC / 900 VDC 720 VDC / 900 VDC 720 VDC / 900 VDC

Start-up Voltage / Initial Feeding Voltage 80 VDC / 120 VDC 116 VDC / 150 VDC 225 VDC / 250 VDC 320 VDC / 350 VDC 320 VDC / 350 VDC

MPP Voltage Range 150 VDC ~ 320 VDC 250 VDC ~ 450 VDC 250 VDC ~ 850 VDC 400 VDC ~ 800 VDC 350 VDC ~ 850 VDC

Number of MPP Trackers/Maximum Input Current 1 / 1 x 15 A 1 / 1 x 18 A 2 / 2 x 10A 2 / 2 x 18.6A 2 / A: 37.65A; B: 18.6A
GRID OUTPUT (AC)
Nominal Output Voltage 101/110/120/127 VAC 208/220/230/240 VAC 202/208/220/230/240 VAC 230 VAC (P-N) / 400 VAC (P-P) 230 VAC (P-N) / 400 VAC (P-P)

Output Voltage Range 88-127 VAC* 184 - 265 VAC* 184 - 265 VAC* 
per phase

184 - 264.5 VAC
per phase

Nominal Output Current 18 A 13 A 21 A 14.5 A per phase 21.7A per phase

AC INPUT

AC Start-up Voltage / Auto Restart Voltage 60 - 70 VAC / 85 VAC 120 - 140 VAC / 180 VAC 120 - 140 VAC per phase 
/ 180 VAC per phase

120 - 140 VAC per phase 
/ 180 VAC per phase

Acceptable Input Voltage Range 80 - 130 VAC 170 - 280 VAC 170 - 280 VAC per phase   170 - 280 VAC per phase  

Maximum AC Input Current 30 A 40 A 40 A

BATTERY MODE OUTPUT (AC)

Nominal Output Voltage 101/110/120/127 VAC 208/220/230/240 VAC 202/208/220/230/240 VAC 230 VAC (P-N) / 400 VAC (P-P) 230 VAC (P-N) / 400 VAC (P-P)

Efficiency (DC to AC) 90% 93% 91% 91%

BATTERY & CHARGER

Nominal DC Voltage 48 VDC

Maximum Charging Current Default 25A, 5A - 25A 
(Adjustable)

Default 25 A, 5A - 60A 
(Adjustable)

Default 60A, 5A - 100A 
(Adjustable)

Default 60A, 10A - 200A 
(Adjustable)

Default 60A, 5A - 300A 
(Adjustable)

GENERAL

PHYSICAL

Dimension, D x W x H (mm) 107 x 438 x 480 204.2 x 460 x 600 167.2 x 500 x 622 219 x 650 x 820

Net Weight (kgs) 15.5 29 40 62

INTERFACE

Communication Port RS-232/USB RS-232/USB RS-232, USB and 
Dry contact

Intelligent Slot Optional SNMP, Modbus and AS-400 cards available

ENVIRONMENT

Humidity 0 ~ 90% RH (Non-Condensing)

Operating Temperature 0 to 40°C -10 to 55°C

Altitude 0 ~ 1000 m**

*These figures may vary depending on different AC voltage and country requirements.
**Power derating 1% every 100 m when altitude is over 1000m.
Product specifications are subject to change without further notice.
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